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Editorial
XARXES SOCIALS

En el sisè número de la revista interactiva ( http://but
lleti.pedagogiainteractiva.com), que podeu trobar a la pà
gina web de la nostra escola, recomanen el llibre Técnicas de
hacker para padres. Cómo controlar lo que hace tu hijo en el
ordenador de Mar Monsoriu Flor. El dia 26 de gener l’AMPA
i l’Escola vam organitzar una xerrada col·loqui amb el tema:
L´ús i abús d’Internet. Les noves xarxes socials , a càrrec
d’Oscar Garcés, psicòleg dels mossos d’esquadra de Barce
lona i professor de la universitat de Girona. Tant el llibre
com la xerrada responen a una preocupació creixent per
part de les famílies i dels educadors, cada vegada hi ha més
pares amoïnats  perquè desconeixen l´ús que fan els seus
fills de l’ordinador. A l’escola els ensenyem a dominar unes
tecnologies  que són noves per als pares, però ja no per a ells
i molts pares es troben sense recursos davant d’una eina que
els seus fills dominen millor. 

Ningú qüestiona  aquesta eina, la xarxa és bona, els avan
tatges superen els inconvenients; però és evident que hi ha
riscos i hem d’educar els menors en l’ús d’Internet. No es
tracta tampoc de fer un control absolut sinó de donar la
dosis de confiança que els vostres fills siguin capaços de me
rèixer i assolir. La millor manera de prevenir situacions de
risc i d’ajudar els menors a navegar amb seguretat per la
xarxa és ferlos conscients dels beneficis i riscos d’Internet.
S’ha de parlar obertament amb els fills sobre les pàgines web
que visiten, sempre que sigui possible, s’ha de navegar amb
ells, conèixer els seu hàbits, els seus contactes, participar de

la seva xarxa social ( facebook, tuenti, fotlog,
flikr, messenger...), parlar amb sinceritat i
naturalitat sobre els continguts inadequats
que es poden trobar: pornografia, violència,
abusos, publicitat falsa, estafes, virus... i els
problemes de socialització que un ús no cor
recte pot tenir: aïllament, sedentarisme, ci
berbulling, conductes il·legals o addictives.
S’han d’establir regles bàsiques clares que li
mitin l’ús de l’ordinador a casa. Els fills han
de ser conscients que els pares coneixen
aquest món, que els pares també tenen al
guna cosa a dir en aquest punt i que els

poden ajudar.

Els pares, però,  també tenen “deures”, s’han de fa
miliaritzar amb aquest món de la mateixa manera
que saben quins són els amics dels fills o a quin es
port juguen. El llibre  de Mar Monsoriu ofereix re
cursos per ajudar els pares a saber què fan els fills,
dóna  consells útils per aquells pares que  no domi
nen les noves tecnologies; és un entre molts dels que
ara podeu trobar al mercat. Hi ha també moltes pà
gines sobre com navegar a Internet de manera se
gura:
http://www.edu365.cat/mareipare/seguretatinter
net.htm
http://protegeles.com/
http://www.xtec.cat/internet_segura
http://www.seguridadenlared.org/menores/ ,
http://gencat.cat/mossos/serveis/consells/Internet
Segura/index.html

El missatge, doncs, és clar PARES,  A NAVEGAR AMB
ELS FILLS !!

Marina Mena
Directora pedagògica
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PERRUQUERIA A P3

ANIMACIÓ A LA LECTURA

Els alumnes de p3 hem estrenat a cada classe una perruque
ria (així tenim un altre racó de joc simbòlic). De moment
estem fent pràctiques i els nostres conillets d’índies són les
nostres mestres.
Quan la perruqueria funcioni a ple rendiment podran venir
nens, nenes, pares i mares…..(és broma) Ho farem a molt
bon preu !!!!! 

P3

Una tarda de gener ens va venir a veure una senyora amb un carro
ple de contes i revistes. Aquell dia, la classe dels pingüins estava
plena d’esquirols i la de les tortugues plena de Dracs. 
Del carro de la Teresa anava sortint de tot. Un superheroi que es
diu “SamSam”, la simpàtica tortuga “Tuca” que vigilava que els
contes de la classe no es fessin malbé i una revista de la Cucafera
per a cada nen de P4. Quantes coses hi cabien dins el carro i totes
per gaudir de la lectura! 

P4
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Infantil
COMPARTIM JOGUINES

El primer dia de classe d’aquest segon trimestre, ens ho vam passar molt bé explicant tot el que havíem fet per Nadal
i Reis.
Cada nen i nena vam portar una joguina per compartir i jugar.
Ens ho vam passar d’allò més bé!!!!!!

P5
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ELS TUAREGS: Els homes blaus

APRENEM A ESCRIURE

Aquest trimestre, els nens i nenes de primer hem iniciat les activitats per parelles de Teberosky. En l’activitat que
podeu veure a les fotos havíem de copiar el títol d’un conte, ferne un dibuix i després escriure lliurement una
frase relacionada amb el fil conductor de la història. Finalment, mireune els resultats!

1r primària

2n primària
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Els nens i nenes de 3r hem après a fer  la descripció d’un
paisatge. Aquí en teniu una mostra
Paisatge de mar

El tipus de paisatge és de mar. En ell hi podem veure mol
tes pedres i en alguna d’aquestes pedres es veuen algues.
També hi ha persones i arbres.
Aquest paisatge està ennuvolat i fosc.
És el camí de Ronda, al costat de la platja.
El sentiment que em produeix és tristesa perquè està a
punt de ploure i a mi la pluja no m’agrada gens.

ArnauMurciano 
3r Primària C

DESCRIPCIÓ D’UN PAISATGE

Paisatge de muntanya

És un paisatge de muntanya. Hi ha un llac molt
gran i molt maco. També hi veiem el cel
assolellat.Podem observarhi moltes muntanyes i al
darrera
hi ha muntanyes una mica nevades. Al davant de
tot hi ha un arbre molt alt i molt bonic.
Aquest paisatge per a mi és preciós i em produeix la
sensació d’alegria.

Anna Varela  
3r Primària C
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L’APARELL DIGESTIU

JOCS D’ORTOGRAFIA

Els nens i nenes de 4t estem estudiant l’aparell digestiu. Primer de
tot vam començar a estudiar les dents: com es diuen, quina funció
tenen, ... També vam estudiar
la faringe, l’esòfag ,l’estómac ,el pàncrees , el fetge, l’intestí gros ,l’in
testí prim i l’anus .I també les glàndules annexes i les salivals . Ens
vam dibuixar la nostra silueta per parelles:ens havíem de resseguir
l’un a l’altre, col·locar les parts de l’aparell digestiu  i després en
ganxarhi  el nom amb el seu significat.
Nosaltres creiem que aquest tema ha agradat molt a la gent i s’ho
han passat molt bé.

Pol Ventura
Emma Muñoz
Blanca Roma
4t Primària B

Els de cinquè, un dia a la setmana, fem jocs
d’ortografia. Ara veureu uns exemples d’unes
frases que vam fer jugant amb les lletres vo
cals.

A
M’agrada la carbassa amb sal.
La Marta ja sap parlar català.

A la tarda vam anar a ballar amb la Carla.
La gata passa gana a la caravana.

E

En Pere, el mestre, té setze nens plenets.
El regle de l’Estel és net.

El mes de setembre té el cel ple d’estels.
El desert és ple d’esquelets.

I
Tinc vint lliris, cinc grills i sis fills divins.

Hi tinc indis i míssils.
Tinc mil vinticinc pins.

Si m’inscric, li dic sí.

O
Jo corro molt.

Tothom dorm com jo, sóc com l’ós.
Trobo molts botons grossos.

Oh, són lloros? No, són coloms.

U

Puc dur un suc? Mmmm... tu duu un
lluç.

Vull un nyu, un cucut, un cuc, un ruc...
Un duc rus duu un buff brut.

Duc un cucut mut.

5è Primària A
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EL QUÈ, I EL COM D’UN CLIMOGRAMA

A principi de curs, les tutores de cinquè, ens van anunciar que el dia 21 de febrer de 2010 aniríem a l’auditori per representar amb
l’Orquestra de Cambra de Granollers,algunes de les faules de La Fontaine musicades per Xavier Benguerel. Aquesta activitat
només la podrem fer els nens i nenes de cinquè de l’Escola Pia.
Unes setmanes després vàrem començar a assajar com actuar dalt de l’escenari, i poc temps després l’Elisenda i en Marc ens van
començar a ajudar a inventar moviments per representar una faula titulada “El roure i la canya”.
Dies més tard, a cada classe, ens van assignar un animal, cada alumne va escriure una faula amb aquest animal de protagonista.
Les vàrem llegir totes i vam votar les tres que ens van agradar més. En Marc i l’Elisenda van escollirne dues, i posteriorment van
ferne una adaptació i amb la música de l’Orquestra de Cambra també les representarem.
Ja falta poc pel gran dia... Animeuvos a venir.

