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Adéu escola!
Sembla que cap integrant de la Comunitat Educativa en tots els seus
estaments està massa feliç i satisfet del seu paper. I si ens en la
mentem, no serà per què som conscients que som capaços de mi
llorar el tot plegat? Ànim, doncs! I ho aconseguirem  no: ho
assolireu  si...
...sou capaços d’estimar la nostra escola i creieu en la cultura de l’es
forç. I disculpeume l’atreviment agosarat del que acabo d’escriure.
A mi mateix em fan feresa les dues intencions, eh!
I és que, d’entre els molt valors que he après i, ensems, he pretès
transmetre al meu pacient alumnat, em quedo amb la vocació i l’es
forç personal. I els meus mestres han estat els companys de tasca i
els mateixos alumnes. I és que és, ara, que recullo els fruïts de la
meva tasca docent des de l’any 1964. I ja són cursos i alumnes i as
signatures i crèdits i hores de classe i programacions i...
He assumit reformes educatives per donar i vendre en funció dels
canvis socials, culturals, econòmics, polítics...I en totes m’hi he vist
implicat, m’agradessin o no. Un meravellós company malaurada
ment ja mort  em deia: “Ya no soy ni yo mismo; estoy parcheado de
tanto cambio y reforma.” I he procurat programar, reprogramar i
desprogramar el que semblava correcte, però res hauria valgut per
a gran cosa si...
...no hagués implicat la meva pròpia existència en l’estimació a l’es
cola i a l’ofici. Sempre he cregut en la “meva” escola i me n’he sentit
orgullós. Ésser mestre de “can Colapi” m’ha fet, simplement, estar bé
en mi mateix i confiat en la meva tasca.
I 46 anys de tasca se m’han esmicolat de la meva vida com un glaçó
en les mans d’un infant. L’esforç esmerçat a cada classe me les han
fetes, sempresempre, ràpides i breus. Quantes vegades m’han picat
el bec  permeteume la llicència  per sortirne tard... Però és que
em mancava temps, caram!
Esperit d’escola i voluntat en l’esforç: quin binomi de goig i alegria
han estat per a mi! I és així de simple i ver!
Que ningú hi trobi maledicència en el que he escrit. Potser els mots
no han estat els més adients, però la intenció no volia ni podia per
metre’m que fos una altra. I sabeu el per què de tot plegat:
Perquè quan passo per qualsevol indret de la nostra ciutat, aquí i
allà o més enllà, em trobo un exalumne/a que em recorda amb mots
d’agraïment a l’escola tot el que us he escrit i el que no he sabut.

