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SOLIDARIS UN ANY MÉS

Editorial

Un any més, la Fira s’ha consolidat com una veritable festa, i una marca
identificadora de la nostra ESCOLA ,on no només ens ho venim a passar bé,
sinó que compartim un espai, un esforç i una il·lusió col·lectiva, fent evident
ment la importància que per a la nostra proposta educativa i en tots els nivells
té el compromís amb la societat i sobretot amb els que més ho necessiten. A la
Fira, tota la diversitat de l’escola és representada treballant per una causa en
comú: la SOLIDARITAT.
Ens convé, però, preguntarnos una vegada més el per què d’aquest ob
jectiu.
Si ens mirem el nostre voltant més proper, si mirem la nostra ciutat,
si fem atenció als mitjans de comunicació, si parlem amb gent que ha viatjat a
altres països, fàcilment ens adonarem que no tothom gaudeix del benestar de
la mateixa manera.
L’Arcadi Oliveres – va fer una xerrada a l’escola el dia abans de la Fira al vol
tant del tema “ Ser solidari en temps de crisi” – ens va fer reflexionar en as
pectes concrets, fent èmfasi en les injustes relacions econòmiques i polítiques
entre els països. Nosaltres, davant d’aquesta realitat, no ens podem quedar ple
gats de braços. Encara que des de l’escola sabem que no podem canviar el món,
sí que podem aportar el nostre gest col·laborant a fer realitat aquest món més
just que tots somiem.
Creiem que, com Escola Pia de Granollers, ens cal comprometre’ns
fermament en aquest projecte solidari. Per a nosaltres, el valor de la solidari
tat no es pot reduir només en la quantitat econòmica que hàgim pogut acon
seguir, sinó que és molt més: és la capacitat de renunciar a aquelles coses
nostres i poderles compartir, és la capacitat de donar l’esforç i el nostre temps
per aquest projecte d’escola i solidari.
La solidaritat sempre ha estat important i necessària, i més ara en el
moment de crisi econòmica que ens toca viure.
Gràcies a la implicació de pares, mares, personal docent, personal no docent,
alumnes, exalumnes, ong’s... el resultat de la XIV Fira de la Solidaritat ha estat
un èxit.

Equip d’Acció Tutorial i Pastoral
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Infantil

DISFRESSES A P3
Aquest any les mestres i els nens de P3 hem volgut anar
disfressats de Blancaneus i de nans.
Entre tota l’escola vam decidir que cada curs es disfressa
ria de personatges de pel·lícules o de contes portats a la
pantalla i els de P3 ens va motivar la Blancaneus.
Gràcies a les
noies de pràc
tiques que hem
tingut aquests
darrers dies, i que
han participat en
tot amb molta
il·lusió, hem pogut, fins i tot, tenir la bruixa del conte i així
poder caracteritzar tots els personatges.
P3

DIJOUS GRAS

Els nens i nenes de P4 ens vàrem convertir en cuiners per
una tarda.
Un berenar deliciós per celebrar Dijous Gras vam prepa
rar després de rentarnos les mans , pa sucat amb tomà
quet i botifarra d´ou vàrem menjar. Fins i tot els
tomàquets ama
nits amb un ra
jolinet d´oli ens
van agradar.

Va ser un gran berenar!!!!!!
P4
4
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CARNESTOLTES

Infantil
P5
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Primària

FEM UN PROJECTE

Aquests dies, els nens i nenes de primer hem iniciat un projecte
de treball sobre un animal de granja. Els nens de 1r A, 1r C i 1r D
treballarem el cavall i els de 1r B els pollets. A continuació teniu al
gunes de les activitats inicials que hem estat fent fins ara.
1r Primària
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FIRA DE LA SOLIDARITAT

Primària
7
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Primària

TALLERS D’ESCRIPTURA: EL DIÀLEG

Aquestes darreres setmanes hem après a fer diàlegs a les classes
de tercer. Ens hem adonat que els diàlegs es poden utilitzar en
molts moments quan escrivim: en contes, narracions, histò
ries,... i que, a més a més, s’han de seguir unes pautes concretes
per ferlos. Els guionets dels davant, les majúscules i minúscu
les, dir les persones que parlen, etc...., tot ho hem estat practi
cant. A veure si us agraden aquestes mostres!

La Marta i la seva germana Laura,estan jugant al En Pau i la directora Txon al despatx.
parc del costat de casa seva a Granollers.
Què has fet Pau,una altra malifeta?diu la Txon.
Jo no he fet cap malifeta  respon en Pau.
A què podem jugar? pregunta la Marta.
Segur Pau, segur que no has fet res?pregunta la
Fem un castell de sorra diu la Laura.
directora.
D’acord, aviam qui fa el castell de sorra més gran  De debò que no he fet res!exclama en Pau.
diu la Marta.
Molt bé, Pau,jo et crec. Però si ho tornes a fer et
castigaré de valent  diu la Txon.
Quan van acabar de fer el castell de sorra estaven Molt bé ja marxo. Adéu.diu en Pau.
molt cansades perquè totes dues havien fet un cas
tell molt gran.
Quim Gabarrella
3r Primària B
Estic molt cansada, podem tornar a casa?pre
gunta la Laura.
Sí, ja tornarem un altre dia respon la Marta.
No tens son? la Laura pregunta.
Sí en tinc. I tu? diu la Marta.
Jo també respon la Laura.
I les dues se’n van anar a dormir al seu llit.
Anna Bretcha
3r Primària B
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EXCURSIÓ AL RIU CONGOST

Primària

Fa uns dies ,els nens i nenes de 4t vam anar a
fer el recorregut del RIU CONGOST.
Tots estàvem molt inquiets i neguitosos per si seria
divertit o no , ja que sabíem que era una sortida de
treball per a poder fer un estudi d’observació directe
de tot allò que estem estudiant.
La primera parada va ser a Aiguafreda. que està a 20
km. de Granollers .
Un cop allà vam anar fins a la riera de Martinet , que
feia un fred que pelava!!, però era preciós.
L’aigua del riu era neta i transparent,s’hi reflectia
l’ombra dels arbres. Vam fer una sèrie d’anota
cions,com la temperatura de l’aigua,els animals que
s’hi veien, la vegetació que hi havia .... .Aquí hi vam temperatura tampoc era tan freda i vam capturar
veure un salt d’aigua que baixava amb força, era el un cranc americà!,que substitueix a l’ibèric.
curs alt del riu.
Després de dinar hem pogut jugar una estona però
no molta, perquè havíem de guardar forces per
continuar.
La tercera parada era a Sant Adrià del Besòs que era
la desembocadura del riu al mar mediterrani. Vam
contemplar el riu i vam observar que el seu estat
era molt greu per culpa de la contaminació i la in
dústria.
La cascada era molt bonica i llavors ja de camí a l’au
tocar, se’ns congelava el nas i tot,del fred que feia! Es Quan va finalitzar, vam tornar a l’escola molt can
tàvem a 0 graus!!!
sats i així vam acabar l’excursió, molt contents per
haver après tantes coses.
Vam pujar a l’autocar que ens esperava a la
Font dels Enamorats i vam anar cap a la se
gona parada: Can Cabanes entre Granollers
Pau Danés
i Montmeló. Vam observar el curs mitjà del
David Posquet
riu.
4t primària A
El curs mitjà és el riu Congost. Vàrem fer
l’observació i ens vam adonar que el riu era
més ample i hi ha còdols; l’aigua no era tan
neta i transparent com la del curs alt. La
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Primària