Patricia Rodríguez 
Marc Ruduà
5è Primària

Aquest mes els nenes i nenes de sisè hem treballat els
climogrames.
Aquest treball l’hem fet en grup.
A cada grup ens han donat les dades de dues ciutats.
Les dades que ens han donat són:
Les temperatures màximes i mínimes i les precipita
cions.
Hem deduït el clima al que pertanyien, i tot seguit, hem
elaborat una gràfica on s’hi podien   veure les tempera
tures màximes, mínimes i les precipitacions.
Ens hem repartit la feina per fer un mural entre tot el
grup:
 Tu portaràs les cartolines.
 Ell la informació.
 L’altre els colors.
 I vosaltres les fotografies.
Mentre nosaltres ens estudiarem la nostra part.
Entre tots vam aconseguir fer un bonic mural, i, després
d’estudiarnos les característiques del clima i la vegeta
ció del lloc corresponent i, amb el suport del nostre
mural, vàrem exposar els nostres coneixements a la resta
de companys de classe.
En el mural s’hi podia veure clarament una gràfica feta
a partir de les dades que teníem:

Les temperatures màximes: una línia vermella.
Les mínimes: una línia blau marí.
Les precipitacions: unes barres de color blau cel.
Amb tot això hem après a elaborar aquesta útil i entenedora gràfica que
és el CLIMOGRAMA,del qual aquí en teniu un exemple.

Dani Cordoba
Arnau Valls
6è Primària

LES FAULES DE LA FONTAINE

72 - CRIT-GEN2010.qxp:ESCOLAPIA-Granollers CRIT  18/02/10  7:31  Página 9



10

Se
cu

nd
àr

ia
LA FI DEL MÓN

La fi del món pot arribar a passar. És el que es coneix amb el nom d’apocalipsi. Segons el calendari maia se suposa
que el 2012 morirem per catàstrofes naturals. Concretament un meteorit arribarà a la terra i la destruirà.
També diuen que al setembre de 2012 la terra podria estar tan afectada per l’escalfament global que no podrem sor
tir de casa  i durant 4 dies tot es cremarà.
Nosaltres parlem d’aquest tema perquè ens fa por que passi el que estem explicant. No estem segures que al 2012 s’a
cabi el món, però el que sí tenim clar és que entre tots hem d’aturar l’escalfament global de la terra i totes aquelles
coses (contaminació, aerosols, etc. etc.) que la perjudiquen. Si fem mal a la terra ens fem mal a nosaltres mateixos.

Sona Kande 
Neus Humà

1r ESO B

UN DIA EN LA VIDA D’UN ESTUDIANT D’ESO

La vida d’un estudiant d’ESO no és gens fàcil: t’has de lle
var d’hora, has d’estudiar molt, tenir la feina al dia, fer
deures, quan surts a la tarda has de fer extraescolars, etc.
etc.
A continuació us expliquem amb més detall com és un
dia normal d’escola d’un estudiant de primer d’ESO:
 La majoria de dies ens llevem a les 8 (dimarts, dijous i
divendres), mentre que els dilluns i dimecres ens llevem
a les 7 perquè una hora més tard ja hem de ser a la classe.
 Abans d’arribar a l’escola esmorzem, agafem els llibres
(que pesen molt) i sortim de casa, alguns dies tranquil·la
ment i d’altres, si fem tard, amb més presses.
 Un cop a l’escola agafem els llibres de la matèria que ens
toca.
 A cada hora canviem d’assignatura. Això d’anar de classe
en classe és molt cansat!
 A les 11, quan arriba l’hora del pati, agafem l’esmorzar i
estem amb als nostres amics. L’estona del pati passa molt
ràpid!
 Després tornem a la classe i continuem amb la rutina de
sempre.

 Per fi, a les 13.30 acabem les classes del matí i anem a
dinar.
 A les 3 tornem a l’escola, on hi passem dues hores més.
 A les 5 pleguem i continuem amb altres activitats: ex
traescolars, fer deures, sopar... I acabem anant a dormir
per tornar a l’escola al dia següent!

Consells: 
 Cal portar sempre la feina feta (no us inventeu excuses
perquè els professors no se les creuen). 
 També cal portar tot el material.

Advertència:
Els professors són molt estrictes!

Anabel Gallardo
Sabrina Badri 

1r ESO
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Secundària
LA GENT MINUSVÀLIDA

Hi ha gent que, tot i conviure al nostre costat i tenirles molt
a prop, tenen una vida molt diferent a nosaltres perquè pa
teixen algun tipus de minusvalidesa (són cecs, sords, els hi
falta algun membre, no poden moure les cames, els braços o
totes dues coses, etc.).
Alguns d’aquests minusvàlids ja han nascut així, d’altres s’hi
han tornat amb el temps i alguns han patit algun accident o
malaltia.
Nosaltres volem parlar d’aquesta gent perquè pensem que no
se les respecta suficientment. També en volem parlar perquè
tenim coneguts i familiars que tenen o han patit alguna mi
nusvalidesa.
Penseu que la gent sorda, cega, que va amb cadira de rodes...
té molts reptes a superar en la seva vida diària. Per exemple,
un cec no hi veu i, per tant, ha d’aprendre a orientarse només
amb un bastó o un gos, també ha de desenvolupar molt l’oïda,
etc. Una persona amb cadira de rodes, per la seva banda, ne
cessita una altra persona que l’ajudi, la casa on viu ha d’estar

adaptada (hi ha d’haver ascensors, rampes, etc. etc.).
Nosaltres podem ajudar aquesta gent de moltes ma
neres: primer de tot les hem de respectar. Això vol dir
que no ens hem de riure d’elles, ni compadirles amb
excés. Una altra cosa que podem fer és animarles a
tirar endavant. I també podem fer petites coses com
ajudar un cec a orientarse pel carrer o acompanyar
lo on vol anar; empènyer la gent amb cadira de rodes
si estan cansats...
En definitiva, és una gent que cal respectar i ajudar
entre tots perquè no se sentin diferents. Nosaltres
podem ajudar a què ho aconsegueixen amb la nostra
actitud.

Domènec Maspons
Pol Escayola

Eduard Tornero
1r ESO

SÓC MEDIATECARI

Durant la 2a avaluació, un total de 14 nois i noies de 2n d’ESO estem fent el variable de “Sóc medietacari”. 
Es tracta d’un variable on treballem diferents coses, com les normes de la mediateca i el seu funcionament.
El variable té lloc tres dies a la setmana: els dilluns, dijous i di
vendres.  Els dilluns fem més aviat treballs manuals i tècnics (fol
rar, etiquetar, endreçar el magatzem...). També duem a terme jocs
i activitats per aprendre a fer de mediatecaris. Els dijous anem a
la biblioteca pública Roca Umbert. Allí també ens expliquen el
seu funcionament, els diferents espais, realitzem activitats, ens
recomanen llibres, ens ofereixen la possibilitat de veure exposi
cions, etc. Els divendres, finalment, solem utilitzar els ordinadors.
Normalment, els 10 últims minuts els dediquem a endreçar els lli
bres, ordinadors, taules i cadires de la mediateca perquè quedi en
bones condicions .
El variable de mediateca és bastant fàcil i divertit, tampoc no re
quereix gaire esforç i, en general, agrada a tothom. 

Aleix Vila 
Judith Juárez

2n ESO
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ELS QUADS

Som uns alumnes de 1r d’ESO B i us volem parlà de fer
un carrera amb quad.
El més important és el nombre i la qualitat dels cilin
dres, i també la potència del motor. La carrosseria
també és important igual que les suspensions, nosal
tres recomanem les “ATVraider”. 
LES LLANTES: increïblement importants perquè les
rodes et girin bé, nosaltres quan fem una carrera entre
nosaltres tots fem servir llantes “quad” normalment et
vénen amb el quad que tu compres.
LA SEGURETAT: És molt important portar el casc, re
comanem els casc de motocross de la marca “scott”,
també és recomanable portar mono amb protecció als
colzes, espatlla i genolls.
Nosaltres coneixem a en Joan Puig que va participà al
dakar del 20092010.
Recomanem que els vostres pares us comprin un quad
per l’aniversari, és molt divertit fer carreres amb els
teus amics.

Martí Fernandez 
Alex Castells
Oriol Camps

1r ESO B  

Som dos alumnes de 1r ESO B als quals ens agraden els es
ports extrems, per això els hi hem volgut dedicar aquest ar
ticle:

Podem parlar de dos tipus d’esports extrems: els XGames
i els esports de risc.

Els Xgames són esports més “informals”, com l’snowboar
dig o l’skateboarding. Arrel d’aquests esports s’han creat
unes “olimpíades” amb el nom d’XGames amb esports d’a
quests tipus. Aquestes olimpíades inspiren als nous “Bikers
“ i “Skaters” a fer coses noves.

