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Editorial
LA CONVIVÈNCIA

Educar avui per a la convivència no és fàcil perquè
vivim en una societat complexa, on els referents són confusos
degut a la diversitat cultural, als canvis permanents, als des
equilibris econòmics, a la gran quantitat d’informació... Tot
això genera crisi i també conflictes inevitables tant a la famí
lia com a l’escola.

La paraula convivència fa referència a l’art de viure
junts, de compartir la vida amb les persones que ens envol
ten. La convivència és un valor primordial de tota societat des
envolupada.

Educar en la convivència doncs, és una tasca fona
mental i una tasca de tots: família, escola i societat.

La convivència ha de ser un mitjà i un objectiu per a
l’escola. L’educació en la convivència s’ha de basar en la con
fiança mútua, en la construcció de persones autònomes, res
pectuoses, responsables, crítiques, morals i compromeses en
relacionarse positivament i a millorar la societat.

Tots sabem que un bon clima de convivència a l’es
cola facilita les tasques d’ensenyamentaprenentatge i que les
relacions positives i el respecte a les normes establertes són
necessàries per un bon rendiment acadèmic. La norma és
l’instrument regulador de la convivència que té com a finali
tat garantir els drets i deures de tothom.

A l’escola, la tutoria és un dels espais idonis per a tre
ballar els valors i les actituds de la convivència, és un espai
per aprendre a pensar, a gestionar les emocions, per a apren
dre a ser assertius, crítics,  per a trobar noves maneres de re
lacionarse, per a aprendre a gestionar els conflictes
positivament. El programa de competència social, els tallers
d’assertivitat, les dinàmiques de grup tenen un paper fona
mental en la programació de les tutories.

A més a més, els valors que fonamenten la responsa
bilitat, l’autonomia, el respecte, la solidaritat… s’ensenyen i
s’aprenen amb l’exemple quotidià de les persones properes. I
aquí el repte està servit, ja que si volem inculcar aquests va
lors als nois i noies, cal que tots, família i escola, treballem
conjuntament amb confiança mútua, essent referents clars
per  a ells, sabent diferenciar desig i dret, essent assertius, res
pectuosos i responsables..., perquè d’aquesta manera,  ens
serà més fàcil aconseguir que els nois i noies  siguin justos i

eficaços, capaços de respondre i de viure en
aquesta societat plural, consumista i competitiva
i de participarhi per tal de millorar dia el dia el
nostre món.

Aquest curs, tot el professorat del claustre
hem revisat i hem reflexionat sobre les normes de
l’escola tenint en compte l’alumnat que volem
aconseguir. Les hem tornat a escriure, hem pensat
de quina manera les donarem a conèixer, com les
treballarem i quines conseqüències es derivaran
del no acompliment de les normes.  I us  hem
donat a conèixer les normes per tal de facilitar
aquest educar plegats tan necessari, si volem que
els nois i noies puguin esdevenir persones adultes
competents en tots els àmbits.

Txon Reverter

Directora acadèmica
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MÚSICA A P3

Els nens i nenes de p3 vam anar a la “Sala Sant Francesc” a veure un espectacle de música... Quan els petits sortim de l’escola
per anar a qualsevol activitat, ho fem en autocar i això ja és per nosaltres una gran experiència. Amb contes i cançons hem anat
coneixent instruments diferents, el seu nom i el so que fan... Passantho bé és la millor manera d’aprendre

P3

L’AULA DE PLÀSTICA

Sempre que pugem a l’aula de plàstica hem de respectar les tres nor
mes que hi ha penjades. És una aula gran compartida amb altres cur
sos i quan tenim l’oportunitat d’anarhi ens fa molt il·lusió. Aquesta
vegada hem experimentat amb el fang! Ens hem repartit en tres tau
les i hem fet servir eines i aigua per manipular el fang. Hi havia qui
no li feia gaire gràcia... sort que després ens podíem rentar les mans
amb aigua i sabó!

P4  
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Infantil
CAN VILALTA

Els nens i nenes de P5 hem anat a Can Vilalta a fer panellets, a experimen
tar amb la natura i a ballar i menjar castanyes amb la Castanyera. 
Els panellets que vam elaborar tenien ingredients molt variats: ametlla, pa
tates, cacao... I quan les mestres i els monitors no ens veien aprofitàvem per
lleparnos els dits! Era tota una aventura i havíem de ser molt i molt hàbils!
El sol ens va fer companyia durant tot el dia, fins i tot alguna estoneta vam
passar calor! 
Els gats, els lleons, els dofins i els cavallets de mar vam estar encantats de
poder gaudir del dia tots junts!

P5
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EL COS HUMÀ

Aquests dies els nens i nenes de primer hem
estat treballant el cos humà. A classe n’hem
estat treballant totes les parts i, amb l’objec
tiu de millorar el nostre dibuix de la figura
humana, hem fet l’activitat que us mostrem. 

1r Primària

FEM UN HORT

2n Primària
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VISITA A LA FUNDACIÓ MONA

Els nens i nenes de tercer vam anar d’excursió a la
Fundació Mona. Vam esmorzar en un parc d’allà.

Vam veure un vídeo sobre els monos que estaven
maltractats pels seus amos, a una ximpanzé, al circ, li feien
tenir moltes cries i les venien, un mono es mossegava les un
gles i li van haver de tallar els dits, tots estaven tristos perquè
els donaven poc menjar, quan van arribar a la Fundació es van
sentir molt contents i tenien molt espai lliure per jugar, ells els
van curar tots els mals que tenien. En el vídeo també sortia
quan construien la Fundació Mona. 

Vam aprendre que no hem de maltractar els ani
mals, a respectar els monos, que no són animals per tenir a
casa i tampoc per fer actuacions en un circ, també vam apren
dre a estar en silenci per no molestarlos.

Ens van explicar com preparar el menjar pels xim
panzés, un cop explicat ens van donar melmelada, mel i
muesli perquè ho fessim.

Després vam anar a fer una visita als ximpanzés, ens
van ensenyar les famílies que tenien, ens vam sentir una mica
espantats per si ens tiraven pedres i sorra, però si ho feien no
podia passar de la reixa. També vam veure els macacos. Ens
van explicar que a les femelles que estan allà no els deixen
tenir fills perquè si no prendrien el lloc als que estan malalts
de veritat.

Nosaltres ens sentíem molt contents i alegres per
què els animals estaven molt bé a la Fundació Mona.

Després vam anar a dinar, primer vam prendre un
pica pica. Quan vàrem acabar vam jugar a amagar i a altres
jocs.

A classe hem fet un ximpanzé amb paper de seda
arrugat i vernís, l’hem retallat i enganxat en un paisatge di
buixat per nosaltres mateixos. El treball ha durat tres sessions.
Ens hem sentit artistes i ens ho hem passat molt bé.

Alumnes de 3r. D de primària.
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APRENEM SOBRE L’ALIMENTACIÓ AMB L’ANNA FONT

El passat dinou de novembre, a la tarda, ens va venir a veure l’Anna Font.
És farmacèutica i ens ha fet a tots els quarts de Primària una xerrada per
complementar el tema dels aliments, que estàvem treballant dins l’àrea
de medi.
Ens ha explicat que l’alimentació és molt important. Ens ha comentat
que hi ha molts tipus de menjar: els aliments energètics, els constructors
i els reguladors. També ens ha dit que cada aliment  aporta al nostre cos
una cosa diferent; com, per exemple, la taronja que ens proporciona vi
tamina C i calci. Ens ha ensenyat la piràmide de l’alimentació saluda
ble. I, a més a més, ens ha fet entendre que alguns aliments són més
necessaris que uns altres.
Resumint, la seva xerrada ens ha agradat molt i ens ha servit per apren
dre moltes coses !!!  

Anna Grau
David Pou

Marina Pérez
David Domínguez

Laura Marquès

4t Primària C

Com a treball de català havíem de parlar amb el nostre avi/àvia
o qualsevol familiar que ens expliqués una anècdota o record de
la seva infantesa i ,nosaltres l’ havíem d’explicar als nostres
companys de classe. Jo vaig parlar amb el meu avi i aquest  és el
seu record de l’escola.

“ El meu avi”

El meu avi va néixer al carrer Lletjós de Granollers (ara carrer
Sant.Josep de Calassanç) i anava als escolapis (ara Escola Pia). Els
escolapis tenien un pati molt més gros que el que tenim ara per
què no hi havia l’església. Hi havia una bassa plena d’aigua que
semblava un safareig molt gran. A la planta baixa hi havia una ha
bitació on hi guardaven les bicicletas els nens que venien de fora
com ara de Lliçà, Bigues, Les Franqueses, etc.