LA FIRA DE LA SOLIDARITAT
El dissabte 20 de febrer es va celebrar la Fira de la
Solidaritat. Els diners recaptats serveixen per
col·laborar amb diferents ONG.
Hi havia molt bon ambient, la gent passejava i par
ticipava en les diferents parades. Totes eren diver
tides i ben pensades però volem ressaltar el circuït
del gimnàs on els més
petitons hi passaven una bona estona.
La dels planetes, preparada pels alumnes de 5è, on
havies d’encertar la pilota pels forats i on el vent a
vegades ho feia molt difícil.
La preparada pels alumnes de 6è on havies d’en
cerclar unes ampolles, la del maquillatge, les
xapes. . . i l’inflable amb les seves cues eternes. La
tómbola que sempre té molt d’èxit. No volem obli
darnos de les parades preparades pels alumnes de
la ESO i el Moute.

EL JOC: UNA FORMA DE PREGAR
Sé que el joc pot ser una manera molt bona de pregar,
i també per poder estimar més els meus companys.
Però sovint veig que els nostres jocs
són una mostra d’egoisme i de desamor.
També veig que tinc molt temps lliure,
que podria utilitzar per fer moltes coses bones.
Però sovint veig que no aprofito aquestes estones.
Ajuda’ns Senyor,
a portar a terme
tots els nostres bons propòsits,
i estimar més tothom
per mitjà del joc.
Marc Asensio
5è Primària A

10

Al pati hi havia molta gent col·laborant fent trenes, ve
nent coques i begudes... comprant tires per les rifes.
A l’església van cantar dues cançons els alumnes de P
4 fins a 4t. Més tard els alumnes de batxillerat van
cantar els “Cantalògics” També volem destacar el con
cert del Combo perquè ho van fer molt bé.
Darrera de tot plegat hi ha hagut una gran feina de
professors, mestres alumnes i famílies. Donem les grà
cies a tothom. Va ser un gran èxit.
6è Primària D
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LA BARCINO ROMANA
ens van explicar que els trossos de muralla que es
distingien entre paret i paret eren fetes en diferents
èpoques. Una d’elles, la més vella, era prima i, tal
com es podia deduir, era feta en temps de pau.
En canvi, l’altra era molt més gruixuda, amb roques
més grosses i estava feta de pressa i corrents.
Finalment, al museu ens van ensenyar com era
la vida quotidiana dels habitants de barcino, com
per exemple rentar la roba, com feien el vi i moltes
coses més.
En definitiva, i tal com hem dit al principi, l’ac
tivitat va ser molt interessant i ens va agradar molt.
Adrià Milà
Carlos Carretero
1r ESO B

Secundària

A l’assignatura de socials hem fet una excursió a
Barcelona per conèixer la barcino romana. Aquesta
excursió és una de les que a nosaltres dos ens ha
agradat més.
Començarem pel principi:
A les nou en punt del matí vam anar a l’estació de
tren, i a dos quarts de deu vam pujar al vagó. Passats
dos quarts d’hora llargs estàvem a Barcelona amb
ganes d’entrar al museu per escoltar l’explicació
sobre els antics habitants de Barcelona, llavors ano
menada Barcino.
Primer de tot ens van explicar, com Hanníbal
Barca, un dels més importants generals cartagine
sos, va fer la famosa pinça (tancar una població o
ciutat emmurallada completament sense que ningú
pugui sortir ni entrar).
Seguidament, vam anar a un edifici on havien
trobat restes de l’antiga muralla de Barcelona. Allà

LES PEL·LICULES DE POR!
A continuació us parlarem de les pel·lícules de por,
perquè a nosaltres ens agraden.
Algunes d’aquestes pel·lícules estan basades en fets
reals i altres que són de ficció .
Sovint són de nenes assassines amb els cabells ti
rats endavant i d’un color pàl·lid com si estiguessin
mortes, i van matant la gent sense sentit o les ofe
guen.
Algunes persones pateixen molt amb aquests films
i passen por, mentre que altres fan la vida com sem
pre l’han fet.
Quan estàs mirant la pel·lícula sembla que algú t’es
tigui observant tot el que fas. En aquell moment
no fa gaire por, però després t’agafa por caminar per
la teva casa.
Us recomanem que veieu algunes d’aquestes pel·lí
cules i, sobretot, que tingueu en compte de mirar

sota del llit, al costat de la dutxa i algunes habita
cions.
Ara us direm algunes pel·lícules que estan bé
(depèn de quina edat tinguis):
 Viernes 13
 Saw(1,2,3,4,5,6.)
 Rec(1,2)
 La niña del exorcista
 Los extraños
 Los otros
 san valentin sangriento
 Destino final
Laura Fernández
Neus humà
1r ESO B
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Secundària

AVATAR
Nosaltres hem fet aquest escrit per
donarvos a conèixer, encara que ja la deveu
haver vist, la pel·lícula revelació de la tempo
rada: AVATAR!
El film explica una història en què els
humans volen explotar el territori dels Na’vi,
una espècie d’humans molt més alts, blaus i
amb una cua que fan servir per interaccionar
amb els animals i la naturalesa. Els Na’vi viuen
a sobre d’un jaciment d’un mineral energètic
molt valuós: el unobtainium.
Per aconseguir aquest mineral, els hu
mans infiltren persones connectades per la
ment al seu AVATAR ( els AVATAR són éssers
vius creats a partir dels gens dels Na’vi i la per
sona que el controla) per si poden convèncer
los perquè deixin el seu territori per poder
extreure el desitjat mineral sense fer us de la
violència.
Els Na’vi s’hi resisteixen, llavors els hu
mans decideixen passar a l’acció, carreguen el
seu armament i ataquen. Al final els Na’vi gua
nyen la batalla.
A nosaltres ens ha agradat molt la
pel·lícula i recomanem a tothom que no l’hagi
vist que vagi al cinema a gaudir de més de dues
hores d’acció trepidant, emoció i amor.
Aleix Ollé
Alberto Naranjo
1r ESO B