Editorial

Com puc començar a escriure, ara, el que molt aviat acabaré? Per què m’han
posat aquest deure d’escola, vés a saber qui...? Com és que he de complir
aquesta tasca, jo mateix, que estic tan avesat a posar deures al meu alumnat?
Ironia, oi?
Altrament, deu ésser que la Sra. Providència aprofita l’avinentesa de posarme
un càstig final per tot el que no he sabut exercir al llarg de tants i tants anys
d’escola: 46. Benvingut siguis, desitjat càstig, i deixa’m intentar redactar el
que penso i sento en aquest final de camí per la “meva” escola de tota la vida.
I és que, surti com surti, la imperància del deure assumit de bon cor, em fa
molta il·lusió, en el fons. Pensar que aquestes maldestres paraules prendran
vida en el “meu” estimat “Crit” em fa patxoca; em fa recordar el primer número
que vam publicar, imprès amb cua de peix  la tècnica d’aleshores no donava
per a més  en aquelles aules de 8è de Bàsica, el primer curs en què ens uní
rem “vedrunes” i “escolapis”. Que llunyans resten aquells dies, aquelles clas
ses, aquells/es alumnes...! Però que agradables de recordar...! Eren uns altres
temps d’escola, oi! Sé prou bé que el Manel, el Marcel·lí, l’Isaac, la Montse...i
tants i tantes més els recorden, com jo mateix, amb satisfacció i bon esperit.
Encara guardem el primer exemplar imprès...!
I aquesta mateixa reflexió vers aquests mots demanats i la memòria a l’inici
de la revista “El Crit” em fan creure que aquest/a “hom” anònim que m’ha sa
tisfactòriament castigat, pretén, de mi, una visió històrica d’uns anys passats
i que m’enduré amb nostàlgia i molt de sentiment ben aviat.
Però és que, sincerament, no em sento pas massa capacitat per emetre judi
cis o crítiques de valoració dels 46 cursos llaurats, dia rere dia, pels indrets del
que ha estat com una altra “casa meva”. Serien valoracions injustes i, possi
blement, crítiques mal interpretades. Només he estat un mestre d’entre tants
i molts més altres que molt m’han ensenyat i, a vegades, suportat. A tots i
totes els guardo un respectuós reconeixement perquè han fet de mi el que
acabaré essent: mestre de “can Colapi”, des d’un principi fins a un final pro
per, ja.
Sí que és cert que sempre m’he sentit el petit d’una llarga plèiade de profes
sors i professores admirables d’una època ja molt llunyana. I  quina ironia! 
fa una pila d’anys que ja en sóc el més gran. Sembla que no pugui ser...! Tan
de pressa passen els cursos?
Sigui com sigui, amb bona intenció de respondre a l’encàrrec, intentaré vi
venciar en aquests mots algunes impressions espontànies i els records d’al
guns moments. I escriuré amb paraules sorgides més del sentiment que de
l’anàlisi calculat. Sóc mestre i no en sé més...
Tot sovint  potser massa  tinc la humana impressió de no servir per a gaire
res, a l’escola. Sé que, enguany, la meva dedicació és poca; però sentirse poc
compartit, tot sovint, em dol. Em sento màquina d’escriure arraconada i poc
utilitzada. Ara que, com els avis, savis per l’experiència, tenim molt a dir. O
així, possiblement amb error, ens ho sembla. Ara, precisament ara, és quan me
n’he d’anar...
I és que els aires dels temps en què vivim no ens permet pas lliurar aquelles
“classes magistrals” de “temps era temps”. Llavors  benviscuda època  en
traves a l’aula, eres escoltat, lliuraves els teus coneixements apresos amb més
o menys destresa i els comparties amb l’alumnat. Ara, probablement tampoc
en sabria massa...
I és que el que voldria deixar testamentat  sense cap ànim de mestratge o alli
çonament, pobre de mi!  és, alhora, molt simple i complex. I, en conseqüèn
cia, se’m fa difícil trobar les paraules apropiades.
Ens cal fer vida d’escola en uns moments prou complexos i de desorientació.

Josep  Enric Borralleras
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Infantil

LES JORNADES TEMÀTIQUES: El Cinema en 3D
Els nens i nenes de P3 també hem participat en les jornades del cinema i dins de les nostres acti
vitats ens hem fet unes ulleres de 3D per poder anar al cinema.
Ja podeu veure que guapíssims. Ja estem preparats per mirar una pel·lícula.
P3

TALLER DE TITELLES
Hem tornat a anar d’excursió! Després de penjarnos les
motxilles a l’esquena, l’autocar ens ha portat a Palau de
Plegamans al taller de titelles Teia Moner.
A l’entrada hi havia una exposició de titelles d’arreu del
món; algunes eren molt estranyes! Poc a poc hem anat
entrant en una sala on ens han deixat manipular titelles
de tot tipus: de dit, de mà, marionetes, putxinel·lis... i
per acabar, n’hem fet una nosaltres mateixos!
Hem dinat a l’Hostal del Fum i hem jugat fins a l’hora
de tornar a l’escola.
Ja estem esperant la pròxima excursió!
P4
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I PER FI... LA LLETRA LLIGADA

a e i o u
P5

Infantil

Els nens i nenes de P5 hem iniciat la lletra lligada! Hem descobert que les lletres de pal els hi agrada anar soles i a les lletres lligades els hi agrada anar ben agafades.
Les nostres mestres ens han ensenyat a fer el nostre nom en lletra lligada amb plastilina. Va ser una experiència una mica complicada: les lletres feien moltes voltes, havien
d’anar ben agafades, els “xurros” havien de ser ben prims per poder fer els girs i havíem de mirar que tot aquell material no se’ns trenqués! Finalment, ens va quedar tota
una obra d’art!
A partir d’ara, les classes de P5 hem obert les portes a la lletra lligada.