Per la seva banda els esports de risc són més formals, tot i
que n’hi han que no ho són. Alguns d’aquests esports són
el skeleton: esport que consisteix a baixar a una velocitats
de 400 Km/h per un fort pendent, o el puentig que consis
teix a tirarse per un pont amb una corda lligada als peus.
I això és tot, però nosaltres us animem a practicar esports
com aquests.

Àlex Castells
Àlex Corbacho

1r ESO B

ELS ESPORTS EXTREMS

72 - CRIT-GEN2010.qxp:ESCOLAPIA-Granollers CRIT  18/02/10  7:31  Página 12



13

Secundària
UN PETIT ESFORÇ POT SER UNA GRAN AJUDA

Ja s’han comptabilitzat més de 200.000 morts en el ter
ratrèmol que està situat a Puerto Príncipe (Haití). Per co
mençar us explicarem en què consistia la idea que vam
tenir a 3r d’ESO. Es tractava d’ajudar la gent necessitada
de la zona de Haití, que com ja sabeu fa poc va patir un es
deveniment catastròfic per la seva societat. A través de
les imatges que ens transmeten els medis de comunica
ció, es reflecteix un Haití destrossat econòmicament i
moralment.

La principal idea que vam tenir va ser recaptar una quan
titat indeterminada de diners per poder enviarho a tra
vés de l’escola a Haití. Vam construir unes guardioles amb
caixes de cartró perquè els alumnes de 3r d’ESO pogues
sin fer les seves donacions. També vam penjar als passa
dissos cartells amb fotografies de la tragèdia on es
demanava que tothom col·laborés. 

Els diners que vam recaptar van arribar a la magnífica
quantitat de 228 euros gràcies a totes les persones que

han prestat la seva ajuda i les que ho desitgin les animem
a enviar i a participar  en l’ajuda d’aquest lloc que tothom
porta des de la catàstrofe en el seu cor.  Els diners que
vam recaptar els vam enviar a la ONG GLA (God’s Littlest
Angels). Hem escollit aquesta ONG perquè tenim fonts
que ens afirmen que és de confiança. 

Hi ha molta gent que està prestant el seu temps i esforç
però és insuficient. Ajudar aquesta població no és només
responsabilitat dels governs, també és la nostra respon
sabilitat i la de tots i si cadascú aportés una petita ajuda
podríem intentar des   d’aquí, l’Escola Pia de Granollers,
aportar tot l’esforç i amor cap allà. Per tant, us animem a
participarhi. Moltíssimes gràcies a tots aquells que ja ho
heu fet. 

Núria Ametlla 
Cristina Collado
3r ESO C i D

Avui intentaré de nou arribar fins a la zona que m’han co
mentat. Sembla difícil aconseguirho, hi haurà molta gent
que ha rebut la informació i voldrà arribar com sigui. Ho
intentaré, porto molt de temps intentant aconseguir el
preuat sentiment, la preuada emoció, a veure si aquesta
vegada és la bona. Imagino que no sóc l’única persona a
qui se l’ha comentat. Sembla mentida com s’ha arribat a
aquest extrem. És gairebé impossible aconseguir la felici
tat. Fa uns anys hi havia gent que ho predeia, que a aquest
ritme s’acabaria. La veritat és que la gent no s’ho prenia
molt seriosament. La veritat és que cada vegada havia
menys de tot, fins que aquest canvi va arribar a extrems
insospitats.
No es va fer res per arreglar el tema, semblava que la feli
citat no acabaria mai. Crec que el fet que fos bàsic en la

LA FELICITAT

nostra vida, més que qualsevol altra cosa, no va ajudar a
què es prenguessin les oportunes mesures. 
Ara, la felicitat s’ha tornat un bé molt preuat, la majoria
de gent que diu tenirla ho fa amb l’única finalitat de des
tacar per sobre dels altres o perquè és massa covard per
acceptarho, ja són molt poques les veritables persones
felices i les que ho són solen escriure biografies i expe
riències per a compartirles. Una vegada em vaig llegir
una, però no una qualsevol: el millor dels millors. Només
tenia una pàgina, i dins d’aquesta, ocupant una canto
nada posava el següent “el meu consell és: ser feliç és
fàcil, tothom sap com ser feliç, per contra, el més difícil
de tot, és aconseguirho.”

Ferran Alsina
4t ESO D
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CONFERÈNCIA AMB JORDI CORTÈS

Durant el primer trimestre, a català i a Cultura
religiosa, hem estat llegint i treballant de manera inter
disciplinar, el llibre L’enigma de Stromboli, de l’escriptor
Jordi Cortès. Hem treballat l’estructura i composició
d’una novel·la i els diferents valors que s’hi podien tro
bar, així com aspectes bíblics, profecies, etc.

El passat dijous, 26 de novembre, ens va venir a
visitar a l’escola Jordi Cortès en persona, ens va donar
una conferència i vam poder aclarir tots els dubtes que
teníem sobre el llibre.
Ell ens va explicar una mica en què consisteix la feina
d’un escriptor, i que se’n poden distingir dos tipus se
gons els mètodes que fan servir a l’hora d’escriure un lli
bre: els que escriuen segons la inspiració i els que per a

L’AUTOR ENS  VISITA

CORTÈS, Jordi, L’enigma de Stromboli. Ed. Columna,
Col· Columna jove núm. 239

Premi Columna jove 2009

A la contraportada del llibre llegim:

Jordi Cortès (Badalona, 1960) ha dedicat gran part de la
seva vida professional a l’ensenyament. Darrerament
compagina l’assaig amb altres gèneres literaris, com ara
el conte i la novel·la juvenil. Entre els contes publicats
destaquen L’enderroc, Camins de mala petja, Na Mar
garida de pals i Patètic.Va guanyar el Premi ciutat d’O
lot 2008 amb la seva primera novel·la juvenil, Les veus
de la Roca Roja.

ells escriure és el resultat d’un llarg procés de treball i es
tudi. També ens va parlar molt, òbviament, de L’enigma
de Stromboli; de com havia anat desenvolupant la història,
els seus personatges, els espais, etc. Finalment, ens va co
mentar algunes coses sobre la seva pròpia vida: la seva
professió, com a professor a més d’escriptor, algunes ex
periències personals que van influir en aquesta novel·la,
altres llibres...

En general, a tots ens va agradar molt poder par
lar amb l’autor del llibre que havíem llegit i comentarlo
amb ell. Va ser una agradable experiència.

Alba Gómez
4t d’ESO A

Una carta inesperada canvia els plans vitals d’en Lui, un
noi de divuit anys. En Lui viatja fins a Stromboli per co
nèixer el seu pare, que els va abandonar a ell i la seva mare,
obsessionat per trobar la profecia d’Ahies Silonita, un dels
llibres perduts de la Bíblia, segons ell amagat en algun lloc
de l’illa italiana.
De mica en mica, en Lui anirà descobrint més coses del
seu passat de la mà de la Renata, l’amor de la seva vida: un
vincle secret s’amaga entre ell i la llegenda de la profecia.
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Secundària
El passat dijous 26 de novembre va visitar l’escola l’autor del llibre
l‘Enigma de Stromboli, Jordi Cortès. Aquest llibre l’han llegit els
alumnes de 4t d’ESO en l’assignatura de català i ha agradat molt a
tothom. Nosaltres, unes alumnes de 2n de batxillerat, vam assistir
a la conferència i li vam fer unes preguntes:

¿Fa molt que escriu? Des de quan?
El que és novel·la tant juvenil com contes, relativament poc. És a
dir, fa quatre o cinc anys que vaig decidir fer el pas cap a la litera
tura. El que és assaig, assaig geogràfic, ja fa molts anys que m’hi
dedico. Quan jo vaig acabar la carrera, que ja fa bastants anys, hi
vaig començar. Sempre he escrit, però el que és assaig. Sobre una
comarca, una població, temes de planificació territorial, el que co
neixem com a assaig geogràfic.

¿I creu que les persones neixen amb vocació d’escriure o s’ad
quireix amb el temps?
Jo crec que és més d’adquirir, no crec que la gent neixi amb voca
ció d’escriure i llegir. El que sí que és cert, és que el que s’adquireix
és més facilitat per expressarse per escrit. Hi ha gent que sap ex
plicar més bé històries, però jo crec que és una cosa que si tens una
bona escola, has llegit bé, t’han sabut ensenyar coses d’expressió...
això ajuda molt. Malgrat que puguis tenir una facilitat, jo crec que
és més de formació que no pas de genètica.