KDM X AKABA, PTÓ?
El dimecres dia 10 de febrer, els alumnes
de 3r d’ESO van assistir a veure aquesta obra de
teatre a la sala Sant Francesc de Granollers.
L’obra tracta d’un grup format per dos nois
i una noia que representen temes de l’adolescèn
cia, amb els que ens podem sentir identificats.
En Martí, en Víctor i la Sandra, són tres
amics que han de fer un treball. Durant el treball,
la Sandra s’enamora d’en Martí i aleshores ells dos
decideixen fer un treball sobre les estàtues de les
Rambles. Però en víctor li exposa una altra idea a
en Martí. En Martí no sap per qui decidirse però
es deixa portar per la idea dels dos, finalment en
Martí s’enfada amb en Víctor i la Sandra. Quan ar
riba el dia d’entregar el treball, ni en Víctor ni la
Sandra, no tenen fet el treball. Mentre que en
Martí està a Barcelona. A partir d’aquí, l’obra ens
explica com s’ha arribat a aquest punt. D’entre els
temes que hi surten reflectits hi podem trobar el
lideratge, la sexualitat, l’amistat, l’homosexuali
tat, les relacions entre amics, entre pares, a l’es
cola..., les drogues, l’alcohol,etc... En definitiva,
aspectes i temes que són del nostre interès i que
realment ens hi vam sentir identificats.
Una vegada acabada l’obra vam fer un
debat per grups dels aspectes més destacats. El
diàleg que es va establir va estar molt entretingut
i ens va aportar moltes coses. Com cada any, una
bona obra que ens dóna què pensar.

Ferran Orta
Pol Barroso
3r ESO
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XERRADA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Al principi, per fer una introducció, ens va
posar un vídeo sobre una dona que havia patit mal
tractament tant físic com psicològic. Aquesta havia
explicat una situació molt incòmoda i tan desespe
rada que tenia fòbia als llocs tancats. Per exemple,
se sentia tan impotent que era incapaç d’agafar el
metro. Ara, ella, ja amb un fill, havia estat capaç de
reprendre la seva vida amb un altre home, i havia
descobert que no tots eren dominants i superiors,
ell, la tractava tal i com es mereixia, com una per
sona.
Després del vídeo, aquesta noia ens va expli
car que el tema del maltractament és com una roda,
al principi es crea una relació estable però un pèl in
còmoda, l’home comença a escridassar la dona fent
li entendre sempre la idea de superioritat. A l cap de
un temps la situació ja comença a ser una mica
“heavy”, a causa de la poca llibertat que l’home li
deixa tenir, només vol que es dediqui a ell. Més tard
la dona reflexiona sobre el que li diu ell i l’intenta
complaure perquè la relació torni a funcionar com
abans. Si la dona fa alguna cosa dolenta l’home li re
treu i la renya fins que ja no és maltractament psi
cològic sinó que ja passa a ser físic. Llavors arriba el
període de culpabilitat en què l’home es disculpa
però sempre acaba dientli, finalment, que era per
culpa d’ella, que si no hagués fet allò..., i tot és com
un cicle, tot es torna a repetir fins que la dona ja no
ho aguanta, se sent tan inferior a ell, que en casos
molt extrems, s’arriba a suïcidar.
Hi ha moltes classes de maltractaments, fins
i tot està en silenci és una classe de mal tracte, per

què no pots dir res, l’altre no et contesta ni et parla
i tu, tampoc goses. Després hi ha el físic, que és
quan t’arriba a pegar i a ferte mal, t’obliga a tenir
relacions sexuals quan només a ell li ve de gust i
per això pot arribar a causarte la mort. Per últim
també el maltractament psicològic, que et fa estar
en una situació in còmoda i et menja el coco fen
te veure que ell és superior a tu.
Moltes vegades, i normalment és així, la
dona està cohibida i silenciosa, intenta contem
plar a l’home perquè estigui content i perquè la
seva relació funcioni, té por que la deixi perquè si
ho fa es pensa i es creu que es sentirà sola i per
duda.
L’especialista ens va explicar que a Grano
llers, havien arribat a tenir 7.000 denuncies, a
causa de maltractaments, que les noies havien
d’assistir a psicòlegs perquè les ajudessin i que la
noia més jove que ho havia denunciat era de 16
anys.

Secundària

El passat dimarts dia 9 de febrer, una espe
cialista ,de l’Ajuntament de Granollers sobre temes
de violència de gènere, ens va venir a fer una xerrada
molt interessant.

Normalment pot arribar a passar, fins i tot,
a les famílies més normals i discretes, i la causa és
per la quantitat de poder que l’home exerceix i vol
posseir per sobre de la dona, per ser més que ella,
per tal de sentirse superior.
Tot ho vam trobar molt interessant, la
classe estava molt entusiasmada amb la xerrada i
tothom hi participava amb molt de gust, hi van
haverhi aportacions de molta gent i la noia va ser
molt simpàtica, a més ella ho explicava des de la
seva pròpia experiència.
Mireia Pedragosa
Maria Castell
3r ESO A

13

36496_EL CRIT 73:ESCOLAPIA-Granollers CRIT 16/03/10 12:44 Página 14

Secundària

LA TRIA DEL NOSTRE FUTUR
Triar no és quelcom fàcil per a ningú. Ja fa dies que
a les classes de tutoria de 4t d’ESO tractem el tema
de l’orientació professional. Parlant clar, estem tre
ballant el tema de què ens volem dedicar en un
futur. A trets generals, a l’inici a la classe va regnar
un sentiment de caos i confusió. Gairebé ningú
sabia què vol fer professionalment en la seva vida
futura.
L’escola ens ha intentat ajudar en tot el que ha
pogut. Ens va donar un dossier on, entre altres as
pectes, deia totes les sortides professionals i els di
ferents batxillerats que es poden realitzar a la
comarca. També hi havia un test, el test de Holland.
El vàrem fer. El test de Holland és un test que ens ha
d’ajudar a decidir la nostra orientació professional
per al futur. El test consisteix a triar d’una llista els
entorns de treball, els valors morals, les aficions...
que tu prefereixes. Un cop feta la tria, s’ha d’apun
tar les respostes en un full que està al darrere de tot.
El resultat que obtens es relaciona amb un entorn
de treball. Aquest entorn de treball és, segons el
text, el que s’ajusta més al teu perfil. En tot cas, el
resultat que obtens en el test és només orientatiu,
és a dir, que ets tu qui tens l’última paraula.
L’escola també ha organitzat diverses activitats,
com per exemple la xerrada que van fer al “Gra” on
ens parlaven dels diferents batxillerats i dels dife
rents cicles formatius que podíem fer o també la
xerrada on vam escoltar la Marina Mena amb tot
l’equip de professors de 4t i on ens van parlar de les
característiques dels batxillerats i també del batxi
llerat que es fa a la nostra escola.