5
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Primària

ELS GUPPYS JA SÓN A LA CLASSE

6

Ara farà uns dies, els nens i nenes de primer tenim uns peixos anomenats guppys a la classe. Ens fa molta il·lusió apren
dre a cuidarlos, saber com viuen i distingirne les seves característiques. És per això que, durant aquest trimestre els
estudiarem, els observarem i aprendrem moltes coses d’aquests animals tan curiosos.
Durant els dies que els guppys han conviscut amb nosaltres els hem observat molt i, a continuació, us expliquem tot
allò que més ens ha agradat.

1r Primària
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FESTA DE LES ARTS

Primària

UNA EXCURSIÓ AL COSMOCAIXA
Al mes de febrer vam anar al Cosmocaixa. Era
un lloc on podies ser un científic i estudiar tot
allò que es va inventar i fer experiments amb
l’aigua, la sorra, el soroll i fins i tot podies estu
diar els animals vertebrats o invertebrats en la
zona de nens petits. Al migdia hi havia un lloc
on hi anava tota la gent i ens vam quedar allà a
menjar. Va ser un dia fantàstic!
Marina Vàzquez
3r Primària A
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Primària

SORTIDA AL COSMOCAIXA
El dia que vaig anar al Cosmocaixa m’ho vaig passar
super bé! Em va agradar molt una foto que em vaig fer en
una font com una bassa a terra. Hi havia unes fustes a
sobre de l’aigua de la font i a una ens vam posar un nen
o una nena. També em va agradar molt un truc de màgia
que vaig aprendre i els experiments del taller de Flaix.
M’agradaria tornar a
repetir aquell dia!!!
Aina Barbany Barnils
3r Primària A

HA VINGUT L’ALEGRIA
El dimarts 13 d’abril ens va visitar una persona molt espe
cial. Va venir a l’escola l’Alegria Julià autora de Contes Ver
ticals. Ens vam trobar a la biblioteca de l’escola i li vam fer
unes preguntes:
Quin va ser el primer llibre que vas escriure?
Quants llibres has escrit?...

aprofitava fins a l’últim moment del dia.
L’Imma, que així es deia la mestra, va sortir a buscar un lli
bre a la biblioteca. Els nens i nenes per ferli una broma,
van amagarse per la classe. En tornar, l’Imma no va veure
a ningú i va pensar que ja havien marxat. Recollí i tancà
la porta amb clau.

Entre tots vam escriureli un conte i, en forma de petjada,
el vam anar enganxant tot marcant el recorregut que
anava des de l’entrada de l’escola fins a la porta de la bi
blioteca. Vam compartir amb ella una bona estona i li vam
regalar el conte que havíem fet junt amb diferents finals
que nosaltres mateixos havíem inventat. Ara ella se’ls lle
girà i ens escriurà per dirnos quin final ha triat.

Visca! Viscaaaaaaaaaa!  cridava en Marc.
L’hem enganyat!!  deia la Natàlia.

Aquí teniu la nostra història:
Un conte per a l’Alegria Julià
Era divendres. Eren tres quarts de cinc de la tarda. Totes
les classes de l’escola començaven a recollir per marxar
cap a casa.
A 4t. D continuaven treballant, la seva mestra sempre
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I van començar a jugar, córrer, cridar, enfilarse per les
taules...
Passà l’estona i es va anar
fent fosc. En adonarse’n,
l’Oriol va dir:
Què farem per sopar?
Sopar?  va dir la Paula.
Millor que anem cap a
casa, la meva mare els di
vendres fa unes creps deli
cioses... Voleu venir?  va
preguntar en Ferran.
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Primària

I tant! Somhi!  va contestar la Judit.
Jo ja estic a punt.  digué en Reda.
Van intentar sortir però... la porta era tancada!
Com sortirem?  va dir espantada la Xènia.
No passa res, trobarem una solució.  va respondre en
Carles.
Heu sentit aquest soroll?  preguntà la Mireia.
Sí, és molt estrany. A més a més, l’escola és tancada. Què
deu ser?  va dir en Dani.
Inventa el teu final...
4t primària