Quan van construir l’església van canviar el nom del carrer Llet
jos pel de Sant .Josep de Calassanç. Els meus besavis cada mes, en
el rebut de l’escola havien de pagar dues pessetes per ajudar a
construir l’església. 

RECORDS DEL PASSAT

De petits, quan  sortien de l’escola el “padre” els acompanyava
fins a casa. A ell l’acompanyava  fins el carrer Foment i allà l’es
perava la seva àvia. Per on ara és l’Avinguda Sant Esteve, hi
passava el tren. El carrer Foment des del carrer Lletjós (Sant
Josep de Calassanç) com que no hi passava ningú, només el
carro d’una casa de pagès, hi anaven a jugar al sortir d’escola,
en aquella època es passaven moltes estones al carrer jugant
amb els amics. Els seus jocs preferits eren les bales, el futbol,
el sake (“frontón sense raquetes”) i  a fet i amagar. 

Per les revetlles de Sant Joan, Sant Pere i Sant Jaume feien una
foguera al carrer Lletjós cantonada amb el carrer Foment i com
que se’n feien moltes, ells sempre volien que la seva fos la més
grossa. 

GUILLEM GONZÁLEZ VALLS, 5è primària  D.
EXPLICAT PEL MEU AVI JAUME  VALLS I RIERA
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EL NOSTRE LLIBRE!!

Hola!
Primer de tot, volem agrair a l’editorial Planeta l’oportunitat que ens
ha donat de poder tenir un llibre en el qual nosaltres som els autors i
a la vegada els protagonistes. En aquest llibre parlem sobre la nostre
ciutat, Granollers,i també parlem d’activitats que fem al llarg del curs
com ara: sortides escolars, manualitats, etc.
Quan el curs passat ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió. Vam
pensar:  Nosaltres autors d’un llibre?... No pot ser, quina sort i quin
record per sempre! Però a la vegada també estàvem una mica ner
viosos pensant en si ens sortirien uns textos ben originals.
I la veritat és que quan ens vam trobar amb el llibre a les mans tots
vam pensar:  Sortim, sortim! Tots hi apareixem, des dels més petitons
al més grans de l’escola!
Cada curs i cada classe s´ha encarregat d´un tema. També han parti
cipat els tutors i les  tutores tot fent un escrit al principi de cada tema.
Al costat de cada escrit del tutor i la tutora hi ha un dibuix fet per un
alumne de la classe que fa referència a l’escrit. 

Ens fa molta il·lusió poder tenir un llibre escrit per tots nosaltres!
I ara, a estonetes, ens l’anem llegint tot veient què ens expliquen els
nostres companys i companyes d’escola.

Quina experiència més espectacular!

Míriam Martín
Anna Casillas 
Maria Resina
Lluís Fabian  

6è Primària B

El dimarts 10 de novembre, quan els autocars van arribar, els alumnes
de 6è vam agafar les motxilles i vam baixar amb ganes de començar
l’aventura. Tothom estava molt content. El viatge no va durar gaire,
una mica més de mitja hora. En arribar, vam anar directament al
Museu, esmorzant pel camí. Vam anar entrant per classes. Vam veure
un molí de farina manual, després un molí de farina, però es movia
amb energia hidràulica. Al cap d’una estona, vam observar la maqueta
d’un vaixell de comerç que era molt gruixut, tenia veles i feia servir la
força eòlica per a desplaçarse. Vam veure un procés de purificació
del ferro:primer s’escalfava a temperatures molt altes; després, el mar
tinet (un gran martell de ferro) l’aixafava i aleshores, els encarregats
l’emmotlluraven. Vam observar moltes més coses: un teler industrial,
la creació d’electricitat i un cotxe, el Seat 600. Quan vam sortir del
Museu, vam passejar fins arribar a l’església de Santa Maria del Mar i
al Fossar de les Moreres. Després vam anar a dinar al parc de la Ciu
tadella, on vam jugar fins que va ser l’hora de marxar cap a Grano
llers. Fins aviat!

Èlia Garcia
Neus Oliveras

6èB        

VISITA AL MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
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MARXA PER LA PAU 1r ESO A

El passat 12 de novembre es va celebrar una Marxa per
la pau on hi van participar totes les escoles de Grano
llers i una de les Franqueses. Aquesta marxa no era una
puntual, formava part de la MARXA MUNDIAL PER
LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA, que recorre per tot el
món, manifestant que la violència no serveix per res.
Va començar el 2 d’octubre de 2009 i acabarà el 2 de
gener de 2010. 

Nosaltres també vam posar el nostre granet de sorra.
Després de reflexionar una estona, cada un de nosal
tres va pensar un lema o un argument per penjarlo al
Bosc de la pau.   D’entre tots els escrits vam triar els que
ens agradaven més. També vam escollir el manifest més
profund per presentarlo davant de les altres escoles.

Va arribar el dia esperat i ens vam encaminar cap al lloc
de sortida: el parc de Ponent. Allà vam iniciar el recor
regut conjuntament amb les altres escoles. Aquest re
corregut va continuar pel passeig Fluvial. Va tenir una
parada al Bosc de la pau, on hi vam penjar els escrits
amb cintes de colors diferents per cada centre. També
vam tenir l’ocasió de llegir els altres escrits. Finalment
va acabar al parc Firal, on hi va haver parlaments per

part de cada escola. També va parlar el portaveu de la Marxa
per la pau a Catalunya, Carles Martín, que va donar a conèi
xer que els diferents manifests que havia preparat cada cen
tre reflectien molt bé el missatge que es buscava amb
aquesta marxa.

Gràcies aquest acte, hem pogut adonarnosen que: la vio
lència no porta enlloc, i amb ella se soluciona ben poc! 

Marc Córdoba i Mariona Camats
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Secundària
ELS DIBUIXOS ANIMATS EL NADAL

Des  que som petits ens agraden els dibuixos animats. Són un en
treteniment i sempre que podem els veiem, sobretot quan els
pares estan despistats. Actualment se’n poden veure a tots els ca
nals de televisió. Des del començament dels dibuixos animats
com el Mickey Mousse fins als dibuixos que fan ara a l’actualitat,
tots han sigut molt divertits, tot i que uns ho són més que altres. 
Una cosa molt graciosa que ens passa és que sempre se’ns engan
xen les cançons del començament o del final de la sèrie o de l’e
pisodi.

Nosaltres sempre acabem divertintnos mirantlos i esperem que
a vosaltres també us passi el mateix. 

Els dibuixos que més ens agraden mai s’oblidaran i sempre els re
cordarem com l’entreteniment que vèiem després de venir de l’es
cola.
Ens ha agradat molt parlar d’aquest tema amb vosaltres mitjan
çant la revista de l’escola.

Ada Martínez 
Agnès Soldevila

1r ESO B

Som unes nenes de 1r ESO B. Ens diem Anna i Ariadna. A
continuació us volem explicar per què ens agrada molt el
Nadal.

El nadal és un temps de reunió familiar. El dia de Nadal, 25 de
desembre, se celebra el naixement de Jesús.

A Catalunya, a part de celebrar el naixement de Jesús, també
celebrem el tió. Consisteix a picar un tronc amb un pal per
què cagui regals. També és fan els pastorets: una representa
ció teatral centrada en el naixement de Jesús.
Per Nadal també s’acostuma a menjar. D’altra banda., el
Nadal s’associa a un bon grapat de dolços, menjars i begudes
especials. El menú típic de la cuina catalana per al dia de
Nadal és l’escudella i la carn d’olla de primer i tall de segon.
Aquest àpat s’acostuma a acompanyar de cava o vi negre. Per
postres servirem els torrons i les neules, acompanyat de mos
catell.
Esperem que passeu un bon Nadal.

BON NADAL!

Ariadna Baldich i Anna Rosas
1r ESO B
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EL GR DE 1R D’ESO BAIXADES DE CARRETONS

Som la Gnima, de 1r ESO B i la Míriam i la Laura, de 1r ESO C
i  us volem parlar del grup de reforç (GR).

El GR és un grup de reforç amb menys persones que la classe
normal on podem treballar millor, els professors estan més
per nosaltres, l’estudi és més assequible i ens esforcem més.

El GR de 1r d’ESO està format per 14 alumnes. Gràcies a això
tenim més comunicació entre nosaltres i estem més atents a
la classe.