Totes aquestes ajudes han fet que, mica a mica, les
idees de cada persona es vagin posant a lloc. Per
aquest motiu voldríem donar les gràcies a la dedica
ció que ha posat l’escola en aquesta tasca que no és
gens fàcil.
Arnau Ortunyo
Josep Massana
4t ESO D

FEM UN BALL A EDUCACIÓ FÍSICA
Aquest 2n trimestre, els alumnes de 4t d’ESO estem
preparant una sèrie de balls per a l’ assignatura d’e
ducació física.
El treball consisteix a formar grups mixtes i preparar
una coreografia. Cada grup tria una de les cançons
presentades pel professor de l’assignatura, en Nacho
Parera. Durant 4 sessions prepararem la coreografia
a la classe i els últims 10 minuts hem de mostrar a la
resta de companys el que hem fet. Tot seguit el
Nacho ens dóna consells per millorarla. Acabades
aquestes 4 sessions ensenyarem el ball sencer a la
classe. Els grups que millor ho facin seran escollits
per representar l’escola Pia de Granollers davant de
les escoles Pies de Catalunya en un concurs de core
ografies.
Pensem que aquesta activitat és una bona forma de
desconnectar dels últims exàmens d’aquest 2n tri
mestre i proposem que es continuï fent en els pro
pers cursos.
Roser Roig
Ariadna Pi
4t ESO D
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DONA TREBALLADORA

El dia 8 de març és un gran dia per a les dones
de tot el món, ja que és el Dia Internacional de la
Dona Treballadora.
Fa molts anys, la dona no tenia el dret de tre
ball, ni el de vot i ni el d’opinar. Només podien votar
amb la signatura del seu marit. Actualment aquesta
situació ha canviat, almenys en els països desenvolu
pats.
Aquest dia es considera una jornada de lluita
feminista a tot el món. Es commemora el dia 8 de
març de 1908 perquè aquell dia, les treballadores
d’una fàbrica tèxtil de Nova York ,anomenada Cotton,
van declarar una vaga en protesta per les condicions
insuportables de treball. L’amo no acceptà la vaga i les
obreres ocuparen la fàbrica. L’amo llavors tancà les
portes i prengué foc a l’edifici, morint les 129 treba
lladores que eren a dins.

Secundària

8 de març, dia de la dona treballadora

A Rússia a la seva revolució s’havia de posar
en pràctica un model de societat on els antagonismes
de classe fossin superats. L’any 1917 les dones russes
van iniciar mobilitzacions. Les obreres tèxtils de Pe
trograd van anar a la vaga i van cridar als companys
barons perquè les recolzessin.
Durant la primera Guerra Mundial les ciutats,
les fàbriques van perdre treballadorshomes perquè
havien d’anar a fer de soldats. El món laboral no es
podia aturar i les dones van assumir aquestes feines.
Judit Cladellas
Carlota Oliva
4t ESO D

15
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Escola  Empresa

ACTIVITATS DELS P.Q.P.I. EN EL CURS 20092010
Enguany estem realitzant quatre P.Q.P.I, un elèctric,un
de mecànica d’automoció i dos administratius amb un
total de 60 alumnes. El nostre objectiu com cada any és
aproparlos al món laboral i donarlos una formació aca
dèmica, amb la finalitat de tornarlos a incorporar a l’e
ducació reglada realitzant l’any vinent un cicle formatiu
de grau mitjà.
Al llarg del curs no només fem classe, tant professional
com formativa, sinó que també tenim altres activitats que
creiem interessants per a ells amb la intenció de ferlos
més responsables i conscients del món que els envoltan.
Un exemple és la xerrada que van fer sobre la drogoad
dicció a càrrec de Dianova, un centre per a la rehabilita
ció de persones addictes.
En aquest cas, van venir un grup de joves d’aquest centre
i ens van explicar les seves experiències durant la seva
etapa de drogoaddictes.
Un altre activitat ha estat la recent sortida a FIRA GUIA’T
on se’ls ha donat l’oportunitat, a partir d’uns tallers, de
conèixer cap on poden orientar el seu futur més immediat
realitzant un grau mitjà en un dels centres del Vallès
Oriental.
Aquestes activitats ja realitzades seran complementades
amb una sortida al centre porta 22 de Barcelona, espai de
noves ocupacions ubicat dins de Barcelona activa l’agèn
cia de desenvolupament local de l’Ajuntament de Barce
lona, on a partir d’uns tallers podran saber una mica més
del seu perfil, així como una millora de la seva orienta
ció, tant laboral com formativa.
Per tancar el conjunt d’activitats es farà una xerrada a càr
rec dels Mossos d’Esquadra, sobre qüestions de civisme i
del consum de drogues en espais públics.
16
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La Teca de la Mediateca

CACA
Per saberho tot sobre allò que als adults els fa vergonya, els cavalls ignoren, els gossos oloren i els bebès fan als bol
quers... Caca, cacona, caquetes o excrements (per donarli un nom formal). Tot ho trobareu en aquest llibre: fun
cions, consistència, problemes que resol, els menjacaques, ratcagats,
cacarter, caca fòssil, cacariositats... I a més, de manera entenedora,
rigorosa, divertida i amena.
Aquest llibre el podeu trobar a la biblioteca de l’escola.
Descripció tècnica:
Títol: Caca. Una història natural de l’innombrable
Autora: Nicola Davies
Il·lustrador: Neal Layton
Editorial: Lynx
Any: 2008
Destinataris: a partir de 6 anys
Llibre recomanat per la revista d’educació Guix, nº 358, del mes d’oc
tubre de 2009

PROJECTES
A la biblioteca estem treballant els projectes. A 1r estan estudiant els animals de granja, concretament els cavalls i els
pollets; a 2n treballen el circ, i a tercer l’astronomia, concretament les estrelles i l’espai. També hi ha un grup de 3r
que treballa els dinosaures.
Des de la biblioteca ensenyem als nens com poder localitzar els llibres que necessiten i quines són les eines princi
pals dels llibres per poder buscar la informació.

3r CONCURS “EXPLORAD@RS DE LLIBRES” 20092010
Estem molt contents perquè aquest curs molts nens i nenes de l’escola s’han apuntat al concurs dels explo
rad@rs de llibres. En aquests moments ja en som 200. Aquesta magnífica notícia, però, ha provocat algu
nes cues a l’hora de fer el préstec. No obstant això, hem millorat aquesta situació fent els préstecs de llibres
dels Explorad@rs de cicle inicial en horari escolar.
Recordeu que aquest concurs s’allarga fins el dia 21 de maig. Per tant, encara hi ha temps perquè tots els Ex
plorad@rs puguin llegir els llibres corresponents. Si hi ha algun Explorador molt impacient que vol llegir
se algun dels llibres i encara no l’ha pogut agafar en préstec, també hi ha l’opció d’anar a la biblioteca pública
més propera i demanarlo en préstec.
Moltes gràcies i molt bones lectures a tots!