UN ESCRIPTOR ENS VISITA: JAUME COPONS
Aquest curs els alumnes de cinquè hem llegit un llibre
molt interessant, titulat La Mà negra.
Els protagonistes d’aquest llibre: el Víctor, la
Laura, L’Ícar i en Jordi són nens de la nostra edat, molt di
ferents entre ells, però molt bon amics. Al llarg del llibre
aniran trobant la resposta d’un enigma que ha estat sense
resoldre durant molt de temps a Galerna, el seu poble.
El dia 16 d’abril de 2010 va venir a visitarnos en Jaume
Copons, l’escriptor de La Mà Negra, i ens va explicar và
ries coses de la seva vida.
De petit anava a una escola molt gran i fosca. El primer
dia a l’escola va anar al lavabo i a la porta va trobar una mà
negra feta amb pintura. Primer no es va espantar, però
quan va arribar a classe li van començar a explicar coses
com: un nen va trobar una mà negra i es va posar molt
malalt. Llavors en Jaume no va tornar a anar al lavabo i
amb aquesta aventura es va inspirar per fer la novel·la que
hem llegit. També ens va explicar que a l’escola no era un
alumne destacat, ni molt menys! Mai no havia guanyat

cap concurs literari. No li agradava estudiar i va finalitzar
els seus estudis universitaris perquè la família el va obli
gar. Va començar a treballar de professor en un institut,
però l’atzar va fer que es presentés en un càsting de guio
nista per a TV3. Ell pensava que no el triarien, però es va
equivocar..., d’aquesta manera es va introduir en el món
de l’escriptura i, actualment dedica una part important
del seu temps a escriure.
En l’estona que va estar amb nosaltres ens va animar molt
a llegir qualsevol tipus de text i a fer petits escrits, cohe
rents i ben estructurats.
Un cop ens va haver explicat la seva experiència
personal, ens va contestar molt amablement tots els dub
tes i preguntes que teníem sobre el seu llibre.
Per cert! Aquest trimestre llegirem un altre llibre d’aquest
autor: L’espasa de Galerna.
Mercè Mayol
5è primària D
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Primària

EXCURSIÓ A SABADELL
El passat dia 8 d’abril, tots els alumnes de 6è vam anar a
l’Agrupació Astronòmica de Sabadell. En realitat l’ex
cursió s’hauria d’haver fet el dia 9 de març, però la ne
vada del dia abans va impedir que hi anéssim. Quan vam
arribar a Sabadell el cel estava ennuvolat i feia una mica
de fresca, però tot i així era agradable. Vam entrar a un
edifici que des de fora sembla molt petit, però en realitat
és molt gran ja que tenia una part soterrada. Ens vam se
parar per classes i uns van anar a escoltar una explicació
sobre els astres, mentre que altres anaven a veure un te
lescopi. A l’explicació vam veure un vídeo sobre tots els
astres i després vam plantejar les nostres preguntes.
Un cop vam acabar l’explicació vam pujar a la part de dalt
a veure un telescopi que pesava uns 400 kg. Tots vam
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mirar pel telescopi, i només la classe de 6è C va poder
veure el Sol amb el telescopi ja que feia un temps força
cobert. Així vam estar tot el matí i un cop totes les clas
ses van passar pel telescopi i van escoltar l’explicació,
vam anar a dinar a un parc que queda al costat de l’edi
fici, amb uns tobogans d’uns 87 metres d’alçada,uns
gronxadors, una tirolina, unes plataformes elàstiques...
Vam fer el nostre picapica i un cop vam acabar, ens vam
posar a jugar. La sortida va ser molt interessant ja que
vam poder aprendre més coses sobre els astres i passar
nosho bé.
Albert Massana
6è C primària
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VOLEM PORTÀTILS
valer fins a 500€ . Nosaltres, personalment, amb un net
book ens conformem .
En definitiva, esperem que al setembre tinguem un ordi
nador portàtil que ens ajudi en els estudis.
Neus Huma
Laura Fernández
Anabel Gallardo
1r ESO