El GR no es fa a totes les assignatures, sinó a les més bàsiques
(instrumentals), és a dir, català, castellà i matemàtiques. Cada
assignatura té un professor diferent. Aquests professors són
els següents: 
 Matemàtiques: David Mas. Explica molt bé les coses.
 Castellà: Miquel Isart. Fa molta gràcia quan explica les coses
de teoria.
 Català: Lluís Baella. Gràcies a la seqüenciació que ens passa,
on sabem què hem de fer cada dia, ens ajuda a millorar.
Tots tres tenen unes qualitats molt bones per ensenyar .

Al GR treballem molt, ens ho passem molt bé i també apre
nem.

Pel que fa a com ens sentim al GR, precisament vam fer un
test a la classe on se’ns feia aquesta pregunta. Els resultats van
ser que la majoria ens hi sentim bé i aprenem amb més tran
quil·litat que a la classe normal, pel fet de ser un grup més re
duït. Una cosa que no ens agrada, però, és que hi ha gent que
es pensa que perquè anem al GR som tontos i ens insulta. A
nosaltres això ens molesta i ens fa sentir malament d’anar al
GR. És per aquesta raó que us demanem, sisplau, que deixeu
de ferho.
Gràcies per llegir el nostre escrit.

Miriam Desiree Quero, 1r ESO C
Gnima Diao, 1r ESO B

Laura Fernàndez, 1r ESO C

Les baixades de carretons són un esport molt poc conegut, que ac
tualment s’està promocionant a diversos pobles de Catalunya com
La Roca del Vallès, Parets del Vallès etc...
A nosaltres ens agrada aquest esport perquè el practiquem i la ve
ritat és que ens ho passem molt bé.
Els vehicles que es fan servir per a les baixades de carretons s’a
nomenen carros mòbils i consten de quatre rodes, un volant i un
fre. La forma que tinguin és indiferent.
Per participar a les baixades de carretons cal seguir unes normes. 

Algunes d’aquestes normes són:

1.TOTHOM HI POT PARTICIPAR. 

2. EL CARRETÓ DISPOSARÀ OBLIGATÒRIAMENT DE DI
RECCIÓ I FRENS. 

3. TOT CARRETÓ HAURÀ DE PASSAR LA VERIFICACIÓ
TÈCNICA. 

4. ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE CASC PER PART DE TOTS ELS
PARTICIPANTS. 

Hem fet aquest escrit perquè creiem que de la mateixa manera
que nosaltres ens ho passem bé practicant aquesta activitat,
molta altra gent també el podria practicar  i passars’ho bé.

Aleix Surroca i Adrià Carbonell
1r ESO B

El passat dimecres 4 de novembre, vam anar a fer una visita a la
cultura àrab. Una exposició sobre AlÀndalus. En ella, vam poder
gaudir de les aromes i olors pròpies del món musulmà.
A part de les diferents espècies, vàrem poder gaudir d’unes rèpli
ques molt elaborades del mercat musulmà, una mesquita i una
casa de classe mitjana amb els sons i olors pertinents.
A més, cada espai tenia els seus respectius cartells informatius per
poder aprofundir més en cadascun dels temes i dibuixos i foto
grafies per poder entendre millor tota la informació que es do
nava.
És una exposició que ens va ajudar a aproparnos al passat.

Sara Escudero
2n ESO C

LES AROMES D’ALÀNDALUS
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Secundària
LES NOVES TECNOLOGIES

Som en Bernat, en Carlos i l’Osama, alumnes de 1r d’ESO i
us volem parlar de les noves tecnologies com el messenger,
el facebook,  les plays, etc.

El messenger i el facebook són xarxes social on et pots co
municar, parlar amb veu i fins i tot veure’t amb altres perso
nes si tens web cam (mini càmera que serveix perquè els
altres et vegin). Amb el messenger també pots fer vídeotru
cades. Nosaltres, personalment, preferim el messenger al
facebook, ja amb el primer els missatge són instantanis i et
pots comunicar amb els teus amics o amigues.

Ara parlarem dels ordinadors i les Plays Stations. Les dues
coses són molt divertides. De  la Play hi ha molts models i
una gran varietat de jocs. Ara, amb Play 3 i la xbox 360 fins i
tot tens connexió a internet per jugar en línia amb els
amics. 

Des de la subseu de la FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA a
Granollers, animem als alumnes, als pares i a tots els membres
de la comunitat educativa a col·laborar en el projecte de be
ques al Senegal. Es tracta de facilitar l’entrada a l’escola de
molts nens i nenes que d’altra manera els seria impossible. Els
alumnes de 2n d’ESO ens expliquen el motiu de col·laborar en
les beques.

SENEGAL

Tal i com sabem, a la nostra escola tenim tot el que necessi
tem, però les altres escoles Pies tenen tot el material neces
sari? Desgraciadament, no. Al Senegal necessiten que els
ajudem econòmicament en els estudis. 

La gent d’allà, tot i no tenir facilitats materials no han perdut
la felicitat. Allà hi ha tanta pobresa pels motius següents: per
l’egoisme de l’economia i, perquè la meitat del país Africà és
desert i no té recursos naturals.

SENEGAL

L’ordinador està pensat majoritàriament per jugar en línia.
A nosaltres ens agraden molt els jocs MORPG (jocs online
gratis). Són els nostres preferits. 
Els jocs que ens agraden més són els jocs d’acció i de cons
trucció i de cotxes com el need for speed underground,
que va de tunnings, i jocs d’acció com el batelfield, el co
unter srtike source i el crossfire.

Un avís: encara que us agradin els vídeojocs i el messenger
o el facebook, no oblideu que també heu d’estudiar!

Bernat Mallol, Osama Sabir i Carlos Carretero
1r ESO

De les beques que ens demanen, les utilitzen per a les escoles.
Amb una beca que nosaltres enviem un noi pot anar tot un any
a l’escola. Amb les beques es paga: el material escolar, si l’a
lumne es queda a dinar, una part del dinar i el sou del profes
sors.

Nosaltres en fer aquest escrit hem arribat a la conclusió  que si
tots col·laborem podríem arribar a preparar una beca.

Maria Prieto
Jordi González

2n ESO
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ia Aquest any els de 2n d’ESO vam decidir fer un concurs fotogràfic. 
Les fotos per aquest concurs es varen realitzar el dia nou d’octubre,
durant la sortida tutorial que vam fer a Ripoll. Per tirar endavant la
idea es va crear una comissió d’alumnes que va editar les bases del
concurs i es va encarregar de la seva difusió.

Hi havien tres categories: “la foto més divertida”, “la foto més
original” i “el millor paisatge”.

Un cop es van exposar les fotos, els alumnes de 2n d’ESO havíem de
passar per la mediateca a mirarles, escollir la que més ens agradés
de cada categoria i anotar els títols en la papereta corresponent. L’e
lecció dels guanyadors, doncs, ha estat fruit d’una votació popular...

Als 1rs premis de cada categoria els correspondrà un diploma i una
bossa gran de gominoles, als 2ns un diploma i una bossa petita de
gominoles i als 3rs també un diploma i un xupa.xup.

Relació de guanyadors en la categoria de “LA FOTO MÉS DI
VERTIDA”:

1r premi per Miquel Àngel Marcé Tutor de 2nD amb “Ostres!! El
dinar!!”
2n premi per Helena Estapé de 2nB amb “Qui caurà?”
3r premi per Pablo Rodríguez de 2nD amb “Quin susto!!!”

Relació de guanyadors en la categoria de “LA FOTO MÉS ORI
GINAL”:

1r premi per Helena Estapé de 2nB amb “Fins que no arribi el
tren”
2n premi per Judit Juàrez de 2nD amb “Delícies de tardor”
3r premi per Miquel Àngel Marcé Tutor de 2nD amb “Menjant sota
la pluja”

Relació de guanyadors en la categoria de “EL MILLOR PAI
SATGE”:

1r premi per Arnau Costafreda de 2nD amb “Els colors de la tar
dor”
2n premi per Míriam Rodríguez de 2nD amb “Fent camí”
3r premi per Anna Vila de 2nD amb “Reflex després de la pluja”

Enhorabona a tots !!!

Ariadna Serentill de 2n D d’ESO
Membre de la comissió Concurs fotogràfic la Ruta del Ferro

CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA RUTA DEL FERRO
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Secundària
Avui parlarem de les comissions que serveixen per re
collir diners per al viatge de final de curs de 4t ESO a
la Costa Brava.