18
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DE PRÀCTIQUES A LA MEDIATECA

Des de l’equip de mediateca volem donar gràcies a la Pamela per la
seva ajuda durant el temps que ha estat de pràctiques amb nosal
tres.

LA BIBLIOTECA ESCOLAR PUNTEDU
IV. Inici del treball en xarxa
Actualment, el programa de biblioteca escolar “Puntedu” es coor
dina amb els assessors dels centres de recursos. Aquests assessors
donen suport a la formació i a les activitats relacionades amb la bi
blioteca escolar que es duen a terme a les escoles.
L’objectiu d’aquesta coordinació és la de crear una xarxa de biblio
teques arreu del país que faciliti el treball col·laboratiu, l’aproxima
ció i l’adequació de la biblioteca escolar a les necessitats de cada
centre escolar.
Des del començament del programa també es disposa d’un grup as
sessor format per especialistes en les biblioteques escolars.
També cal remarcar que un nombre considerable de biblioteques
escolars col·laboren amb les biblioteques públiques, sovint amb la
implicació d’ajuntaments, municipis i plans d’entorn, obrint les bi
blioteques de les escoles en horari no lectiu, localitzant fons docu
mental per cobrir les necessitats del centre i rebent assessorament.

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 Teca de la Mediateca

Durant vàries setmanes dels mesos de febrer i març, la Pamela Vás
quez ha estat fent pràctiques a la mediateca. Es tracta d’una alumna
del SEFED de l’escola. Cada dia, de 8 a 10 del matí, ha col·laborat
amb la Pilar Sanchez perquè la mediateca estigui més endreçada,
els materials que ens entren nous es registrin, es folrin els llibres,
s’hi posi el tampó... i en definitiva, perquè puguem oferir un millor
servei als alumnes i professors de l’escola.

19
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La Teca de la Mediateca

MATINAL DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS

20

El dissabte 27 de febrer, més de 200 persones vam par
ticipar en la matinal: La biblioteca escolar: un altre
plantejament és possible! Entre aquests assistents hi
érem mediatecaris de la nostra escola i d’altres escoles
pies de Catalunya.
La matinal es va celebrar a la biblioteca Bellvitge, de
l’Hospitalet de Llobregat. Organitzada pel grup Biblio
mèdia (un àmbit de la Federació de Moviments de Re
novació Pedagògica de Catalunya), i amb el suport del
Departament d’Ensenyament i també de l’Ajuntament
i els centres de recursos de l’Hospitalet, al llarg del matí
vam escoltar una xerrada dels mestres i escriptors
Jaume Cela i Juli Palou i també vam participar en una
sèrie de taules rodones. L’objectiu d’aquestes taules ro
dones i de la matinal en el seu conjunt era aportar pro

postes per millorar les biblioteques escolars dels nostres
centres educatius. Aquestes millores es van articular al vol
tant de tres eixos: com millorar les biblioteques escolars a
partir de les administracions, el claustre del professorat i
els responsables de les biblioteques escolars.
Les conclusions i tot allò relacionat amb aquesta matinal
es pot consultar a la pàgina web de bibliomèdia
(http://gbiblio.pangea.org/) i al seu bloc (http://grupbi
bliomedia.blogspot.com/).
En definitiva, iniciatives com aquesta matinal són neces
sàries per dignificar les biblioteques escolars i aconseguir
que a totes les escoles hi hagi un espai per a la biblioteca
amb una persona amb dedicació suficient, que col·labori
amb alumnes i professors a potenciar el gust per la lectura,
l’aprenentatge a partir de la lectura i l’alfabetització infor
macional.

TREBALL DE SÍNTESI
La setmana del 22 al 26 de març, els alumnes de 1r,
2n i 3r d’ESO han realitzat el treball de síntesi. Du
rant aquests dies s’han deixat de fer les classes tra
dicionals per elaborar un treball on ha calgut
aplicar els coneixements adquirits al llarg del curs.
Es tracta d’una activitats eminentment pràctica, de
recerca, de treball en equip, d’esforç, també de con
creció... En petit grup, els alumnes han hagut d’e
laborar un treball, defensarlo oralment i
presentarne una memòria.
Durant aquest dies, des de la mediateca hem ofert
tots els nostres recursos a l’alumnat de secundària
perquè elaborés el treball de síntesi amb el màxim
de material i facilitats.
Esperem que la mediateca us hagi estat útil.
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CONFERÈNCIA SOBRE:
“SER SOLIDARI EN TEMPS DE CRISI” D’ARCADI OLIVERES
es preocupen molt més en ajudar, en moments en
què sorgeixen catàstrofes en lloc de donar una certa
quantitat de diners durant uns mesos a la ONU, és
adir, amb una certa continuïtat i seguretat.
Va fer un acudit molt real que diu així: “la
funció més important que fa el caixer automàtic per
un sense sostre és de lloc per dormir”. Va donar mol
tes dades significatives que ha recollit al llarg del
temps com nombre d’aturats, nombre de milions
d’euros que va aportar per ajudar a Haití... i també
ens va donar alguns consells de com poder estalviar
i alhora com ser més solidari amb la resta d’aturats.
Josep Arabia Ventura
Albert Canudas Ventura
1r Batxillerat A

Portes Obertes

El divendres 19 de febrer va venir a la nostra
escola, el catedràtic d’universitat Arcadi Oliveres a
fernos una xerrada sobre el tema: “Ser solidari en
temps de crisi”.
Va començar fent una reflexió de la sort que
tenim de ser privilegiats els que vivim en els països
desenvolupats, ja que nosaltres per molt que la crisi
ens deixi sense feina i no puguem menjar no arriba
rem mai, esperem, a estar com els països subde
senvolupats. Suposem que aquest període durarà un
temps i llavors podrem tornar a recuperar el que
hàgim perdut, cosa que en els països subdesenvolu
pats no passarà mai o almenys ho sembla.
En la xerrada va fer una comparació molt
forta i real perquè ens va comentar que els governs