EL FINAL DE CURS
Volem aprofitar la revista de l’escola per parlarvos del
final de curs.
Nosaltres creiem que al tercer trimestre heu de estar molt
concentrats i treballar molt, perquè és el més important.
Heu d’estudiar força i intentar aprovar totes les assigna
tures. Així, si ho aproveu tot segur que passeu de curs,
però si suspeneu algunes àrees, tindreu els últims dies de
del trimestre per recuperar les assignatures suspeses.
Aleshores estareu més tranquils i llavors... vindran les va
cances! Ja sabeu que a tothom li agrada descansar i poder

anar on vulgueu: de viatge, fer sortides, anar a la piscina,
anar a la platja, etc...
Això sí, quan s’acabin les vacances haureu de tornar a l’es
cola i tornareu a veure els vostres amics i amigues.
El nostre consell final és que estudieu molt per disfrutar
de les vacances.

Secundària

Som alumnes de 1r d’ESO i fem aquest escrit per explicar
que el proper curs ens agradaria tenir ordinadors portà
tils a l’aula.
Les raons per les quals fem aquesta demanda és perquè
actualment tenim molts llibres, tots són de paper i pesen
molt, i hem de carregar el seu pes a l’esquena. Amb por
tàtils tampoc caldria que anéssim tan sovint l’aula de in
formàtica i, finalment, l’accés a internet seria més fàcil.
Pel que fa als preus, els més econòmics són els netbook,
de 300€, fins els més cars de la marca apple, que poden

Bernat Mallol
Osama Sabi
1r ESO

ELS GOSSOS ABANDONATS
Som unes alumnes de 1r ESO B i us volem parlar dels gos
sos abandonats perquè pensem que hi ha molta gent que
compra o adopta gossos petits i al cap d’un temps, quan ja
són grans, els abandona perquè els hi fan nosa.
Si t’hi fixes, a l’estiu veuràs més gossos abandonats que en
altres estacions, ja que els amos se’n van de vacances i on
van no accepten gossos, etc. Altra gent, en canvi, els dei
xen en una residència de gossos.
Penseu que les persones normalment tenen altra gent al
voltant, no estan soles. En canvi, els gossos només tenen
al seu amo. Persones i animals tenim els mateixos drets,
de manera que cal pensars’ho abans d’abandonar un gos.
Si vols un gos, abans de comprarlo tenim l’opció d’anar
lo a buscar a la gossera. La nostra opinió sobre aquest
tema és que si s’adopta un gos ha de ser per estimarlo.

Si esteu interessats en aquest tema podeu trobar més in
formació a:
residència dos rosas:
telèfon: 93 791 61 32 email: info@residenciacaninados
rosas.com
adopció de gossos
telèfon: 938209201
web: http://www.caadmoianes.moia.cat/gossos_adop
cio.php
Sara Sabi
Laia Roig
1r ESO B
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Secundària

TREBALL DE SÍNTESI
Els dia vintidos de març, tots els alumnes de 1r
D’ESO van començar a fer per primera vegada el crèdit de
síntesi.
El treball de síntesi consisteix a elaborar un breu
treball sobre un país de la costa Mediterrània. Consta
d’uns apartats per completar, més un relat o història d’un
mínim de cinc pàgines i on un dels protagonistes visquin
en aquell país. Un dels apartats més divertits (almenys
per a nosaltres) és la manifestació cultural, en el qual es
poden fer diferents coses: menjars típics d’allà, una breu
representació d’un capítol del relat o història, algun ball
popular, etc. Els apartats s’havien de fer amb diferents
idiomes (català, castellà i anglès). El català és la llengua
que hem hagut d’emprar en la major part del treball. El