¿Per què ha trigat tant a escriure literatura juvenil?
De fet, l’altra no la tinc descartada, jo també estic escrivint coses
per gent gran. El fet que jo escrigui més literatura juvenil és perquè
vaig veure que era més assequible; vaig pensar que per començar i
en l’ambient que jo em moc, per mi era més fàcil començar a pen
sar històries per gent jove. Si estàs tot el dia amb adolescents, com
és en el meu cas, és fàcil de connectar amb aquest món. No es pot
desprestigiar perquè amb això no vull que la literatura juvenil sigui
més fàcil d’escriure que la de grans però sí que és un camp on et
pots moure molt fàcilment, ja que la de grans és molt tancada,
costa molt entrarhi. Si us hi fixeu, molts escriptors comencen es
crivint novel·la juvenil i després fan el salt que és el que intento fer
jo.

¿Per què creu que als alumnes els costa tant llegir i escriure?
Aquí falla tothom. La nostra societat no llegeix i en el nostre món
només es prima allò visual: per exemple, això d’utilitzar l’ordinador
per fer classes em sembla una aberració a la literatura i l’ús dels lli
bres per part dels alumnes. A mi això em sembla una barbaritat;
que hi hagi ordinadors a les aules fomentarà que es llegeixi menys
o bé es llegeixi més en diagonal, que és un problema que té també
la nostra societat. Potser fins i tot els mateixos professors tampoc

ENTREVISTA A JORDI CORTÈS

ajudem perquè fem llegir llibres que no toquen o que els
alumnes no saben llegir. Clar, quan jo tenia la vostre edat
em feien llegir literatura difícil (Crim i Càstig, Delives, Gar
cia Lorca...) però és que si no ho llegeixes amb aquesta edat,
no ho llegiràs mai. Si els professsors som capaços de fer en
tendre aventures i novel·les difícils és positiu. Per exemple,
jo faig llegir als meus alumnes de 1r d’ESO l’Illa del Tresor i
els ajudo perquè l’entenguin, fent que d’aquesta manera
sigui més fàcil per ells. Crec que sense haver llegit l’Illa del
Tresor no es pot viure.

¿Què és el que el fa passar de l’assaig a la novel·la?
Diguéssim que moltes coses, el fet de dedicarme a l’ense
nyament de català, ha fet que jo tingués moltes vegades a
les meves mans, novel·les per fer llegir als alumnes. Allò que
et vénen les editorials i et diuen: “Té, teniu totes aquestes
novel·les  recomaneune als alumnes”. Jo sempre les he tro
bades molt fluixes, no m’agradaven gens. Són molt oportu
nistes, que és una de les coses que em posa una mica
nerviós, que la novel·la juvenil busqui un tema de moda i
sobre això s’escrigui, per exemple: sobre l’anorèxia, ara
farem una novel·la en què les protagonistes siguin anorèc
tiques o sobre els pares que se separen. Ai! Que desgraciat
que sóc perquè els meus pares s’han separat o la moda de
vestir,  o els piercings, anar buscant els temes de moda em
posa molt nerviós, jo sempre ho criticava i a molta gent li
deia: “¡Mira quin llibre més rotllo que fan llegir...!” 
I aleshores algú em va dir: “Doncs... ¿per què no escrius tu?
“
Un alumne?
No, gent del meu entorn em va dir: “Tu tant criticar tant cri
ticar... Doncs per què no escrius alguna cosa?” Això és el que
em va empènyer a ferho, tenint en compte que, a més a
més, estic en contacte amb gent jove, sé quins són els seus
gustos i conec les crítiques que els alumnes fan dels llibres.
Per això vaig pensar intentaré ferho, si me n’he sortit o no,
això ja no ho sé. 

Per què creu que és important la literatura i l’escrip
tura?
Per moltes coses, però també es pot viure sense això. No són
importants pel fet  que et facin ser més bona persona o més
intel·ligent. 

Judit Domínguez
Mari Peña

Marta Martínez
2n batxillerat C
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Hace casi un año, los profesores nos dijeron que tení

amos que hacer un Trabajo de Investigación que entregaría
mos en Enero y ahora después de tanto tiempo, todos
seguramente ya han acabado el suyo. Yo, personalmente, des
pués de una difícil decisión basé mi proyecto en confeccionar
un manual de un programa llamado A9CAD, una aplicación
de CAD (Diseño Asistido por Ordenador) dedicada a la crea
ción de planos, piezas, estructuras, etc. 

¿Qué puedo decir sobre el hecho de realizar un ma
nual? Realizar un manual es
un trabajo diferente en cierta
manera, pues no hay que
hacer, como en la gran mayo
ría de trabajos, encuestas, ex
perimentos, leer libros... A
este tipo de trabajo, hay quien
lo llamaría “fácil”, pero en lo
que me concierne a mi, reali
zar un manual o tutorial para
que los alumnos puedan en
tender y aprender todo lo po
sible de este programa, no es
una tarea fácil pues hay que
dedicar mucho tiempo a la ex
presión para que sea comprensible y también parte del tiempo
a comprender por uno mismo todo lo posible del programa. 

Realmente, este trabajo, ha sido una gran ayuda para
mí, y seguro que muchos otros alumnos que hayan escogido su
“Treball de Recerca” correctamente también les habrá ayu
dado a ampliar sus fronteras y, quizás, a proyectar su futuro en
una carrera en concreto. Por lo que a mi respecta, creo que,
por mucho que algunas personas digan que este trabajo de casi
un año es un peso extra, se puede llegar a disfrutar en cierta
manera realizando un trabajo que a uno le guste.

Para finalizar, me gustaría poner una cita de A. J. Cro
nin que leí durante mi trabajo  que es bastante interesante y tal
vez haga pensar a gente que se encuentra “en un callejón sin
salida”:

EL TREBALL DE RECERCA

La vida no es un pasadizo recto
y fácil por el cual viajamos libres y sin
obstáculos, sino un laberinto de pasajes
en los cuales tenemos que encontrar
nuestro camino, perdidos y confundidos,
una vez y otra atrapados en un callejón
sin salida
Pero, si tenemos fe, Dios siempre nos
abrirá una puerta que aun que tal vez no
sea la que queríamos, al final siempre
será buena para nosotros.

Rafael Gasull Moreira
2n Batxillerat C

Octavio Domenech
Tutor TR
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Batxillerat
Els alumnes de química de 1r de batxillerat, el dia 15 de gener vam anar a fer un taller de gelatina i “sferifi

cacions” en la Fundació Alícia que es troba en el mateix recinte del monestir de Sant Benet del Bages i una visita gu
iada pel monestir. Alícia és una fundació, proposta de recerca científica i gastronòmica, liderada per Ferran Adrià,
única al món.

Ens vam dividir en dos grups, el primer va anar a fer la pràctica a la cuina, crear gelatines a partir de subs
tàncies químiques i sucs i també crear les famoses “sferificacions” amb iogurt i la seva mescla amb aigua i clorur de
calci amb unes quantitats determinades. La resta van fer una visita guiada per la part medieval del monestir. El mo
nestir estava molt ben restaurat i gràcies a les noves tecnologies 3D l’estona de visita guiada va ser molt entretinguda
i educativa perquè vam poder experimentar sensacions, emocions amb projeccions, música, llum... 

Les dues activitats que vam anar a fer allà van ser molt interessants i que recomanem a tothom perquè val
la pena conèixer de més a prop tot el que es pot cuinar per aquelles persones que tenen problemes de salut alimen
tàries. 

Josep Arabia Ventura
Albert Canudas Ventura

1r Batxillerat A

El pasado lunes 25 de enero los alumnos de 1ro de bachillerato asistimos a la adaptación teatral del libro
Nada, de Carmen Laforet. Se trata de una de las lecturas obligatorias para este curso. En la representación, muy ori
ginal, solo intervinieron dos actrices, una de ellas con el papel protagonista, Andrea; la otra interpretó el resto de per
sonajes.  Nos pareció una obra interesante tanto por la historia como por la adaptación en si. 

Ixena Andersson
Alba Padrós

1r Bachillerato A 

El passat dia 1 de desembre els alumnes de 1r de batxillerat vam anar a veure una obra a l’Auditori del Cu
mella titulada “Que sí vida!”. Ens van parlar  de la SIDA i altres malalties de transmissió sexual, com moltes altres
vegades han fet al llarg dels últims anys, però, aquest cop va ser del tot diferent: una paròdia del típic concurs tele
visiu, una “personificació” del virus de la SIDA i recursos de caire més aviat pràctic per a evitarla, en resum, una obra
amb força contingut amenitzada amb un toc d’humor. 

En general ens vam conscienciar dels perills que comporta la manca de precaució d’una manera molt en
tretinguda i divertida, i, sobretot, propera.

Ixena Andersson
Alba Padrós

1r Batxillerat A

TALLER DE CIÈNCIA I CUINA A LA FUNDACIÓ:
ALÍCIA DE SANT BENET DEL BAGES

QUE SÍ VIDA!