21
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De cara en dins

CANTOLÒGICS

22

“Tant la poesia com la música sempre han estat trans
missores de la cultura d’un poble i Antologia de la poe
sia catalana és un recull dels millors versos de la
nostra terra.
Ara ja fa gairebé un any que els Cantològics vam voler
unir aquests dos mons creant una fusió única que de
ben segur no us deixarà indiferents.
Els somnis es fan realitat, tal i com ho ha fet aquest
projecte amb l’ajuda, la il·lusió i l’esforç de tots nosal
tres.”
I així és com podem resumir el perquè d’aquest
projecte i el que ens ha aportat. És cert que Cantològics
va sorgir ja fa molt temps, però hem hagut de treballar
amb ganes per dur el projecte endavant. Ara, després
d’haverlo presentat als nostres companys, la il·lusió
creix i les ganes de millorarlo, i portarlo més lluny són
cada cop més fortes.
Cantològics va néixer amb el propòsit de musi
car alguns dels poemes que formen part de la història de
la literatura catalana. Ja que Antologia de la poesia ca
talana és una lectura obligatòria al transcurs del Batxi
llerat, vam extreure quinze poemes que han
acompanyat la nostra literatura des dels trobadors, fins

a la postguerra. La música dels poemes, composada per
Lluís Pérez i Roger Santaeugènia (els dos músics i can
tants) va ser creada amb especial dedicació, interès i es
forç. Vam intentar combinar diferents gèneres, des de la
bossanova fins a la música més melòdica, passant per es
tils com el rock, la qual cosa dóna un ventall sonor més
ampli, a fi que l’espectacle fos més amè i entretingut i in
tentant que arribés i agradés a tot el públic possible.
Un cop vam tenir la música, la Marta Martínez i
la Judith Domínguez (les presentadores) es van centrar
en el context dels poemes. Varen fer un resum de les di
verses èpoques on es situaven els esmentats poemes, per
poder entendre les circumstàncies en les quals es van es
criure. Quan ja es van situar a les èpoques corresponents,
i coneixien els temes que es tractaven en cadascuna d’e
lles, van procurar entendre el contingut dels poemes, a fi
de poder realitzar uns audiovisuals – dels quals se’n va
encarregar l’Oriol Vidal – que simbolitzessin els poemes
acompanyant l’espectacle i la música. Aquests audiovi
suals, s’han fet amb fotografies que ha pres expressament
Sandra Comas per a poder representar els poemes ade
quadament. Paral·lelament, en Rafa Gasull ha dut a
terme la elaboració dels diferents programes de mà, ca
dascun segons el públic assistent.
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De cara endins

Tota aquesta feina ha fet possible que
hàgim posat en escena el nostre projecte i que
hagi estat un èxit, donat que l’espectacle i la res
posta del públic ha estat molt positiva.
Així que, només queda dir que tenim
previstes més actuacions, arreu de Catalunya,
per tal d’obrirlo a tothom.
Hi esteu tots convidats!
Sandra Comas
Marta Martínez
Judith Domínguez
Rafa Gasull
Oriol Vidal
Lluís Pérez
Roger Santaeugènia

El passat divendres 19 de febrer, els alumnes de 1r
de Batxillerat vàrem assistir a una original repre
sentació de poemes del llibre de lectura obligatòria
de L’Antologia de la poesia Catalana.
Els impulsors d’aquest projecte van ser alguns
alumnes de 2n de Batxillerat, que van amenitzar els
poemes amb música pròpia, algunes versions de
cançons conegudes, i d’altres amb un petit audio
visual acompanyat d’imatges relacionades amb el
tema del poema.
Quan la professora de llengua catalana ens va pre
sentar la proposta, vàrem ser una mica escèptics
però el resultat ens va deixar a tots bocabadats, ja
que eren uns companys nostres els que ens oferien

un gran i complet espectacle i ens acostaven al gè
nere de la poesia d’una forma planera i agradable
que permetia poguéssim connectar amb els textos
més fàcilment.
Creiem que aquest projecte podria continuar de cara
als anys següents, ja que ena va agradar molt a tots i
ens va servir per entendre molt millor el missatge
dels poemes.
Aleix Capdevila
Anna del Bas
Georgina Julià
1r Batxillerat A
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Reportes en acció

FREE RIDERS I CANTAMAÑANAS
Les teories del contracte social soste
nen que allò que possibilita i fonamenta l’existèn
cia de les societats humanes, independentment
del seu origen històric o empíric, és una mena de
pacte o contracte (tàcit) entre els seus membres. El
contractualisme sembla una bona teoria per legi
timar el poder polític, si més no el democràtic, ja
que almenys aquest reconeix uns drets i uns deu
res per a tots els associats (ciutadans), talment
com si haguessin signat un contracte.
Naturalment, no es pot obligar ningú,
per contracte, a ser demòcrata o ciutadà: els ro
binsons de tota mena (anacoretes, nàufrags exis
tencialistes, misantrops conseqüents i nihilistes
en general) i els outsiders (vividors, vagabunds,
okupes, pispes i individus de tarannà similar) en
serien bons exemples. Els primers, llevat que es
tracti d’il·luminats o de psicòpates messiànics, són
innocus per la senzilla raó que han decidit rescin
dir el contracte i viure al marge de la societat. Els
segons, en canvi, volen que el contracte social con
tinuï vigent, però amb una clàusula que els exoneri
de tota obligació, i són més o menys perniciosos
en funció del seu parasitisme o de la seva incom
petència social. Tot seguit em centraré en dues es
pècies força representatives d’aquest darrer
col·lectiu: els free riders i els cantamañanas.
El terme free rider és un tecnicisme
usat en economia i en ciències polítiques, con
cretament en la teoria dels béns públics (Public
Goods Theory), i designa l’individu que practica
sistemàticament i eficaç el free riding, és a dir, la
vida a costa d’altri. Es tracta del vividor, paràsit o
menjapà. És el subjecte que viu de gorra, l’anome
nat gorrer o gorrista (que abans rebia aquest nom
per les reiterades gorrades o salutacions amb la

24

gorra que dispensava a tort i a dret quan es colava en
una festa). El free rider seria, en definitiva, un viatger
sense bitllet, un polissó, un espavilat que s’aprofita
de l’esforç de tots sense cooperar ni oferir cap mena
de contraprestació.
Òbviament el free riding és, com a estra
tègia col·lectiva, impracticable: en un món de lla
dres, què quedaria per robar? I els problemes
associats a aquesta praxi són dos: per una banda, el
free rider desincentiva el treball de les seves víctimes
(per què hauria de conrear el pagès el seu hort en un
poble de lladregots, saltaterrats i pispes?); per l’al
tra, la seva conducta genera nombrosos adeptes (jo
voldria contribuir al sosteniment d’un transport pú
blic de qualitat, però com tothom es cola en el
metro...). Sens dubte, el free rider pot ser fàcilment
reconegut, ja que es tracta d’un personatge universal.
Pancracio Celdrán, en el pròleg del seu Inventario ge
neral de insultos (Ediciones del Prado, Madrid, 1995)
escriu: «Nutrida tropa es la de los gorrones, parásitos
y chivatos, sablistas y mangorreros, jaques y valen
tones, chulos y rufianes..., porque el hombre ha
hecho siempre lo imposible para vivir de los demás.»
Des del punt de vista del contractualisme, el free
rider és un personatge nefast, perquè pot fer tronto
llar les bases mateixes —digueune béns públics, se
guretat social o fons de pensions— del benestar i de
la cooperació social.
No s’ha de confondre, però, el free rider
amb el cantamañanas, encara que siguin parents
pròxims o que un mateix individu pugui interpretar
ambdós papers alhora. El cantamañanas no és pre
cisament el paio que canta de bon matí. Durant els
segles XVII i XVIII a Castella hom acostumava a usar
la paraula «mañana» per expressar contrarietat. Així,
quan algú no volia fer allò que li manaven, deia «Ma
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A diferència del que passa amb l’anglicisme
free rider, per al qual la llengua catalana disposa, com
hem vist, de nombrosos sinònims, la veu castellana
cantamañanas només troba una traducció aproximada
en el nostre idioma. Potser cançoner —aquell que, amb
circumloquis, hesitacions, excuses, etc., difereix l’exe
cució d’alguna cosa—, romancer —amic d’anar amb ro
manços, històries, dilacions— i ronsejaire —també dit
ronser o ronsa, individu que ronseja, és a dir, que va