Un grup de joves vam decidir fer una obra de teatre
amb música i balls incorporats. Vam triar representar
una obra que s’anomena “T’hee enxampat, Caputxeta
dance”, que consta de cinc actes. Per podernos pre
parar per a aquesta obra vam decidir reunirnos al
guns dimecres i divendres de 3 a 5 de la tarda.

A cada assaig ens dividim en tres grups: els actors/ac
trius, les cantants i ballarines i les que fan decorats. 
Ara parlem dels actors: hi ha 10 actrius molt prepara
des que van fer un càsting per decidir quin paper faria
cadascuna d’elles a l’obra. Hi ha papers humans i ani
mals, prínceps i princeses, gats i porcs... 

Les cantants i les ballarines han de fer un gran treball
ja que s’han d’inventar els tres balls, els balls es repar
tiran al llarg de l’obra: un al principi i dos al final o dos
al principi i un al final. 
Pel que fa a les noies responsables del decorat són
molt qualificades, ja que saben dibuixar i pintar molt
bé. El material l’haurem de comprar nosaltres: pintu
res i ceres, papers i paperets... 

Un altre aspecte que cal tenir en compte és el tema del
maquillatge. Les noies que participem a l’obra estem
dubtant entre llogar maquilladores en pràctiques o bé
arriscarnos a ferho nosaltres mateixes i fer servir la
imaginació. 
Finalment, i en relació al local on es farà la represen
tació, algunes actrius, amb la col·laboració de fami
liars i amics, estan mirant si podríem actuar al liceu o
bé en algun local d’organitzacions benèfiques...
Si voleu saber de què va aquesta obra, al mes de gener
o febrer farem el màxim de propaganda perquè tots
ens vingueu a veure.  

Judit Cladellas
Carlota Oliva

4t ESO D

Al voltant dels mesos de març o abril, cada any els alum
nes de 4t d’ESO fan el viatge de fi de curs. Entre altres as
pectes serveix com a comiat a l’escolaritat obligatòria i per
acomiadarse dels companys que no continuaran a l’es
cola el proper curs. Enguany, la promoció del 1994 mar
xem de viatge al Cap de Creus. 
Com ja sabeu, cadascú s’ha de pagar el seu viatge, i degut
a això hem fet diverses activitats per recaptar diners: la
primera i principal és vendre caixes de farinots (polvo
rons), de manera que amb el benefici de la venda el viatge
ens resulta més econòmic. Hem calculat que venent unes
60 caixes s’arribaria a sufragar tot el viatge. També vam
fer unes fotos de cada classe per fer un calendari nudista
(és a dir, de nusos), que també vendrem. I una altra acti
vitat que volem organitzar és una obra de teatre, que re
presentarem a tota la gent que estigui engrescada a
venirnos a veure. I per últim farem uns esmorzars a l’hora
del pati. 
Desitgem que els nostres esforços valguin la pena per re
alitzar un bon VIATGE DE FI DE CURS.

Aina Valls  
Marina Espínola

4t ESO D

LA COMISSIÓ DE TEATRE EL VIATGE DE FI DE CURS
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ia El dijous 8 d’octubre, els alumnes de 4t ESO de la nostra escola vàrem realitzar una sortida de convivències als Àngels, situat a
la localitat de la Roca del Vallès. 
A les nou estàvem convocats a La Torreta concretament a l’església del Jaire. En arribar allà ens vam trobar amb una sorpresa
inesperada, queien les primeres gotes. Però això només va ser un ensurt, i en pocs minuts ja vàrem emprendre la caminada. La
primera parada la vam fer a Santa Agnès de Malanyanes concretament en un parc on els menys entrenats ja podien notar el can
sament a les seves cames. 
Seguidament vam continuar la travessa, per terrenys abruptes i desafiants fins arribar a la carretera la qual ens conduiria al nos
tre destí, Els Àngels.
Un cop allà, vam recuperar les forces amb un bon dinar, el qual vam gaudir amb els amics, tot fen petar la xerrada i explicant
nos anècdotes. A les quatre en punt vàrem partir fins a una benzinera, allà l’autocar ens esperava per dur a terme el camí de tor
nada. 
Així doncs, un dia complet però amb un excessiu cansament. Una valoració força bona però amb una possible millora. 

4t ESO

CONVIVÈNCIES ALS ÀNGELS
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Extraescolar
Després de l’èxit assolit el curs passat amb la Diada extraescolar del
75è aniversari, es feia gairebé obligat repetir l’experiència. És per això
que per primera vegada s’ha organitzat la Diada de Sant Calassanç.
Aquest serà a partir d’ara la “Festa Major” de tots els equips esportius
i grups culturals que formen part de les activitats extraescolars i de
l’Associació Esportiva Escolar de l’Escola Pia de Granollers. 
Durant tot el dissabte 28 de novembre més de 400 infants i joves,
amb les seves famílies, varen participar a les competicions i activi
tats organitzades per l’Escola. La diada es va cloure amb la desfilada
de presentació de tots els grups i equips, amb la lectura del manifest
en contra la violència de gènere, amb els parlaments del regidor d’Es
ports de l’Ajuntament Josep Mª Junqueras i del director gerent de
l’Escola, en F. Xavier Ambròs i amb el lliurament d’una samarreta
tècnica gentilesa de Ficaltrans S.L.

La Diada va ser tot un èxit i cal agrair la tasca realitzada pels coordi
nadors/es de les activitats, entrenadors/es, monitors/es i a tots/es
els voluntaris/es que hi van col·laborar. Moltes gràcies a tots/es !

I DIADA SANT JOSEP DE CALASSANÇ
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a VISITA COMERCIAL DE CARGO PRAT SAS

El dia 30 d’octubre de 2009, l’empresa simulada CARGO
PRAT SAS va visitar les instal·lacions de GLUPS SAS per fer
un intercanvi comercial simulat. 

Després de fer una presentació del seu nou catàleg, ens van
explicar les noves formes de pagament i també les condi
cions de transport.

Nosaltres, també vàrem exposar els nous productes amb
una exposició visual remarcant especialment les ofertes del
moment. Després es va produir un intercanvi comercial on
vàrem comprar i vendre productes de totes dues empreses.

L’experiència va ser molt positiva ja que d’una manera pràc
tica vàrem poder intercanviar opinions amb alumnes d’una
altra empresa simulada com la nostra.

Llorenç Baldich
Alumne Programa Sefed

Sortida a PORTA 22 de Barcelona 

El passat dia 18 de novembre, els alumnes del Curs d’Admi
nistratiu Polivalent per a PIMES (Programa Sefed) vàrem
realitzar una sortida a Porta 22 de Barcelona, un espai on
proporcionen eines per facilitar l’orientació professional,
l’assessorament personalitzat i una xarxa interna per a tro
bar feina a més d’altres activitats relacionades amb l’ocu
pació laboral.

En aquest espai vàrem poder utilitzar les instal·lacions in
formàtiques per a aprofundir en els nostres interessos pro
fessionals i desenvolupar tècniques per a superar les proves
per a accedir a un lloc de treball.

Els alumnes vàrem gaudir de l’oportunitat d’aprendre i tro
bar un espai on accedir anònimament per trobar feina i co
nèixerne les claus per a trobar la més adient a nosaltres.

Yolanda Navarro
Alumne Programa Sefed

EXPERIÈNCIES DELS ALUMNES  PROGRAMA RED
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ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA S.L.

EDIFICI L’ESPILL
C/. ECUADOR - C/. JOSEP UMBERT -/. CAMPRODON

Tel. (93) 879 67 50 - Fax. (93) 879 29 73
08400 GRANOLLERS
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LA BIBLIOTECA D’AULA

Al llarg del primer trimestre d’aquest curs hem en
gegat a cicle inicial la Biblioteca d’aula. Des de la
biblioteca de l’escola hem preparat unes caixes amb
llibres que deixem en préstec a cada aula de cicle
inicial. A cada caixa hi ha 25 contes, tots nous i de
gran qualitat. Les caixes també inclouen uns punts
de llibres amb les normes de la biblioteca d’aula.
D’aquesta manera cada nen i nena pot portar el
control del llibre que s’està llegint. Us adjuntem els
punts de llibres.