NADA

72 - CRIT-GEN2010.qxp:ESCOLAPIA-Granollers CRIT  18/02/10  7:31  Página 17



18

Es
co

la
  

Em
pr

es
a

   

 

PREVISIÓ D’OFERTA DE FORMACIÓ   
NO REGLADA  

A L’ESCOLA PIA GRANOLLERS (ANY 2010) 
 

 FORMACIO OCUPACIONAL 
 

� Simulació d’empreses – Programa SEFED 
Curs administratiu adreçat a persones en l'atur.   
Inici del curs: GENER -2010 I JUNY -2010 

 
� Informàtica i ofimàtica bàsica  

Curs ocupacional d’informàtica adreçat a persones a l’atur. 
Inici del curs: JUNY 2010 I OCTUBRE 2010 

 
� Fonètica i expressions angleses  

Curs ocupacional d’anglès adreçat a persones en l'atur. 
Inici del curs: JUNY 2010 I OCTUBRE 2010 

  

 PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL   
 

� Mecànic de vehicles lleugers (PQPI)  
Curs d’Automoció adreçat a nois a l’atur entre 16 i 18 anys, que no han 
assolit la ESO i es realitzen pràctiques en empreses.  
Inici del curs: SETEMBRE - 2010 

 
� Electricista d’edificis (PQPI) 

Curs d’electricitat adreçat a nois a l’atur entre 16 i 18 anys, que no han 
assolit la ESO i es realitzen pràctiques en empreses.  
Inici del curs: SETEMBRE - 2010 
 

� Empleat d’oficina (PQPI) 
Curs d’auxiliar administratiu adreçat a nois/ies en l'atur entre 16 i 18 anys 
que no han assolit la ESO i es realitzen pràctiques en empreses.  
Inici del curs: SETEMBRE - 2010 

  

 RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ  
 

� Itineraris d’inserció sociolaboral ( PRMI ) 
Curs adreçat a persones amb pocs recursos i que depenen de Benestar 
Social.  
Inici del curs: ABRIL - 2010 

 
Per a més informació, consulteu a la nostre web www.granollers.escolapia.cat  
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FORMACIÓ D’USUARIS A PRIMÀRIA

Aquestes primeres setmanes del segon trimestre, a la
biblioteca s’han fet diverses activitas de formació d’u
suaris.
Aquestes activitats han estat organitzades en forma
de gimcana. Per exemple, a 5è hem treballat les dife
rents tipologies de fonts d’informació i com muntar
una bibliografia. També els hi hem fet un petit recor
datori de com està ordenat el fons de la biblioteca  la
CDU ( Classificació decimal universal). D’altra banda,
a 6è hem treballat les diferents parts dels llibres (co
berta, guardes...) i eines auxiliars (sumari, índex, glos
sari i bibliografia). D’aquesta manera els nens/nenes
han pogut veure la  utilitat d’aquestes eines per cercar
la informació desitjada.

Des de la mediateca us convidem a passar una bona
estona mirant el documental Tocar y luchar, dedicat
a la iniciativa que des de fa més de trenta d’anys està
duent a  Veneçuela el Sistema d’Orquestres Infantils
I Juvenils, on actualment hi participen més de 240
mil nens i joves de tot el país.
Es tracta d’un documental fantàstic, extraordinari,
emocionant, que posa els pèls de punta.
Fruit d’aquest sistema hi ha músics veneçolans to
cant a les més prestigioses orquestres mundials i, el
que és més important, tota una generació de perso
nes formantse i educantse en els valors més su
blims.

TOCAR Y LUCHAR

El documental arriba a transmetre la gran força i amor que
té aquesta iniciativa. En veure’l, tingueu una llibreta apunt
perquè constantment us vindran ganes d’apuntar frases
que es diuen, pel gran pes emocional que desprenen. Com
expliquen al documental, “només qui somia, aconsegueix
l’impossible” i grans músics i directors actuals, avalen el
projecte. 
El podeu agafar en préstec a la biblioteca i mediateca de
l’escola.
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L’entorn familiar té un paper molt important en l’adquisició de
l’hàbit lector en els nens i nenes. A continuació donem alguns
consells que podem fer des de casa per llegir i animar a llegir
als nostres fills:

 BUSCAR UN TEMPS I UN LLOC PER LLEGIR AMB ELS
NENS: no és imprescindible llegir tots els dies, però que sigui
una cosa quotidiana i natural ajudarà els nens i nenes a valorar
positivament la lectura.

 FER DE LA LECTURA UN TEMPS DIVERTIT: podem llegir
històries jugant amb la veu, entonant poemes i cançons...

 CREAR ESPAIS A CASA AMB LLIBRES per accedir a ells de
manera còmoda i natural.

 SER ELS PARES MODELS A IMITAR: l’exemple és important.
Els nens imiten allò que veuen.

 COMBINAR DIFERENTS SUPORTS DE LECTURA: els au
diovisuals són una bona alternativa per enriquir l’experiència
lectora.

 QUALSEVOL MOTIU POT SER BO PER A LLEGIR: situacions
quotidianes, guies turístiques, receptaris de cuina... serveixen

LECTURA I FAMILIA

perquè el nen comprengui que llegir és important.

 RESPECTAR LA INDIVIDUALITAT: oferir varietat i qualitat
perquè el nen triï.

 ANAR A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA I A LA BIBLIOTECA
PÚBLICA per descobrir múltiples formes de gaudir de la lectura.

 LLEGIR NO HA DE SER UNA OBLIGACIÓ ni per als adults ni
per als infants, sinó un plaer que poden descobrir plegats.

 VISITAR LLIBRERIES AMB ELS NOSTRES FILLS per descobrir
títols, deixarse aconsellar...

 I quan l’infant ja sàpiga llegir CONTINUAR COMPRANTINT
LA LECTURA EN FAMÍLIA!

Totes aquestes recomanacions són petits consells que ens poden
ajudar en el camí de fer lectors els nostres fills.

Extret de: Lectura y familia. Fundación Germán Sánchez Rui
pérez. www.sole.com (Servicio de Orientación de Lectura).
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LA BIBLIOTECA ESCOLAR PUNTEDU

III. Eixos que vertebren el model de biblioteca escolar

La biblioteca escolar no és un bolet al mig de l’escola, sinó que n’ha de ser el motor, s’ha de situar al centre de la
dinàmica d’aprendre i ensenyar. Per tal que això sigui possible, cal cada centre amb biblioteca escolar elabori el
seu projecte de biblioteca. Es tracta del document que explicita les actuacions i els objectius que porta a terme
cada biblioteca al seu centre educatiu. Dit d’altra manera, en aquest document es dibuixa el camí que ha de per
metre desenvolupar la biblioteca en relació al currículum, la metodologia o els recursos didàctics que es poden
utilitzar en diferents suports. També s’hi especifica la concepció, l’organització i el funcionament de la biblio
teca escolar, i com donarà resposta al projecte educatiu del centre.
En el projecte de biblioteca cal tenir en compte els usuaris d’aquestes biblioteques escolars: l’alumnat, el pro
fessorat i també les famílies de l’alumnat i el personal no docent.
El funcionament i l’expansió de la biblioteca gira a l’entorn de quatre àmbits:
 L’organització del fons: tots els materials de què disposa la biblioteca s’ha de gestionar, seleccionar, adquirir i
catalogar.
 El pla de lectura de centre: són els objectius, metodologies i estratègies per promoure l’aprenentatge de la lec
tura, l’aprenentatge a través de la lectura i el gust per llegir.
 La capacitació informacional: són les eines per saber gestionar la informació.
 La dinamització dels seus serveis i recursos:
comprèn la planificació i el desenvolupament
de programes i activitats per fer conèixer i em
prar la biblioteca escolar.
Tot això no és possible, però, sense la figura
d’un mestre amb formació sobre bibliotecono
mia i documentació que esdevingui la persona
responsable de la biblioteca. Aquesta persona
és clau per desenvolupar el projecte de biblio
teca i donar suport al Pla de Lectura de Centre.

Extret de: “La biblioteca escolar “puntedu”, un
espai de coneixement i aprenentatge, de Cecí
lia Lladó i Pere Mayans. A Guix, nº 355, juny
2009.
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Portes obertes
MEDALLA DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS

Il·lustríssim Sr. Alcalde, Josep Mayoral; 
Benvolguts 

Vicari Provincial de l’Escola Pia, Enric Canet, i 
Secretari General de les Institucions Educati

ves d’Escola Pia de Catalunya, Joan Vila; 
autoritats; 
senyores i senyors.

Bona nit,

D’entrada i per damunt de tot, afegirme en
nom d’Escola Pia de Granollers al reconeixement pú
blic de les persones guardonades amb la Medalla de la
Ciutat.

En segon lloc, mostrar l’enorme gratitud de
tots els qui formem part de l’Escola Pia de Granollers
al Ple de l’Ajuntament per l’honor que ens ha fet con
cedintnos la Medalla de la ciutat.