posposant allò que fa de mala gana— són els mots
que millor expressen la idiosincràsia única del
cantamañanas espanyol. Però cap d’ells arriba a
copsar la seva genuïna essència. Fixeuvos que els
cançoners, romancers o ronsejaries, per definició,
només ajornen o perllonguen la feina que els ha
estat encomanada (ja que se suposa, també per
definició, que tard o d’hora acabaran fentla).
Quant a la perdurabilitat d’aquestes
espècies, podem ser moderadament optimistes.
Les noves generacions semblen estar per la labor:
només cal que doneu una ullada a les xarxes so
cials i contempleu l’abundant documentació grà
fica amb què ens obsequien els devots del carpe
diem. A més a més, amb les tecnologies de la in
formació i de la comunicació (TIC), els free riders
i els cantamañanas disposen ara d’un ampli ven
tall de possibilitats per exercir la seva vocació i
excel·lirhi. N’hi ha molts que gaudeixen d’una
merescuda reputació per la seva contrastada sol
vència. Que en coneixeu cap?
Miquel Isart
febrer de 2010

Reporters en acció

ñana harélo», resposta que suscitava el comentari «¡Ya
cantó mañana!». Celdrán el defineix com «un indivi
duo no exento de osadía, pero inane o vacío de conoci
miento, que canta ya de mañana porque no le espera
ocupación alguna durante el día, y está a verlas venir.»
(Inventario, p. 55). El cantamañanas és el tipus que
sempre té una excusa per no complir amb les seves ob
ligacions. I és més perillós que el dropo. S’entén: aquest
té tan assumida la seva condició de gandul que fins i
tot li fa mandra de dissimularla; l’altre, en canvi, vol
aparentar que és un individu responsable i digne de
confiança, tot i que, malauradament, sempre hi ha cir
cumstàncies alienes a la seva voluntat que l’impedei
xen de dur a terme allò que havia de fer.
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Què podem fer si...

INTERNET SÍ, PERÒ AMB CONTROL
“Amb internet podem viure sense sortir de casa. És un
dels grans invents d’aquest segle”. Amb aquestes pa
raules començava la seva xerrada Òscar Garcés, psi
còleg d’especialitat clínica, professor de la Universitat
de Girona i psicòleg dels Mossos d’Esquadra de Bar
celona. La conferència, emmarcada dins del cicle de
xerrades que organitzen conjuntament l’Escola i
l’AMPA, portava per títol “L’ús i l’abús d’internet. Les
noves xarxes socials” i va tenir lloc el 26 de gener pas
sat a la sala d’actes de l’Escola Pia del carrer Guaya
quil.
Amb un to desenfadat i amb moltes ganes de fer par
ticipar l’auditori, Òscar Garcés va donar a entendre
des del principi que no es tracta de no utilitzar inter
net o les xarxes socials (facebook, twiter o messen
ger), sinó que del que es tracta és de saber com
utilitzarles, per no caure en una dependència que pot
arribar a ser fins i tot esclavitzant i perillosa.
El psicòleg va donar pautes tant als pares que hi havia
a la sala com als seus fills. Un dels trets característics
d’aquesta xerrada va ser que entre el públic assistent
hi havia moltes famílies, un fet interessant de cara al
debat.
El missatge per als pares va ser el següent: “El conei
xement d’internet és la millor forma de controlar. Una
de les coses que s’aprofiten els joves és el desconeixe
ment que tenen molts pares i mares d’aquestes eines”.
Per tant, Garcés animava als més grans de la sala a in
troduirse en aquest món i conèixer internet i les xar
xes socials. També va insistir en controlar i limitar el
temps de connexió als fills, encara que això pugui su
posar més d’una discussió. I una recomanació: saber

trobar l’historial de navegació d’un ordinador, on queden
guardades en un arxiu temporal totes les pàgines on s’han
connectat. “Els heu de dir als vostres fills: jo et deixo na
vegar a internet, però no esborris l’historial”, recomanava
el conferenciant.
El missatge per als adolescents va ser el de prudència. En
una demostració pràctica, el psicòleg i Mosso d’Esquadra
va ensenyar com és de fàcil crearse un perfil fals mani
pulant una fotografia d’una persona famosa penjada a la
xarxa. “Això és un exemple de mal ús, però és molt comú”,
va dir. “Internet ens facilita crear la identitat de la persona
que un o una voldria ser”, va afegir. D’altres recomana
cions: evitar penjar a la xarxa fotografies no massa com
promeses; posar poca informació personal (per exemple,
el nom si, però no els cognoms; no posar adreces parti
culars, ni on s’estudia ni on es viu...). Òscar Garcés va par
lar de l’ús d’internet com una addicció. “Internet és una de
les coses que més addicció provoca avui en dia”, va adver
tir. Per tant, alerta. Un darrer missatge per als pares: “Si
veieu que el vostre fill cada cop surt menys al carrer, que
no es relaciona amb els amics i que només mostra interès
en estar davant de l’ordinador, teniu signes evidents de
que té una addicció”.
A jutjar pels resultats de l’enquesta que van respondre els
assistents, la xerrada d’Òscar Garcés va respondre bastant
a les expectatives que hi havia prèviament. Esperem que
aquests consells ens puguin servir a tots: pares i mares,
fills i a la comunitat educativa, ja que internet vulguem o
no està present a les nostres vides, fins i tot més del que
pensem.

Adreces d’internet on podem trobar més informació:
http://www.saferinternet.org/web/guest/saferinternetday
http://www.iqua.net/
http://www.bennettacademy.com/internet.social.networking.htm
http://www.whatissocialnetworking.com/
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mare d’un alumne de 1r
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TROBADA ESCOLES DE BÀSQUET FEBRER’10

JUGADORES DE L’ESCOLA PIA A LA PRESELECCIÓ CATALANA
Les alumnes i jugadores de la nostra escola : Helena Estapé de 2n d’ESO i Aina Valls de 4t d’ESO, van ésser
seleccionades per participar en els entrenaments de la selecció catalana del passat 14 de febrer a les ins
tal·lacions de la R. Blume a Esplugues del Llobregat. D’aquests entrenaments en surten les dotze jugado
res que participaran en el proper campionat d’Espanya que es celebrarà a la comunitat autònoma
d’Extremadura del 10 al 15 d’abril.
Felicitats i molta sort a les dues !