II. Un espai de coneixement i aprenentatge

En el món de l’educació, la lectura i el tractament de
la informació per transformarla en coneixement
tenen un pes cabdal, i per això la biblioteca escolar té
un nou rol de qualitat per tal que l’alumnat pugui mi
llorar la seva comprensió lectora i sàpiga optimitzar
la informació que, cada vegada més, se li presenta en
suports més diversos.
Les biblioteques escolars s’han hagut d’adaptar a les
noves necessitats dels estudiants i del professorat.
Ha passat de ser un espai on es disposava de llibres
més o menys organitzats, per afavorir la lectura per
plaer o per consultar diverses obres, a considerarse
un centre de recursos al servei de la lectura, la capa
citat informacional i el currículum.
La biblioteca escolar s’ha d’entendre com un espai
educatiu amb àmbits d’actuació diferents:
 Com a recurs per a l’aprenentatge
 Com a suport a la lectura
 Com a espai de dinamització cultural
Al mateix temps, aquesta biblioteca ha de facilitar:
 El desenvolupament del pla de lectura del centre
 El suport als processos d’ensenyamentaprenen
tatge
 L’educació en la cerca, la recuperació, l’elaboració i
la comunicació de la informació
 El desenvolupament de la competència informa
cional
 L’ajut a l’assoliment de la l’hàbit de la lectura, la
imaginació i la sensibilitat literària
 L’autonomia de l’aprenentatge
 L’accés als recursos d’informació culturals

Extret de: “La biblioteca escolar “puntedu”, un espai
de coneixement i aprenentatge, de Cecília Lladó i
Pere Mayans. A Guix, nº 355, juny 2009.

LA BIBLIOTECA ESCOLAR PUNTEDU
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La Teca de la M
ediateca

n lli re o ert s n cer ell e parla  tancat  n amic e espera  o li at  na nima
e per ona  estr t  n cor e plora               (pro e i hin )

de Bram Stoker.
d'Homer.
de James M. Barrie

de Walter Scott
de Jules Verne

de Mary Shelley
de R.L. Stevenson

de Daniel Defoe
de Oscar Wilde
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CARAVANA SOLIDÀRIA

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE MATERIAL ESCO
LAR PER LES ESCOLES PIES DEL SENEGAL

Més de 4.000 km és la distància que separa Barcelona
del Senegal i que recorren els camions de la Caravana
Solidària durant més de dues setmanes. La filera de ca
mions transporta centenars de capses de material des
tinat a donar un cop de mà a les accions pel
desenvolupament a Marroc, Mauritània, Senegal i
Gàmbia.

L’Escola Pia del Senegal és beneficiària d’aquesta acció
de solidaritat. Els de Granollers ens hi hem volgut afe
gir col·laborant en la campanya de recollida de mate
rial. Gràcies a l’ajuda dels alumnes, dels pares i dels
voluntaris dels grups Moute, hem omplert fins a 20
capses de material escolar i esportiu.

Volem agrair el gest que cadascú de vosaltres heu fet.
Un cop lliurat el material a les escoles del Senegal, l’a
portació que ha fet cadascú es veurà multiplicada per
deu: qualsevol acció feta en un entorn amb dificultats
esdevé una gran gesta.

Podeu visitar: www.caravanasolidaria.org

www.educaciosolidaria.org

RECOLLIDA MATERIAL ESCOLAR PELS NENS DELS
SENEGAL

Dimarts 6 d’octubre, l’Aniol i la Teresa ens van reunir a
tots els delegats de sisè per demanar la nostra col·labo
ració en la recollida de material escolar que es duria a
terme a l’escola els propers dies. El nostre treball con
sistiria en rebre tots els pares, mares, nens i nenes que
a les hores d’entrada portin material i col·locar aquest
material en el lloc adequat. Com podeu suposar, vam
acceptar de bon grat la proposta.

El nostre treball va començar en aquell mateix moment.
Vam anar a l’església i ho vam deixar tot a punt per l’en
demà: preparant les caixes, posant un rètol a cadascuna,
deixant informació sobre el projecte, repartint les tas
ques que faríem.... Teníem un munt de dubtes: ompli
ríem totes aquelles capses? Vindrien nens a portar
coses? Arribaríem a l’hora a la classe?...

L’endemà tots els dubtes es van esvair; un cop es van obrir
les portes del pati ja teníem pares amb nens petits a la
porta de l’església carregats amb una bossa plena de ma
terial; altres venien sols amb una bossa de material que la
nit abans havien preparat. La veritat és que l’estona se’ns
va fer molt curta i ens va fer molta il·lusió veure com les
capses s’anaven omplint, gràcies a la col·laboració de totes
les persones de l’escola

Nosaltres estem molt satisfets d’haver ajudat en aquest
projecte solidari.

Delegats de sisè

En el moment de tancar l’edició d’aquest número del Crit,
estem a l’espera de rebre més notícies referents al segrest
de tres membres de la Caravana Solidària durant el seu pas
per Mauritània. Desitgem que s’arribi a una resolució en
pau i que la caravana pugui arribar sense més incidents a
les diverses destinacions.
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Portes obertes
Escric per recomanar el llibre Edu
car para ser de Rebeca Wild ( Edito
rial Herder) perquè  m’ha tocat
profundament i m’ha fet replantejar
molts aspectes en l’educació de les
meves filles. En aquest llibre explica
quines són les veritables necessitats
del nen en funció del moment evo
lutiu i de l’estat maduratiu en què es
troba, i explica com els adults, mol
tes vegades sense adonarnosen,
interferim en el procés natural d’a
prenentatge de l’infant, el qual
aprèn a través de l’experiència viva,
de la vivència plena de sentit per a
ell. L’he trobat un llibre molt inte
ressant per a tot pare/ mare/ educa
dor, ja que ajuda a redescubrir  què
és el que realment els nens necessi
ten ( i el que nosaltres vam necessi
tar quan érem nens i potser no vam
tenir). De la mateixa autora hi ha
també els següents llibres, molt in
teressants i enriquidors: Aprender a
vivir con niños, Ser para educar, Ca
lidad de vida; educación y respeto
para el crecimiento interior de niños
y adolescentes i Libertad y Límites.
Amor y Respeto.

Eva Navarro

RECOMANACIONS

35538_CRIT_71_DES2009:ESCOLAPIA-Granollers CRIT  15/12/09  7:44  Página 23



24

D
e 

ca
ra

 e
nd

in
s

TROBADA DEL LAÏCAT DE L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA
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Reporters en acciò
TROBADA AMB EL BISBE JOAN GODAYOL

El passat dissabte dia 7 de novembre, a les 6 de la tarda es va fer una trobada de
la xarxa comunitària. La xarxa comunitària és un grup de diverses famílies que es reunei
xen i cada trobada consta de dues parts: la primera, més dirigida als nens on s’explica un
conte i es fa una petita pregària; la segona, dirigida al públic adult on es comenta la si
tuació de l’església a l’actualitat. Concreta
ment aquest cap de setmana va haverhi un
convidat especial, el bisbe Joan Godayol que
va parlarnos de l’actual situació de l’església
llatinoamericana. 

Per nosaltres va ser una experiència
molt enriquidora poderhi assistir, ja que
vam poder descobrir una cara diferent tant
de l’església com de la nostra escola. 

Ixena Andersson
Alba Padrós 

1r Batxillerat A
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. L’INTERÈS PER L’ESTUDI: UNA OPERACIÓ DE MÀR

QUETING

Una setantena de pares i mares de l’Escola Pia vam escol
tar amb atenció el 15 d’octubre passat les explicacions del
pedagog de Granollers Joan Castellsaguer i Piquer, que
va donar diversos consells per ajudar els nens a estudiar
amb eficàcia i a treure el màxim rendiment de les
hores esmerçades i tenint en compte la capacitat de ca
dascú. D’aquesta manera començava el 7è Cicle de Con
ferències a Pares i Mares, a través del qual s’intenta
portar professionals que puguin orientar en alguns as
pectes de l’educació. En aquest cas, la xerrada “Com aju
dar els nostres fills a estudiar” estava adreçada sobretot
als pares i mares dels alumnes de cicle mitjà i superior, ja
que és sobretot a partir de tercer de primària quan l’hàbit
d’estudi s’ha d’adquirir d’una manera més continuada.

Una dels primers conceptes que el pedagog va traslladar
als assistents és que estudiar és una actitud, és definitiva
i tal com va dir ell: “ganes d’aprendre”. Per tant, el pri
mer pas important és estar atent a classe amb la intenció
d’aprendre. En aquest sentit, Joan Castellsaguer va expli
car que és molt important fer entendre als nens que és im
portant tenir interès per l’estudi. Així, l’orientador
educatiu va demanar als pares i mares que fessin una ope
ració de màrqueting per vendre el producte de l’interès
per l’estudi als seus fills. 
Una idea, la del màrqueting, que va sortir en diverses
ocasions en el transcurs de la xerrada.