Ona Raich
Marina Pocurull
1r ESO B

VISITA DE L’EULÀLIA CANAL
El divendres 5 de març, l’escriptora Eulàlia Canal,
que és de Granollers, va venir a visitarnos a l’escola.
La visita de l’Eulàlia Canal ens va agradar molt,
perquè ens va explicar coses sobre el llibre que acabàvem
de llegir, titulat Un petó de mandarina i ens va dir com se
li havien acudit els noms, llocs... Ens va resoldre dubtes
i ens va contestar preguntes que li vam fer. També ens va
explicar coses sobre altres llibres seus, com Un somni dins
d’un mitjó, o Qui enviava petons a l’Estrella, entre d’al
tres.
També ens va explicar el procés que se segueix
per publicar un llibre. Hi ha dues maneres perquè et pu
bliquin un llibre: pot ser enviantlo a una editorial o a un
premi, que si guanyes, te’l publiquen. Aquest va ser el cas
del llibre “Un petó de mandarina”.
Esperem que l’Eulàlia Canal pugui venir a parlar
el curs vinent sobre els seus llibres amb els alumnes que
ara fan primària i que també vinguin altres escriptors.
Comptar amb la visita d’un escriptor o escriptora
és una experiència molt enriquidora perquè no sempre
poden venir, ja que tenen l’agenda molt plena. Per a nos
altres va ser molt interessant perquè ens ho vam passar
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castellà l’hem emprat per a la descripció dels personatges
(tant física com psicològica). I en anglès s’ha enviat un
missatge a través de la plataforma a una web d’algun lloc
important del país escollit, en el qual havies de formular
uns seguit de preguntes, dubtes, curiositats, etc.
Aquest treball serveix per aprendre la cultura o
com és aquell país, i coses que molts de nosaltres no sa
bíem fins ara. Aquest treball també és molt important
perquè compta com una assignatura més, és dir, ferho el
millor possible i treballar en grup, això compta molt.

molt bé tothom llegint el llibre. Ella ens va animar a es
criure i a llegir sempre que puguem perquè s’aprèn molt.
Mariona Arabia
Elisabet Vey
1r ESO B
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LA COLONIA VIDAL

Helena Estapé Grau
Martina Capdevila Casajunana
2n Eso B

Secundària

El passat divendres 26 de març, els alumnes de 2n Eso
vam visitar la Colònia Vidal del Berguedà. Aquesta sor
tida va ser una de les més interessants i divertides ja que
ens van explicar la vida quotidiana dels treballadors, que
treballaven, més d’hora o més tard, durant 13 o 14 hores.
Vivien en diferents cases a prop de la fàbrica, on hi ha
vien llocs d’oci i diferents botigues a la seva disposició.
Vam entrar en una de les cases on antigament hi vivia la
gent, i ens va estranyar el fet que encara hi visqués algú.
Una de les coses que també ens va sobtar, va ser el safa
reig, ja que en tenien dos: un pels vius i un altre pels
morts i l’escola, ja que a diferència d’ara els nens i les
nens no anaven junts i en una mateixa clase hi havien
alumnes de diferents edats. Després ens van explicar el
funcionament de la fàbrica i la importància del Riu Llo
bregat com a font principal d’energia, a part del carbó.
Un cop acabada l’explicació vam anar a dinar i a passar
l’estona fentnos fotos, jugant a futbol, etc.

SORTIDA A TERRASSA
Tres dies després de dilluns de Pasqua, encara
amb el regust dolç de la mona, vam anar d’excursió a Ter
rassa, per ser més exactes al Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya. Allà vàrem fer una sèrie d’activi
tats relacionades amb la tecnologia i la sempre sorpre
nent i misteriosa química.

En arribar vam esmorzar, després ens vàrem dis
tribuir per classes, ja que no tots podíem fer les mateixes
activitats alhora. Així que ens varen marcar un horari que
havien acordat professors i delegats de cada classe. Un
cop realitzat cadascú va anar a la activitat que li perto
cava.