L’atzar ha fet que un servidor es trobi aquí dalt
rebent aquesta distinció en nom de moltes i moltes
persones d’unes quantes generacions i, veritablement,
un experimenta un cert “vertigen”. Tots els esforços de
les meves paraules es concentren, doncs, en poder tras
lladar aquest reconeixement que fa el consistori a tots
els qui, des de l’any 1933, han estat vinculats a l’escola
i a la ciutat.

Podria fer memòria dels orígens de l’escola
abans de la guerra civil; del tracte amb el Sr. Serrat i
Bonastre per adquirir la casa que tenia al Carrer Co
nestable; de l’engrandiment de l’edifici i de la cons
trucció de l’església; de l’internat; de l’ampliació dels
estudis que s’impartien; de la contribució de l’escola a
la consolidació de l’handbol, el bàsquet o l’escoltisme;
de les escoles d’estiu de mestres en època de clandes
tinitat; de la fusió amb les vedrunes... 

Però permeteume que avui parli de per
sones i de vivències. Les escoles són un niu de re
lacions, d’emocions, d’experiències, d’amistats, de
progressos i decepcions, d’aprenentatges. Però els
records dels nens i nenes de l’escola de totes les
èpoques van sempre acompanyats de cares. Cares
d’escolapis, de mestres, de directors i directores,
de monitors i monitores, de persones d’adminis
tració i serveis, de companys i companyes de
classe, de pares i mares.  Per a tots ells crec que és
aquest reconeixement.  Tots ells han ajudat a fer
de l’escola un espai acollidor, tots ells han ajudat
a fer de Granollers una ciutat educadora. 

Diuen que la veritable educació d’una per
sona comença diverses generacions enrere. Ara
que a la que et distreus ja et treuen una nova llei
d’educació o un nou decret, potser caldria recu
perar l’exemple de moltes persones que, des de la
senzillesa, varen saber mostrar als nens i nenes el
camí per espavilarse tots sols i només cal fer una
ullada a aquesta sala per entendre que se’n van
sortir prou bé.  

I permeteume també que faci arribar un
trosset d’aquesta medalla a tots els qui treballen
actualment a l’Escola. Com deia un escriptor, en
qüestions d’educació, només es perd el que es gu
arda i només es guanya el que es dóna. I jo crec
fermament que el que avui donen cada dia els
mestres i altres professionals de l’escola pia i de
les altres escoles de Granollers és motiu, no d’una
medalla, sinó de moltes  medalles. En una socie
tat en la qual tot es compra i tot es ven, en la qual
tot es mesura en funció de la rendibilitat, és im
portant que es reconegui el compromís dels mes
tres, el seu vincle emotiu amb cadascun dels nens
i nenes, nois i noies que els arriben cada dia, amb
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es la ferma convicció d’ensenyarlos uns valors que els
portin a construir un món millor que el que rebran.

El foment de la recerca, l’adquisició d’habi
litats per  moure’s entre tanta informació, el treball
per projectes, el treball cooperatiu, l’ús de les noves
tecnologies, els valors i les actituds cíviques, el des
envolupament de les competències bàsiques, el fo
ment de l’aprenentatge de les llengües estrangeres,
el foment de l’esport i del lleure, la col·laboració
amb l’Ampa i les famílies són alguns aspectes de
plena actualitat que ens tenen ocupats en aquest
moment.

I hem apostat clarament per projectes d’in
novació com la incorporació de la música en els es
tudis obligatoris; per una unitat de suport a
l’educació especial; per un projecte singular, el
Fènix, en col·laboració amb l’Ajuntament; per la po
tenciació de l’atenció a la diversitat; pel foment
d’activitats solidàries i de voluntariat.

Treballem també per la cohesió social amb
la formació professional no reglada, amb PQPI
d’administratiu, automoció o electricitat; amb la si
mulació d’empreses; amb els programes de renda
mínima d’inserció, o amb la Integració en el Pro
grama Incorpora de l’Obra Social de La Caixa.

I tot això només és possible amb la impli
cació de moltes persones, de dins i de fora de l’es

cola.

I si em permeteu, ara que s’acosten els Reis,
voldria aprofitar el moment també per parlar del
futur, per expressar uns desitjos:

El desig de refermar per molts anys el compromís de
l’escola de servei a les persones, des del nostre ca
ràcter propi, sense tenir en compte aspectes econò
mics, de classe o de cultura.
El desig  també per arribar a un món educatiu en què
el tall entre escola privada i pública no existeixi.
La il·lusió d’aconseguir una escola on tots els nens i
nenes tinguin les mateixes oportunitats d’arribar al
seu màxim desenvolupament personal i a la plena
felicitat.
La pretensió il·lusa o no que l’educació deixi de ser
una arma llancívola d’interessos polítics de curta vo
lada, que es deixi treballar al professorat amb tran
quil·litat, a foc lent, des de la diversitat i es tingui la
consciència que per millorar l’educació no n’hi ha
prou amb canviar l’escola.
I finalment, l’anhel de ser una escola més de Grano
llers, i com a tal reconeguts i recolzats, i cridats al
costat de les altres escoles a aconseguir uns ciuta
dans cada dia més reflexius, responsables, crítics,
autònoms, respectuosos, morals i compromesos
amb el món que els toca de viure.

Moltes gràcies!

Granollers, 18 de desembre de 2009

Xavier Ambròs
Director Gerent
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ÒPERA SECUNDÀRIA

Aquest any, a l’optativa de música de 4t d’ESO, hem co
mençat un projecte nou. És un projecte ambiciós i molt
engrescador que ens permetrà conèixer el món de l’òpera
de primera mà. No ens conformàvem només a conèixer i
escoltar alguna òpera, sinó que vam decidir aprofundir
hi de tal manera, que acabarem fent de cor general de l’ò
pera El Petit Escuraxemeneies, de Benjamin Britten. És
una oportunitat de les que passen molt poques vegades
i que no volem deixar perdre. Aquesta activitat, organit
zada pel Gran Teatre del Liceu de Barcelona, ens perme
trà viure en primera persona la preparació, i la
representació d’aquesta obra. 
És un projecte seriós, que comporta un treball exigent i
constant que ja vam començar el mes de novembre i que
durarà fins al mes de maig. De moment hem començat
aprenent les cançons de les primeres escenes. Cal afinar
bé i vocalitzar molt perquè s’entengui el text. Les lletres
les hem d’aprendre de memòria, perquè estarem a dalt
de l’escenari i no podrem tenir la partitura al davant. Més
endavant, començarem a treballar la coreografia que per
sort no sembla massa complicada. També sabem el ves
tuari que haurem de portar, el pentinat... 
Aquesta activitat no la fem sols. Hi ha 7 grups més amb
els que compartirem l’escenari. De moment cada grup es

prepara per separat, però ens trobarem tots un dia per fer
l’assaig general abans del dia de l’estrena.
El Petit Escuraxemeneies, és la segona part d’una obra
més llarga que s’anomena Fem una òpera amb música
del compositor Benjamin Britten i amb un libretto d’E
ric Crozier, que va ser estrenada l’any 1949. Explica la
malaurada història d’en Sam, un nen de 8 anys que el
seu pare ha venut i que es veurà obligat a fer d’escura
xemeneies. La història se situa a Anglaterra a principis
del segle XIX i parla d’un tema que no hauria d’haver
existit mai, però que malgrat tot, avui encara existeix:
l’explotació infantil. Tradicionalment, l’ofici d’escuraxe
meneies utilitzava nens petits de fins i tot 3 o 4 anys, per
tal que es poguessin introduir més fàcilment pel forat
de les xemeneies i així poderles netejar. Per desgràcia
molts nens patien cremades importants o es quedaven
encallats i morien ofegats.

Més endavant, ja us explicarem com ha anat l’estrena
que es farà a l’Auditori de Cornellà el dia 6 de maig.

Montserrat Folcrà

SETMANA DE LA CIÈNCIA

El passat dissabte dia 23 de gener els monitors dels
grups MouTe de les Escoles Pies de tot Catalunya es van
trobar a l’Escola Pia de Sabadell per rebre una conferèn
cia a càrreg de l’Eli Moreras que tenia per lema “som un
grup! com ferlo fort”.
Després de la rebuda i l’esmorzar, l’Eli fa fer una gran
xerrada acompanyada de diferents dinàmiques que tre
ballaven temes com la coneixença i la confiança.
L’experiència va ser molt enriquidora per tots els que hi
varem assistir, tant monitors com alguns membres del
professorat que també van serhi presents.

HELENA COLLADO

72 - CRIT-GEN2010.qxp:ESCOLAPIA-Granollers CRIT  18/02/10  7:32  Página 25



26

D
e 

ca
ra

 e
n 

di
ns El ridículo en que habían caído, tras décadas de in

sensata sobrestimación, los trabajos de Focault, Lacan, Derrida
y Deleuze no dió paso, por el momento, a ningún nuevo pen
samiento filosófico, sino que, por el contrario, desacreditó al
conjunto de los intelectuales de «ciencias humanas»; el pres
tigio creciente de los científicos en todos los ámbitos del pen
samiento era ya ineluctable.