Un cop s’ha despertat aquest interès per aprendre, el que
és important és transmetre als nens que han d’entendre
les coses. Per tant, en aquesta fase és “important insistir
que ens expliquin amb altres paraules el que ells han
après”, deia Joan Castellsaguer. Copiar el millor possible
de la pissarra, saber quines paraules donen informació i
quines no, escriure correctament i saber prendre apunts
de les explicacions dels mestres són alguns dels punts bà
sics perquè el procés d’aprenentatge es pugui fer sense
problemes.

Un altre dels consells del conferenciant va ser el de posar
totes les eines perquè els nostres fills llegeixin molt. “No
només les lectures que s’obliguen des de l’escola”, va dir.

“Amb mitja horeta diària la quantitat de paraules que hi entren
noves és extraordinària”, va afegir el pedagog. La lectura, però,
és important que vagi acompanyada d’un exercici posterior: el
d’explicar després el què han entès. Arribats a aquest punt de
la conferència va tornar a sortir de nou la idea del màrqueting,
és a dir, fer treballs divertits de comprensió (sopes de lletres,
buscar diferències, etc.) per fer veure als nens que tenir l’aten
ció desperta també dóna els seus fruits.

Un cop superada la barrera de la concentració a la classe és im
portant també assolir aquesta concentració durant les hores
d’estudi a casa, sobretot quan hi ha diversos elements força
temptadors que poden cridar molt més l’atenció del nen que no
pas l’estudi, com pot ser la televisió, les videoconsoles, la mú
sica, el joc amb germans més petits, etc. Per tant, més màr
queting. La idea és transmetre als nens que “si estem
concentrats en una cosa que ens agrada podem estar molta es
tona i que quan més concentrat estiguis més ràpid i millor faràs
la feina”.

Pel que fa a l’organització de l’estudi, el pedagog va aconse
llar que si el nen té diverses tasques a fer se l’ha d’ajudar a re
partirse la feina. Així, per exemple, és millor que comenci amb
una feina que li suposi un esforç normal, que continui amb la
feina més difícil (que coincidirà amb el moment més àlgid pel
que fa a concentració) i que acabi amb la feina més fàcil per a
ell (quan ja comença a estar cansat).

Com a últim pas, previ a la memorització, l’especialista va ex
plicar que és important saber inculcar als nens que facin re
sums dels llibres. “Els llibres s’enrollen molt, es repeteixen i
utilitzen un llenguatge molt tècnic”, deia Joan Castellsaguer.
Així, és important que els nens puguin fer resums de diferents
tipus: esquemes, mapes de conceptes, quadres sinòptics,
etc.

Pas definitiu: la memorització. El pas, que segons el pedagog,
és el que hauríem de dedicarhi menys temps. Quatre últims
consells: memoritzar fragments curts, tenir clar que
només es memoritza quan recordes una cosa que no
mires, repassar el que vas memoritzant i fer relacions i
no fer empatxos a l’hora de memoritzar!!!!. 

Esperem que ens serveixin tots aquests consells, sobretot ara
que fa poc que ha començat el curs.

Marta Queralt

XERRADA PARES JOAN CASTELLSAGUER
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SETMANA DE LA CIÈNCIA

COMENTARI DEL PROGRAMA SINGULARS DE TV3

Entrevista al Doctor Álvaro Pascual – Leone 
(Estimulador de neurones i catedràtic de neurologia de

Harvard)

Comença l’entrevista (per Jaume Barberà) amb la
cançó de Bruce Springsteen “Treballant per un somni”. 

El doctor comenta que els somnis són molt impor
tants. Que tenim somnis “desperts”, quan volem arribar a
aconseguir alguna cosa. I somnis quan estem dormint, ja que
dormir i somiar és una forma d’estar en el món.

Va explicar que l’estructura del sistema nerviós quan
dormim recupera capacitats però, en els somnis, les memò
ries que tenim es consoliden i ens serveixen per quan estem
desperts.

Va comentar els moments entre els estats de cons
ciència de transició, quan dormim i quan  estem desperts.
Quan estem desperts els somnis es converteixen en expecta
tives de viure com algun exemple que hem visualitzat i arri
bem a l’èxit, vivim pors o desgràcies i en canvi quan dormim
es recreen aquestes expectatives i pors.

Controlar els somnis és impossible, ara per ara, el
que sí que es pot predir, comenta el doctor, és el que farem,
perquè el cervell sap què vols abans de fer l’acció.

Els sentits són molt interactius, el cervell dóna re
cursos a la vista i a l’oïda alhora, va posar un exemple amb un
vídeo d’un home que vocalitza un so, quan el veiem i l’escol
tem sentim un so DA, quan només el veiem en sentim un
altre BA i quan només l’escoltem un altre PA això vol dir que
un sentit actua damunt l’altre.

El cervell de cada persona és diferent i actua dife
rent. I cadascú experimenta el món de forma diferent.

Canviar el comportament, el judici moral de les per
sones vol dir que el sistema nerviós, el cervell de cada un de
nosaltres ens permet canviar decisions morals, ens dóna la
capacitat de la ment.
El doctor va treballar amb “una màquina d’estimulació mag
nètica cranial” a l’Institut Guttmann de Badalona, per recu
perar la funció després d’una lesió. La màquina pot ajudar a
reorganitzar el cervell per tornar a intentar recuperar la fun
ció perduda.

L’entrevistador li pregunta: ¿Com es gestionen les
emocions?
El doctor respon que, en general, les emocions i l’aspecte ra
cional del sistema nerviós fan un balanç, quan pensem en l’e
moció que ens genera alguna cosa que no veiem  i ens
inhibim. Una forma de controlar les emocions és descrivint

les. Però per altre part, prenem decisions i aquí fem servir les emo
cions.

Va concloure comentant que aprendre el necessari sobre
els circuits nerviosos és fonamental per ajudar a tothom.

Albert Canudas Ventura
1r Batxillerat A (Científic)

Una reflexió escrita i pensada en veu alta:
Sovint, com a professor, m’entusiasmo quan l’alumne et

sorprèn amb un article, un comentari, un “avui he escoltat o he
llegit que”... i malgrat ens sembli que els missatges emesos des de
la nostra assignatura a l’Escola no tenen el ressò que voldríem, és
aleshores quan t’adones que estàs forjant un futur científic, un
futur ciutadà del segle XXI amb la pedagogia del segle XX i la tec
nologia de la dècada del 2000.

Voldríem que la majoria dels alumnes tinguessin el plaer
del gust per la descoberta, gaudissin del saber una mica més, des
pertessin la pròpia iniciativa, sense més premi que el foment de la
curiositat científica i la compensació que avui me’n vaig  a dormir
coneixent quelcom més del nostre món.

Dia a dia els professors des de qualsevol àrea, lluitem
contra la rutina d’ aprendre per aprovar, per contra potenciem l’a
prendre per gust de saberne més i poder ajudar en el creixement
cultural del nostre alumnat.

Viu la Ciència
El professor emocionat

Afegitó: Si voleu saberne més, podeu trobar el document video
gràfic  a la següent adreça.  

http://www.tv3.cat/videos/1514579/AlvaroPascualLeone
neuroleg
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ls Van talarme a primers d’octubre. Una motoserra terrorífica
va seccionar, d’una en una, les branques de la capçada que
em cobria des del cimall fins a la soca. Un cop desballestada,
va anar serrantme el tronc en tions regulars, com qui capola
llenya per a la llar. L’escampadissa que va deixar el jardiner ar
boricida era esfereïdora: branques ací i allà, el tronc trosse
jat en bitllots, i fulles i serradures pertot. No sé si va arribar
a desarrelarme. Només recordo que, després del desastre,
unes mans amigues van recollir els meus fruits. Van sembrar
ne les llavors un u de novembre, la vigília del Dia dels Di
funts.

M’havien plantat a l’obac d’un petit claustre fresc i humit, i
prou alt perquè la manca de llum em fes enfilar, amb els anys,
gairebé extramurs. Havia crescut ben recta i ferma, com si
un tutor invisible mai no m’hagués deixat vinclar l’esquena.
El sol que cada matí cercava, els el negava, tota altiva, als fi
nestrals de les quatre parets que m’envoltaven.