13

Secundària
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Pel que fa a tecnologia, vàrem fer un recorregut
tot recordant l’evolució de les energies al llarg de la nos
tra història, és a dir la de l’ésser humà. Vàrem veure les se
güents energies: hidràulica, elèctrica, vent, etc.

partir un dossier on havíem d’explicar tot el que anàvem
observant. Després ens repartiren unes ulleres per prote
girnos i uns guants per una persona del grup ja que cada
classe es dividia en quatre grups a l’hora de realitzar
aquesta activitat. Tot seguit vam realitzar uns experiments
que ens van cridar molt l’atenció, el primer era de flores
cència que en barrejar dos líquids, de la reacció en sortia
una llum blava. El segon va ser una petita reproducció de
l’erupció d’un volcà, que feia una flama de curta durada. I
l’últim va ser que vam mesclar llet calenta i vinagre que
en barrejarlo al cap d’uns dies s’obtendria el resultat,
plàstic biològic.
Va ser una sortida educativa i molt entretinguda.
Eric Balansó
Ferran Garcia
3rESO B

Després d’aquestes activitats ens dirigírem a
l’aula de química, allà ens esperava una professora que ens
ensenyà a fer diversos experiments. Però abans, ens va re

EL TREBALL DE RECERCA 4T D’ESO

Nosaltres, els alumnes de 4t D’ESO, estem fent una pre
paració per al treball de recerca que haurem de realitzar
a batxillerat. La diferència més significativa entre els dos,
és que el treball realitzat a batxillerat és molt més impor
tant que el de 4t ESO perquè compta amb un percentatge
més elevat de nota.
El treball de recerca consisteix a escollir una hipòtesi d’un
tema concret, i fer tots els possibles legals per demostrar
i defensar que aquesta hipòtesi és verdadera. Per preparar
i realitzar el treball de recerca a 4t d’ESO, el professor ens
deixa anar un dia a la setmana als ordinadors del col·legi.
També ens va concedir un dia per anar a fer enquestes per
l’escola.
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Un cop vam tenir els resultats de les enquestes i la infor
mació necessària del treball hem anat avançant mica en
mica cada setmana perfeccionant el treball.
Finalment, a finals de curs, s’haurà de presentar el treball
a un jurat compost per diferents professors que avaluaran
el treball, tant l’exposició oral com el treball escrit.
Francament creiem que aquest treball és un bon mètode
per prepararnos de cara al treball de recerca de batxille
rat.
Marc Montolio
Nil Rovira
4t ESO D
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UN VIATGE PER NO OBLIDAR
cret on dormir. Una de les nits vam sopar fora de l’hotel i
les altres dues vam tenir discoteca. Ha estat un viatge de
comiat per estar amb els amics.
L’últim dia vam trepitjar la frontera entre Cata
lunya i França. Allà un dels tutors i tres alumnes van tocar
la guitarra mentre tots cantàvem la cançó de Cantares i la
de Camins. Després van llegir la biografia d’una dona que
quan tan sols tenia cinc anys va passar per aquells camins
on explicava la seva situació familiar i tot el que li havia
passat.
Sé que en un escrit no puc explicar tot el que hem
sentit. Només puc dir que ha estat un viatge per no obli
dar.
Clàudia Castellà Caparrós
4t ESO A

Secundària

Ha estat un viatge diferent, un viatge molt emo
tiu, un viatge on tots hem crescut una mica més com a
persones. Un viatge on ens hem adonat de tot el què van
passar aquelles persones i com van patir.

Hem recorregut els mateixos camins que dones,
homes i nens van recórrer sense descansar, refugiantse
com podien per la por de ser assassinats.
Ha estat una gran experiència fer aquest viatge.
Sé que molts pensaven que no serien capaços de resistir
llargues caminades o que no els agradava la idea, però que
al final han pogut i en el fons els hi ha agradat.
Cada dia recorríem una trajectòria marcada en
un mapa on, amb grups, havíem d’arribar al punt con

15

Secundària

37161_CRIT 74:ESCOLAPIA-Granollers CRIT 11/05/10 8:42 Página 16

16

37161_CRIT 74:ESCOLAPIA-Granollers CRIT 11/05/10 8:42 Página 17

Secundària
17
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Batxillerat

PRÀCTIQUES DE FÍSICA A LA UAB
El passat dilluns 15 de març els alumnes de 1r de
Batxillerat Científic vam anar a la Universitat Autònoma
de Barcelona.