MICHEL HOULLEBECQ, Las partículas elementales

Sota el títol d’Humanitats —abans en deien Filosofia i
Lletres—, s’acostuma a incloure matèries com ara la història, la
filologia, l’art, la pedagogia i la filosofia. Aquestes assignatu
res pretenen desenvolupar en qui les estudien la memòria (his
tòria), l’expressió oral i escrita (filologia), la creativitat i la
sensibilitat estètica (art), l’aptitud per a la docència (pedago
gia) i el pensament (filosofia). Es pretén, al capdavall, ensenyar
a llegir, parlar, escriure, valorar, educar i pensar correctament.
Tot plegat no sembla poca cosa.

En l’última dècada les Humanitats, i especialment la Fi
losofia, han perdut prestigi social i rellevància en l’ensenya
ment secundari i universitari. Les causes són diverses. Podem
assenyalar, entre d’altres, la política educativa del govern espa
nyol de torn —més preocupat en com carregarse el projecte
de l’anterior executiu que en promoure una formació integral
(i, per tant, també humanística) entre els seus ciutadans més
joves—, l’arrelament de certs prejudicis socials, que només
veuen en la reflexió filosòfica una activitat ociosa, inútil i sense
sortides professionals, o la banalització de la cultura occiden
tal, àvida de novetats fàcilment digeribles. En aquest panorama
desolador podríem, encara, afegir una altra causa que ha con
tribuït al desprestigi de la filosofia: el discurs inintel·ligible dels
anomenats pensadors postmoderns.

La filosofia postmoderna, més que un corrent que de
fensa unes determinades tesis racionals, és una actitud
intel·lectual acusadament relativista. Els seus defensors són
uns escèptics que asseguren que no és possible d’assolir cap
mena de certesa en el coneixement, ni tan sols en l’àmbit de la
ciència. Són els campions de l’anomenat pensament feble. Les
teories científiques serien, segons aquests autors, ficcions in
teressades, productes estrictament ideològics destinats a per
petuar, per exemple, el sexisme o altres formes d’opressió. Així,

el psicoanalista estructuralista Jaques Lacan assegurava que
«l’òrgan erèctil és comparable amb l’arrel quadrada de
menys u»; la filòsofa feminista Luce Irigaray, que «l’equa
ció d’Einstein és una fórmula sexuada que atorga privilegis
a la velocitat de la llum, presumiblement masculina per ser
més ràpida». Jean Baudrillard, el sociòleg postestructura
lista que va negar l’existència de la primera Guerra del Golf
(1991), sostenia que «l’espai de la guerra s’ha convertit en un
hiperespai de refracció múltiple», mentre que el sociòleg de
la ciència Bruno Latour afirma que «la visió que desenvo
lupo de la ciència no té per què assemblarse al que els cien
tífics pensen de la ciència». Aquests intel·lectuals francesos
—tots ells doctors i catedràtics universitaris— són força afi
cionats al conreu de perles cultivades d’aquest calibre. No
hauria d’estranyarnos, doncs, que tant la comunitat cien
tífica com les persones amb un mínim de cultura arrufin el
nas quan escolten les seves bajanades. Ni tampoc que algu
nes acabin pensant que la filosofia és un discurs esotèric i
avorrit, propi d’una secta de llunàtics. Tornem per un mo
ment a les elucubracions de Lacan i companyia i pregun
temnos: què té a veure un penis amb un nombre imaginari?
¿És que potser Albert Einstein va assignar un rol de gènere
a una constant física en la seva coneguda fórmula E = m . c2

(on E designa l’energia; m, la massa i c2 el quadrat de la ve
locitat de la llum)? L’hiperespai (un espai de més de tres di
mensions) i la refracció (la desviació d’un raig que travessa
una superfície de densitat diferent a la del medi pel qual es
propaga) són conceptes de la física, però ¿què diantre és un
hiperespai de refracció múltiple? ¿Què pensaríem d’un in
vestigador que no comprèn el que li diuen els seus infor
madors?, etcètera. És obvi que preguntes com aquestes
desmunten el discurs críptic dels impostors postmoderns,
que conreen l’obscuritat tot fingint que és profunditat. Però
també és cert que contribueixen al descrèdit generalitzat de
la filosofia, ja que creen la impressió que és un terreny abo
nat per a tota mena de disbarats.

Però molt més divertit i alliçonador va ser l’experi
ment d’Alan Sokal, un físic de la Universitat de Nova York.
El 1996, aquest professor va publicar a la revista nordame
ricana Social Text l’article “Transgredint les fronteres: cap a
una hermenèutica transformadora de la gravetat quàntica”
(Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative
Hermeneutics of Quantum Gravity). Es tracta d’un text al·lu
cinant, no solament perquè aproximadament 23 de les seves

FILOSOFIA I IMPOSTURA
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39 pàgines són notes a peu de pàgina i referències biblio
gràfiques, sinó també perquè està farcit de bestieses i poca
soltades. (Paga la pena de donarli una ullada: el trobareu
a www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/transgress_v2_no
afterword.pdf.) El cas, però, és que la redacció de Social
Text se’l va prendre seriosament i el va publicar.

Mentrestant, Sokal publicava un altre article en la
revista americana Lingua Franca, on explicava la seva bre
tolada. «L’havia feta —va dir— per a esbrinar si una publi
cació acadèmica admetria un treball ple de despropòsits
sempre que: 1) sonés bé, i 2) afalagués els supòsits ideolò
gics de la redacció. I, malauradament, la resposta és sí.»
Un any després, Sokal rematava la feina. Va publicar, jun
tament amb el físic Jean Bricmont, de la Universitat de Lo
vaina, el llibre Impostures intel·lectuals (Barcelona, 1999,
ed. catalana a Empúries i castellana a Paidós). En aquesta
obra critica les grans figures del pensament postmodern
per extrapolar, de manera pretensiosa i ignorant, principis
científics a camps completament aliens. La broma de Sokal
va servir per posar el dit a la nafra: rere l’ampul·lositat i la
inintel·ligibilitat del llenguatge d’aquests intel·lectuals s’a
maga la més absoluta ignorància. Això sí, els seus discur
sos sonen bé, per la qual cosa mereixen de ser publicats en
els mitjans de més prestigi, encara que ningú —ni tan sols
ells— mai no arribi a entendre’ls.

Alguna cosa semblant devia pensar el filòsof argentí
Mario Bunge, quan va escriure la ponència que va enviar
al I Congrés Iberoamericà de Filosofia (CáceresMadrid,
1998). En el seu text va proposar un decàleg per a la re
construcció de la Filosofia. «La seva crisi—afirma Bunge—
és deguda al fet que no hi ha filòsofs, sinó funcionaris que
confonen filosofar amb historiar. S’obsessionen amb la
llengua, ignoren la realitat, eviten el sistema i ignoren la
ciència.» Cal una filosofia oberta als coneixements reals,
actual —la qual cosa no significa que segueixi cap moda—
i clara, és a dir, que no divagui: «l’obscuritat indica incom
petència, confusió o impostura.» Cal que fomenti la crí
tica, perquè «filosofar no és repetir»; que sigui humanista,
racionalista i alhora empirista, procientífica i progressista;
que resulti interessant —«no hi ha pitjor enemic que el
tedi»—, realista i no fruit de la fantasia; que sigui profunda
i no superficial; sistemàtica i no fragmentària; i, finalment,
cal que sigui útil. «Mai no hauríem de transigir amb el pen
sament feble, que dilapida vinticinc segles d’esforços per
sortir de les tenebres», conclou Bunge.

Aquest seguit de recomanacions poden ajudarnos
a reflexionar sobre la funció crítica que la Filosofia hauria
d’exercir en la cultura i en l’educació. Com la resta d’Hu
manitats, ens brinda la possibilitat d’accedir a allò més
preuat de la civilització, el coneixement. Però no hauríem
de veure en les tesis de Bunge una simple proclama cien
tista (la creença que la ciència pot arribar a resoldre totes
les qüestions que la intel·ligència humana es pot plante
jar), sinó més aviat l’expressió d’una vella aspiració que ha
alimentat des de sempre l’afany de saber: la possibilitat de
comprendre millor la realitat i la condició humana. No ens
hauria de sorprendre, doncs, que la Filosofia i la resta de
disciplines afins hagin rebut el nom d’Humanitats.