Era el teix de l’escola, una magnífica femella de vora tretze
metres d’alçada. Encara lluïa la brotada de la darrera prima
vera. Del tronc principal i de les besses de l’enforcadura nai
xien nombroses branques horitzontals, disposades en espiral
com els esglaons d’una escala de caragol. Atapeïdes de bran
cons i branquillons fullats, les branques es corbaven pel pes
i semblava que feien de passeres cap a les finestres de l’edifici.
Tota la capçalada era un immens giravolt de fulles lanceola
des, esparses, d’un verd obscur en l’anvers i més pàl·lid en el
revers. L’alternança d’aquests dos tons donava un aspecte jas
piat al fullatge que m’embolcallava. El tronc estava recobert
d’una escorça prima i llisa, clivellada com la superfície pin
tada dels retaules antics. De tant en tant em queia alguna
crosta i mostrava clapes de fusta, rogenques com si fossin fe
rides acabades de guarir. No tenia la soca majestuosa dels tei
xos centenaris, ni les seves arborescències llenyoses de
formes barroques i inquietants; la meva era una soca més
aviat modesta, pròpia d’un exemplar que, malgrat l’edat, en
cara no havia fet arrels pregones.

Feia mesos que havia tret florida. Ara, els meus arils vermells
i carnosos es balancejaven sensualment, tot esperant que la
mossegada d’algun bec famolenc se’ls endugués abans de la
migració de la tardor. Confiava que els ocells n’escamparien
les llavors en algun barranc o torrentera, i, amb una mica de
sort, en algun bosc ombrívol d’estatge subalpí.

ELS ARILS DE GUAYAQUIL

35538_CRIT_71_DES2009:ESCOLAPIA-Granollers CRIT  15/12/09  7:44  Página 28



29

Experim
entals

Diuen que sóc l’Arbre de la Mort. Tot en mi és verinós, lle
vat de la polpa dels fruits. La taxina, un potent narcòtic que
es troba en les fulles, branques, escorça i llavors, emmet
zina qui gosa ingerirles. He fet avortar vaques a punt de ve
dellar i èquids i humans han caigut fulminats pel meu verí.
Sempre m’ha envoltat una aura sinistra i lúgubre. He estat
present en l’art de la guerra des de l’antiguitat. Amb la meva
fusta dura, compacta i elàstica, els romans i els bàrbars fa
bricaven arcs i llances i amb la saba infectaven les puntes de
les sagetes; els guerrers càntabres, quan queien presos,
s’empassaven les llavors per suïcidarse. Juli Cèsar narra que
Cativolcus, cabdill de la tribu dels eburons, va immolarse
amb una infusió de teix quan va presenciar l’arribada de les
legions romanes a la ribera del Rin.

Des de temps remots se m’ha vinculat al món d’ultratomba.
Alguns faraons es feren construir sarcòfags de teix, molt re
sistent al corc i a la putrefacció. Al recer d’un teix els pagans
conjuraven les ombres dels morts. Per als celtes era un arbre
sagrat; els druides li atribuïen propietats màgiques, llança
ven bastonets per pronunciar oracles i extreien la saba i
recol·lectaven els arils per ferne pocions i ungüents. Per
als romans era l’arbre dels déus subterranis; Ovidi descriu
el camí que descendeix a l’avern vorejat de teixos. Els cris
tians n’han plantat molts a l’abric d’ermites, esglésies i ce
mentiris. La llegenda conta que les arrels s’introdueixen en
les boques dels morts enterrats a peu d’un teix per simbo
litzar el triomf de l’esperit sobre la carn i de la vida sobre la
mort. I en alguns pobles del nord encara es conserva el cos
tum, per Tots Sants, de portar als difunts una branca  per
què els guiï en el més enllà.

La longevitat de la nostra estirp sempre ha admirat als
homes. El teixos som plantes de creixement lentíssim. Hi
ha exemplars mil·lenaris, i allà on vivim sovintegen els to
pònims que porten el nostre nom. Antigament, a molts po
bles els consistoris celebraven els consells públics a l’ombra
del teix de la plaça major. En alguns indrets d’Astúries, per
Sant Joan els joves enamorats en deixen branques a les fi
nestres o a la porta de la casa de les estimades, mentre que
elles, per correspondre’ls, els llancen els arils. Recentment
s’ha descobert que el taxol, un alcaloide que s’extreu de l’es
corça, té propietats anticanceroses. Potser per tot això i per
la nostra perennitat, també es diu que els Taxus bacatta
som l’Arbre de la Vida.

Miquel Isart

Addenda

La idea original d’aquest text i les fotografies que l’acom
panyen són d’en Miquel Àngel Marcé. Fa uns mesos, va
proposarme la redacció d’un escrit protagonitzat pel teix
que hi havia a l’edifici del Carrer de Guayaquil amb la idea
de publicarlo a El Crit. Seves són les mans amigues que
van sembrarne les llavors —vuitantaset en total— el dia
de Tots Sants de 2005. Aquestes mateixes mans, el vinti
dos de febrer d’enguany, van trasplantar a torretes indivi
duals els quarantaun plançons que havien germinat. A
dia d’avui en sobreviuen trentaun. Un dels plançons serà
plantat al jardí de l’església de Santa Maria del Jaire, a la
Torreta; i un altre, al jardí de la casa de les monges vedru
nes de Granollers. Encara no sabem el destí de la resta del
llinatge. Confiem que no pateixin la dissort de la seva mare
i que, arribats a la maduresa, puguin regnar secularment
en els boscos d’acollida.

m.i.,XI MMIX
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La vida està dividida en diferents períodes, uns de
més agradables que d’altres. No obstant, tots són moments
únics que hem d’experimentar al màxim. Doncs bé, ja sabem
que l’inici de batxillerat comporta un canvi radical respecte
l’ESO. Es tracta d’una etapa on ja vas trobant el teu camí, el
teu futur. Per a tots aquells i aquelles que s’hagin decantat
per la branca científica, cal tenir present que dins de cadascú
d’aquests futurs científics hi ha un esperit inquiet, que no
en té prou de saber coses. El que un científic busca és el per
què d’aquests fets.

Batxillerat, personalment, ha estat un període que
m’ha fet veure a què em vull dedicar realment, a part d’exi
girme un rendiment molt major que a l’ESO. Una part pri
mordial d’aquests dos anys és l’anomenat Treball de Recerca.
En aquesta tasca hi hauràs d’invertir molt temps i esforç, per
tant, és important escollir un tema que t’agradi i et motivi,
quelcom que et faci aflorar aquest esperit de recerca, cientí
fic i curiós que no es cansa de buscar una resposta a la seva
hipòtesi. A part d’escollir un tema interessant, lògicament,
has de ser constant en aquesta feina. No val pensar: ja ho
faré més endavant, que encara tinc temps. Segon de batxi
llerat t’exigeix un estudi constant. No és possible redactar
tot el Treball de Recerca durant segon. Per a fer una bona
feina cal planificarla amb temps, i si no és així, de ben segur
que no s’obtindran bons resultats.

Batxillerat, juntament amb el TR, formen una
etapa difícil d’esborrar de la nostra ment, tant pels bons com
pels mals moments. Tot i això, ho considero una experiència
imprescindible, on el seu final representa l’inici d’una llarga
experiència tant personal com professional.

Estefania Cuesta Borràs

Premis CIRIT 2009: una manera de fomentar l’esperit cien
tífic entre el jovent.

En l’edició d’enguany, una exalumna de l’escola, Estefania Cuesta
Borràs, ha estat guardonada amb un d’aquest Premis, pel seu tre
ball de recerca “Estudi del Banc de Llavors d’un sòl”. L’ecologia
era l’àrea de coneixement en la qual s’avaluava aquest treball.

L’objectiu principal era valorar, en la mesura del possible, les ca
pacitats de regeneració natural de la coberta vegetal d’un ecosis
tema pertorbat per l’home a partir del seu banc de llavors. Partint
de la base, que les hipotètiques capacitats de regeneració de la
coberta vegetal d’aquest ecosistema són diferents en funció de
l’estadi de la successió secundària en què es trobi en el moment
de la pertorbació. 
Obtenir aquesta informació és cabdal en la lluita contra l’erosió.

Felicitats Estefania !!!! Ha estat un plaer tenirte d’alumne !!! 
Molta sort en el estudis de Biomedicina que has començat !!

Miquel Àngel Marcé
Tutor del Treball

PREMIS CIRIT 2009
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COMENTARI DE LA CONFERÈNCIA: “FÍSICA O QUÍMICA”

Tant la física com la química estan enllaçades entre si, moltes coses que ens permet fer la química es justifiquen per
fenòmens físics i a l’inrevés. Per tant, hi ha fenòmens que estan a la frontera, això és el que hem comprovat amb els
experiments d’en Josep Maria Valls i la Marta segura. 