Extraescoar

El passat diumenge 28 de febrer més de 60 nens i nenes de 1r i 2n de primària de l’Escola Pia de Granollers,
el CB Castellar, el CB Llinars i el CB Granollers, vàrem participar en la primera trobada d’escoles de bàs
quet que organitzava aquesta temporada la nostra escola.
Per acabar ens vam fer una foto de “família” i un piscolabis. Va ser una gran festa !
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Festa literària

10a FESTA LITERÀRIA
Us convidem a participar a la 10a Festa
Literària de l’escola que tindrà lloc el dia 27 d’a
bril de 2010 a l’església de l’edifici de Sant Es
teve.
BASES GENERALS
Podran participar alumnes, exalumnes, fami
liars, personal docent i no docent de l’escola.
Les categories són:
1r cicle d’ESO.
2n cicle d’ESO.
Batxillerat.
Exalumnes, familiars, personal
docent i no docent.
Les modalitats són:
Poesia
Prosa
Guió i treball audiovisual
Cartell de la festa
Els treballs poden ser en català, castellà, anglès,
francès.
Els treballs es podran lliurar fins el 12 d’abril de
2010.
Les obres es lliuraran en un sobre tancat, a l’ex
terior del qual haurà de figurar el títol de l’obra,
la modalitat en què participa i la categoria. A
l’interior s’haurà d’incloure un sobre tancat, a
l’exterior del qual constarà també el títol de l’o
bra, la modalitat i la categoria. Dins d’aquest
sobre s’indicarà el nom i cognoms de l’autor/a,
l’adreça, el telèfon i el grup classe si és
alumne/a. L’alumnat haurà de lliurar el sobre a
la mediateca.
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El Jurat estarà constituït per professors de l’escola.
Els veredictes del Jurat són inapel·lables i es faran pú
blics el mateix dia del lliurament de premis. Els pre
mis poden quedar deserts.
Les obres premiades passaran a ser propietat de l’es
cola, que les podrà publicar on consideri oportú.

BASES ESPECÍFIQUES
Cartells
Podran participar únicament els alumnes de 4t ESO
en grups de 4 o 5 alumnes.
L’obra constarà d’una part gràfica i un lema, que serà
el de l’edició d’enguany.
El termini per presentar les obres finalitzarà el gener
de 2010 i es lliuraran al professorat del departament
de llengües.

Festa literària

Hi haurà un premi per a cadascuna de les categories
i les modalitats.

Guió i treball audiovisual
Els participants poden presentar les seves obres in
dividualment o en grup no superior a 4 persones.
El guió pot ser teatral, narratiu, líric, expositiu...
El suport per lliurar el treball ha de ser CD o DVD.
El format ha de ser estàndard (AVI, MPG...). Si es
tracta d’una presentació, haurà de ser en format ODP de l’OpenOffice.org Impress.
El treball ha d’anar acompanyat del guió corresponent, degudament enquadernat.
Es valorarà el contingut i l’originalitat del treball (es poden utilitzar imatges alienes, sempre que es respectin els drets
d’autor).
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Fira de la Solidaritat

XIV FIRA DE LA SOLIDARITAT

30

Des de fa 14 anys celebrem en el nostre cen
tre la Fira de la Solidaritat.
El dissabte 20 de febrer és una jornada fes
tiva on realitzem jocs i tallers per a la mainada, con
certs, rifes i actuacions diverses amb l’objectiu de
facilitarvos la possibilitat d’aproparvos i col·labo
rar amb projectes que realitzen ONG’s de casa nos
tra.
Aquesta activitat forma part de la proposta
educativa del nostre centre, que d’aquesta manera
busca una oportunitat per a la transmissió dels va
lors de la solidaritat, que formen part del nostre
ideari, tot recollint recursos per donar suport als
projectes d’aquestes organitzacions.
El fruit d’aquesta acció reverteix en la Cam
panya de Mans Unides del Vallès Oriental,en la
Fundació Educació Solidària de l’Escola Pia, tot
sensibilitzant de les problemàtiques que es viuen en
les zones on desenvolupen els seus projectes, el
Casal d’infants del Raval i Servei Solidari.
El projecte de Mans Unides d’aquest any té
com a objectiu la realització de la segona fase
d’un programa de desenvolupament integral
per a aborígens a l’estat d’Orissa, a l’Índia. Aquest
estat és un dels menys desenvolupats del país. Tre
ballaran per a més de 500 famílies tribals de 29 po
bles, del districte de Mayurbhanj. Tenen escoles,
però estan molt deixades i la necessitat del treball
infantil, provoca una elevada taxa d’abandonament
escolar. Els serveis sanitaris de primeres atencions
estan a 8 Km. Els objectius són: millorar les condi
cions de vida; donar suport a la tasca duta a terme
fins ara, ferne el manteniment i formar cooperati
ves; impartir formació mitjançant programes de
desenvolupament integral; promocionar pràctiques
agrícoles sostenibles, horticultura, mitjançant cul

tius orgànics i diversificació de cultius; resoldre al
tres problemes com ara: manca d’atenció institu
cional com a ciutadans, poca aigua potable, actuació
contra l’alcoholisme i manca de formació d’higiene
familiar; cal millorar l’alfabetització, que actual
ment és del 25% per als homes i el 10% per a les
dones; és una zona molt castigada per catàstrofes
naturals com inundacions, ciclons i molta sequera.
La Fundació Educació Solidària promo
ciona i dóna suport a accions educatives en àrees
necessitades perquè tothom pugui fer efectiu el
seu dret a l’educació, millorar les seves condicions
de vida i establir un marc de relacions més justes
entre els pobles. La fundació treballa especialment
als països on l’Escola Pia ha fundat centres educa
tius o hi té una relació: SENEGAL, CUBA, MÈXIC,
GUATEMALA, NICARAGUA I BOLÍVIA.
Els donatius que rep la Fundació es destinen a la
construcció dels centres educatius i al manteni
ment de les seves tasques.
La Fundació Servei Solidari té com a ob
jectiu global lluitar contra situacions de necessitat,
de discriminació i d’exclusió social, que afecten
persones dels anomenats tercer i quart món. A Ca
talunya, ofereix diversos serveis, principalment a
persones immigrants. Fora de Catalunya, té un
servei de Cooperació internacional.
El Casal dels Infants del Raval on fem
una aportació a un centre que sabem que necessita
diners per tirar endavant la seva tasca.
Us agraïm la vostra col·laboració i participa
ció en aquesta fira. Gràcies a tothom per estarho
fent possible un any més.

Equip d’Acció Tutorial i Pastoral
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