Miquel Isart
gener de 2010

. cf. RODRÍGUEZ DE LECEA, Teresa (1998):
“Crónica del I Congreso Iberoamericano de Filosofía” dins
Isegoría, nº 19, Madrid: CSIC, pp. 137143 / [en línia] “Cró
nica del I Congreso Iberoamericano” <http://isegoria.re
vistas.csic.es/index.php/isegoria/issue/view/7> [consulta:
23/12/2009] i BUNGE, Mario (2002): Crisis y reconstruc
ción de la filosofía. Barcelona: Gedisa.
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ó El passat dijous els alumnes de 2n de batxillerat vam seguir el re
corregut fet per molts dels republicans i republicanes que es
van haver d’exiliar després de la Guerra Civil Espanyola. Sent
aquest un tema de classe i havent assistit a la xerrada feta per la
historiadora Assumpte Montellà, vam tenir l’oportunitat d’a
profundir en els coneixements apresos posant imatges, llocs i
testimonis a totes aquelles paraules apreses.
La sortida va consistir en 4 visites importants: el camp de con
centració de Ribesaltes, la Maternitat d’Elna, la platja d’Arge
lers i la tomba d’Antonio Machado.
En cada un d’aquest llocs un guia o una persona especialitzada
en el tema ens va explicar allò més rellevant. Per exemple, en el
camp de concentració se’ns va emfatitzar, a part de les males
condicions en què es vivia, el recent tancament del camp, do
nant a entendre que actualment encara existeixen llocs amb
aquestes deplorants característiques. De la Maternitat d’Elna
podem destacar el conjunt de fotografies que se’ns oferia amb
les quals podíem, mínimament, imaginarnos la seva forma de
vida i podíem percebre la vivacitat dels nens enmig de tanta pe
núria i mort.
Vàrem “vestir” la platja d’Argelers de cèlebres paraules, de poe
mes plens de sentiment, de cançons que il·lustraven els mo
ments viscuts pels exiliats i exiliades. Van ser uns minuts molt
emotius i a més a més, dos companys de la promoció van com
pondre una cançó per a tots nosaltres i la van cantar acompa
nyada de guitarres. Deia així:

LA TERRA VENÇUDA
Tot comença al gener del 39 
Les mirades tristes de comiat 
La terra vençuda (x2) 
Obligats a fugir deixantho tot enrere 
La família i la casa 
La terra vençuda (x2) 
Podem perdre la casa però no la dignitat
homes dones amb el cor encongit 
La terra vençuda (x2) 
La terra vençuda (x2) 
Tot comença al gener del 39 
Les mirades tristes de comiat 
La terra vençuda(x2) 

Text de Lluís Pérez i Roger Santaeugènia
(Alumnes 2n batxillerat C)

Amb la Sra Pepita León

Bressols. Elna

ELNA

Camp de Ribesaltes

Maternitat d'Elna
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Reporters en acció

VIATGE AL NEPAL

Aquest no és el meu primer viatge al Nepal però sempre sento
com si     fos el primer. Pensar que veuré un món diferent al
nostre per la seva riquesa cultural i espiritual , per la bellesa
dels seus paisatges ,  no obliden que en el meu país d’origen es
troben les muntanyes més altes del món i en particular el mont
Everest que fa 8.848m, estimula els meus sentits.
Un dels objectius del viatge era portar més de 50 quilograms
de  medicaments  a una escola i organitzarlos.
També havíem d’intentar escolaritzar a una nena que havia tin
gut problemes greus a una altra escola, i ha estat més d’un any
sense anarhi.
El poder  ajudar és molt gratificant i més en un país tan pobre
on la gent és tan amable, servicial i sempre tenen un somriure
per tu.
També vàrem fer un trekking i em va impactar com viuen la
gent en els poblats de muntanya, amb una duresa extrema: per
exemple, els nens per anar a l’escola han de pujar i baixar  es
glaons de roques durant hores. Els habitants d’aquests poblets
són d’origen tibetà i es varen  establir al Nepal a mesura que
creuaven l’Himalaya quan la  Xina va envair el Tibet l’any 1959.
Una altra cosa que em va impactar van ser les muntanyes tan
altes i nevades  i  em donava molt de  respecte quan les mira
ves, hi havia  moments  que semblava que la pogués tocar amb
la punta dels dits.
Malgrat l’extrema duresa i pobresa de la seva  vida, la gent  esta

plena d’espiritualitat, de bondat, d’alegria i d’acceptació del
seu destí.
De totes les persones que he conegut recordaré l’actuació
d’un professor d’escola que tenia cura a casa seva de deu
nens orfes amb un simple acte de generositat, una altra de
les persones que em va impactar va ser una senyora que
tenia un restaurant i una botiga de trekking en el mateix
lloc oberta des de molt d’hora del  matí fins al vespre, no és
això el que em va capsar, va ser que encara que estigués can
sada de treballar tot el dia sempre  parlava amb un to de veu
ple de simpatia  i  amabilitat . I sempre tenia paraules ma
ques per dirte i per cuidarte.
La gent d’aquest  país és molt amable, no és consumista,
són  persones amb ideals, i amb un gran sentit de la religió;
la majoria de la població és hinduista , un 10 per cent de la
població és budista i un 2 per cent és àrab hem de admirar
el fet que  convisquin  amb respecte i tolerància 
La cultura d’aquest país és molt diferent la nostra perquè la
percepció de la realitat passa per la filosofia i la religió per
aquest motiu viuen amb plenitud el moment present sense
lligams materials.
Jo intento mantenir aquesta postura a la meva vida malgrat
el consumisme que ens rodeja  i esperant amb il·lusió re
novada el proper viatge al Nepal.

Sarmila Villuendas
4t ESO B

Després d’escoltarnos els uns als altres ens vàrem apropar a la vora de la mar a escoltar les onades, reflexionar i intentar posar
nos, per uns instants, en la pell dels exiliats.
Finalment, vàrem anar a Colliure a visitar la tomba d’Antonio Machado davant la qual vàrem llegir el famós poema Caminante,
no hay camino. Llegirlo en aquell lloc
li va donar un significat especial.

“Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar”.

Judit Bassa i Lídia Campos 2n batxillerat B
El grup a Elna

72 - CRIT-GEN2010.qxp:ESCOLAPIA-Granollers CRIT  18/02/10  7:32  Página 29



30

Q
uè

 p
od

em
 fe

r s
i..

. El passat dimarts 26 de gener, a l’aula polivalent de l’escola, va ser organitzada des de l’AMPA una confe
rència adreçada a pares, alumnes i professors interessats en les noves xarxes socials. 

La xerrada d’Òscar Garcés (Psicòleg Especialitat Clínica. Professor de la Universitat de Girona. Psicòleg
dels Mossos d’Esquadra de Barcelona) portava com a títol: L’ús i l’abús d’Internet. 

El principal objectiu va ser crear un vincle interactiu entre el professional i els diferents punts de vista
dels interessats per tal de conscienciarnos dels riscos que suposa connectarse a la xarxa; on tot el que percebem
no és, a vegades, el que sembla ser. Per tal de demostrarho, va transformar una imatge d’una persona real en un
prototip atractiu i creïble amb la finalitat d’exemplificar la facilitat amb la que podem ser enganyats. 

En definitiva, el que el docent ens va transmetre és que des del primer moment en que entrem a formar
part d’aquest “món” estem exposats a molts perills, però això no vol dir que no poguem ser capaços de conscien
ciarnos i ferne un bon ús sense caure en l’addicció.   

Mari Peña
Natàlia López

2n BATX C

Durant les festes de Nadal, els dies 2 i 3 de gener l’equip Premini A de bàsquet (alumnes de 3r i 4t de primària)
de la nostra Escola va participar en el prestigiós torneig de bàsquet de les Franqueses. 
L’equip entrenat per en Sergi de La Pena va disputar encontres amb el CB Les Franqueses, La Salle Montcada, CB
Mataró, CB Parets i CB Llavaneres. Amb aquest darrer equip els preminis van jugar un brillant partit assolint el
7è lloc de la classificació. L’exigent torneig aquest any ha estat guanyat per l’històric Sant Josep de Badalona. 
Després del torneig jugadors i famílies van arrodonir la festa en un dinar de germanor.

Moltes felicitats a tots/es !!

L’ÚS I L’ABÚS D’INTERNET. LES NOVES XARXES SOCIALS

II TORNEIG DE NADAL DE LES FRANQUESES
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Extraescolars
CASAL DE NADAL

Un any més, el Casal de Nadal de l’Escola Pia va oferir, amb molt d’èxit , les
seves activitats a tots els nens i nenes de la ciutat. Durant 8 dies, més de 80
participants  varen gaudir de les activitats, esports, tallers i sortides del casal.
La visita als avis, el Parc Infantil de Nadal i el patinatge sobre gel varen ser
les més celebrades. 
Després de vuit dies d’activitat el Casal es va acomiadar el 5 de gener amb una
gran xocolatada, tot desitjant que la nit de reis arribés i els nostres desitjos
es fessin realitat.  
Moltes gràcies a tots/es per compartir el Nadal amb nosaltres ! 
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