El primer dels experiments consistia a buscar el nord amb una cullereta i un imant molt potent. Un altre era poder
comprovar si alguns materials eren aïllants tèrmics o no. A continuació ens van fer un conjunt d’experiments que ana
ven relacionats amb la temperatura, altres anaven relacionats amb la intensitat de la llum i la seva potència. El més
interessant va ser el que anava relacionat amb “l’esferificació” de Ferran Adrià.

Hem vist experiments molt interessants i que no coneixíem i en els quals, afeginthi productes o substàncies, es
podia canviar l’estat de la matèria, o simplement fer que una cosa visible fos invisible.

Josep Arabia Ventura
Albert Canudas Ventura

1r Batxillerat A

Per 14 anys fent Setmana de la Ciència, Catorze pre
guntes sobre Ciència i un enllaç on emplenar la sopa de lletres.

Joc de ciència

1. Nom del primer submarí català del qual enguany es complei
xen 150 anys del seu avarament al port de Barcelona.

2. Científic, inventor i humanista qui, sota criteris científics, va
construir un dels primers submarins de la història tot resolent els
problemes cabdals de la navegació submarina i assentant les
bases dels submarins actuals.

3. Enzim que protegeix els telòmers dels cromosomes del seu
progressiu escurçament, descobert pels científics que enguany
han estat guardonats amb el Premi Nobel de Medicina. 

4. Vaixell de la marina Reial Britànica que es va fer famós espe
cialment per tenir entre els seus viatgers a en Darwin.

5. Fàbrica de proteïnes relacionada amb el premi Nobel de Quí
mica 2009.

6. Arxipèlag de l’oceà pacífic que conté nombroses espècies en
dèmiques i on Darwin va realitzar estudis.

7. Enginyer de Camins, Canals i Ports que amb el seu Pla va per

JUGUEM?

metre la transformació més gran de la ciutat de Barcelona.

8. Constel·lació caçadora.

9. Astrònom anglès descobridor d’Urà que dóna nom al te
lescopi d’infrarojos més gran i potent que mai s’ha llançat a
l’espai. 

10. Tipus de zoòleg que com en Grissom es dedica a l’estudi
dels insectes.

11. Filòsofa recentment popularitzada per una pel·lícula, na
tural d’Egipte, que va destacar en els camps de la matemàtica
i l’astronomia. 

12. Planta de flors d’extrema bellesa, sobre la fertilització de la
qual va escriure Darwin.

13. Físic, matemàtic, i filòsof italià que va descobrir quatre de
les llunes de Júpiter. 

14 Instrument per a observar la posició dels astres que anti
gament empraven els mariners per saber la latitud a la qual es
trobaven.

Enllaç de la sopa de lletres: 
http://www.setmanaciencia.cat/setci09/sopa/index2.html
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ls 14ª Setmana de la Ciència a la nostra Escola
Crònica d’una setmana diferent

Amb la nostra participació, com a única activitat
de Granollers, a la Setmana de la Ciència, volem fer palès la
preocupació que “el saber fer en ciència” comença amb l’in
terès pel món que ens envolta i per promoure entre els
alumnes, el fet que, qüestionar l’evidència de forma per
manent, seguint el mètode científic i la recerca experi
mental és una pràctica científica habitual; en Ciència res
es definitiu i qualsevol Teoria és vàlida, fins que no es prova
el contrari.

A la pràctica i en la línia exposada anteriorment,
al llarg de la setmana, hem desenvolupat la descoberta de
l’entorn desenvolupant tres itineraris geològics amb els

14a SETMANA DE LA CIÈNCIA A L’ESCOLA

alumnes de 2n d’ESO, dirigits pels professors i prepa
rats i monitoritzats pels alumnes de l’optativa de Bio
logia i Geologia de Quart. Es tractava de descobrir la
geologia al carrer i donar a conèixer la geologia més
pròxima, la que tenim en les façanes, al terra i al nos
tre entorn més immediat a partir dels elements orna
mentals o de construcció dels edificis de la nostra
Ciutat.

L’acte central de la setmana, oberta a tothom
es desenvolupà el dijous a les 17,30 quan es van reunir
a la sala polivalent del C/Guayaquil alumnes de secun
dària, batxillerat i primària,professors i pares per par
ticipar en una performance experimental sota la batuta
de dos ensenyants experimentats; al llarg de 90 minuts
van desenvolupar un total de 16 experiments a cavall

entre la física i la química, des del comportament tèrmic dels
materials a la llum, passant pels canvis d’estat, la visió expe
rimental de la calor, el color i la fluorescència, tot plegat ha
estat una demostració pràctica per la fina línia divisòria que
hi entre la física i la química.

Per fervos una idea, teniu al final de l’article l’en
llaç fotogràfic i a continuació un recull d’impressions dels
participants que en resposta el mateix lema, “què he après
avui?”, prenen la paraula i comenten:

Avui 19 de novembre del 2009 hem après que la física i la
química van lligades, que per saber el perquè de les coses ne
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Experim
entals

cessites la física i la química, perquè amb només una d’elles (física o química),
no pots saber res més que una petita part de la resposta del perquè de les coses.

Tot això ens ho van fer entendre en Josep Maria Valls, un químic, ju
bilat i professor; i la Marta Segura, una química i també professora d’una es
cola de Barcelona.

Silvia Tintó 
Cristina Delgado

3r ESO C

Josep Mª Valls i Marta Segura han vingut  per ensenyarnos diversos
experiments que són a la frontera entre la física i la química. 
El que hem après és que sovint encara que escullis un o un altre o tots
dos camins, tot i no ser el mateix es relacionen força entre ells.
També he après que la principal diferència entre ciència i màgia és
que la ciència no té secrets, ni trucs, tothom pot saber el perquè i aixó
s’explica al llarg del desenvolupament dels experiments, en canvi la
màgia té truc i els trucs s’amaguen.

Gisela Perez 3r ESO C

Primer vam començar a orientarnos amb una cullera i un imant, després vam
veure el comportament dels materials amb la calor, experiències amb dissolu
cions, l’aire i la combustió,treball amb polímers i termografia i finalment els co
lorants, l’energia, la fluorescència i la llum per acabar amb una deflació que
il·luminà la sala.

Maria Cardoso 3r ESO D
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A part dels 16 experiments que he vist, destacar que hi ha llum de dife
rents energies independent de la potència, he descobert el concepte de
catalitzador i que molts experiments es poden fer amb elements força
quotidians.

Guillem Cordoba 4EsoA

Hoy he estado en una exposición de física y química, y he  aprendido
que la ciencia se parece un poco a la magia con la gran diferencia de
que la ciencia no es un secreto  y la magia más que un secreto es un
misterio.

Darlyn Quintero 3EsoD

Gràcies a tots per la vostra participació i “viviu la ciència fins el proper any”. 
Seminari d’Experimentals  

Dades tècniques de la performance:

Títol : Física o química cal escollir?

Resum: Sovint hi ha experiments que són a la frontera entre la física i la química per Josep Mª Valls i Marta Segura, professors
i divulgadors científics.

Document gràfic 19 de novembre, 17,30:
A l’enllaç: 
http://www.escolapia.cat/granollers/secundaria/curs0910/sc09/index.html

A la web pública de la nostra escola, en la secció d’activitats dia a dia Eso,Batxillerat i Formació Professional.

Ex
pe

ri
m

en
ta

ls
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Sant Josep de C
alassanç

CAMINADA CIUTADANA 2009 / 3r ESO

Simulació d’un atracament a la plaça del
peix.

Alumnes seguint als atracadors per un car
reró sense sortida.

Participants de la caminada a l’exposició de
Can Jonch.

L’home que empipava els participants de la
caminada.
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La sorpresa dels alumnes davant la discussió
de la mare, la filla i la dona del carrer.

Sa
nt

 Jo
se

p 
de

 C
al

as
sa

nç

Reacció dels participants de 3r davant
l’actuació de la dona gran.

Alumnes en una reflexió sobre el
temps lliure al gra

Baralla entre una parella de joves

Inici de la caminada Els reporters
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CAMINADA 2009 PER LA PAU / TOSSA DE MONTBUÍ 4t ESO Sant Josep de C
alassanç
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PRIMÀRIA
Sa
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SECUNDÀRIA Sant Josep de C
alassanç
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