A la UAB vam realitzar una activitat relacionada
amb la cinemàtica mitjançant un programa informàtic
que simulava xocs entre vehicles, els quals podíem estu
diar posteriorment.
L’excursió va servirnos no només per portar a
la pràctica els nostres coneixements de física sinó que

18

també per a familiaritzarnos amb els espais en què
molts de nosaltres estudiarem d’aquí dos anys.
Ixena Andersson
Alba Padrós
1r batxillerat A
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Oferta formativa de Cicles Formatius de Grau Mitjà

Durada dels estudis
•
•
•

2.000 hores / 2 cursos acadèmics
1.600 hores en el centre educatiu
400 hores en el centre de treball

Què aprendràs a fer?
•
•
•

Tractament de la informació, comunicació i distribució
Diferents processos de gestió administrativa interna
Relacions amb els clients, proveïdors, personal i administracions locals i estatals.

Què estudiaràs?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicació empresarial i atenció al client
Operacions administratives de compravenda
Empresa i administració
Tractament informàtic de la informació
Tècnica comptable
Operacions administratives de recursos humans
Tractament de la documentació comptable
Anglès
Empresa a l’aula
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball (amb borsa de treball)

Amb quins recursos comptaràs?
•
•
•
•

Espais simulant una oficina real
Programes d’ofimàtica (paquet open office i paquet Microsoft office)
Programes de gestió d’empresa (facturaplus, contaplus)
Ordinador per alumne amb connexió a Internet

On podràs treballar?

Escola  Empresa

Tècnic/a en gestió administrativa

•
En les oficines de tot tipus d’empreses: petites i mitjanes empreses, bancs, assegurances,
administració pública, etc

De què podràs treballar?
•
•
•
•
•
•

Auxiliar administratiu
Auxiliar de documentació i arxiu
Administratiu de banca i institucions financeres
Auxiliar administratiu en l’administració pública
Auxiliar d’assegurances de producció, sinistres i re- assegurances
Administratiu comercial i de personal

Més Informació
Escola Pia Granollers Tel. 93 879 43 14
(matins i tardes)

19

Escola  Empresa
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PROGRAMA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
A QUI VA ADREÇAT
Als joves amb edat entre els 16 i 18 anys i que no hagin superat l’ Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).
EN QUÈ CONSISTEIX
Són uns estudis professionalitzadors de caràcter eminentment pràctic que preparen per a la incorporació a un treball o a la prova d’accés a Cicles Formatius
de Grau Mitjà de Formació Professional.
QUIN HORARI TÉ
Es realitzaran 20 hores a la setmana.
De dilluns a divendres de 16:00 a 20:00
Dates del curs: Setembre – Maig
SORTIDES PROFESSIONALS
Inserció laboral a través de les pràctiques a empreses.
Incorporació als CFGM. a través de la prova d’accés.
ESPECIALITATS QUE OFEREIX EL CENTRE
PQPI0201 Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals
PQPI0801 Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis
PQPI0501 Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

ON MATRICULAR-SE
A L’ESCOLA PIA DE GRANOLLERS
C/ Guayaquil, 54
08400 Granollers Tel: 93 879 18 81 – 93 879 43 14
PLACES LIMITADES
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UNIÓ EUROPEA

Generalitat de Catalunya

Servei d’ Ocupació de Catalunya

VOLS TREBALLAR D’ADMINISTRATIU/ VA?
Coneix com funciona una empresa des de dins...

CURS PRÀCTIC ADMINISTRATIU
PER A PERSONES EN ATUR

Una formació de tipus administratiu utilitzant la metodologia de

la simulació d’empresa

Adquiriràs coneixements pràctics del: Departament de R.R.H.H.

Departament de COMPTABILITAT
Departament COMERCIAL
Departament IMPORT/EXPORT

Informàtica de gestió administrativa: WORD, EXCEL, INTERNET,
OPEN OFFICE, FACTURAPLUS, CONTAPLUS, NOMINAPLUS
Ordinadors per a cada alumne. Inclusió a la nostra borsa de treball
INICI DEL CURS: JUNY

- 2010

Interessats trucar als telèfons:

22

FONS SOCIAL EUROPEU

93-8794314 93-8791881 (matins)

Les accions són subvencionades pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i El Fons Social Europeu
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FIRA INTERNACIONAL D’EMPRESES SIMULADES
Aquesta experiència es repeteix cada 2 anys, tot
donant l’oportunitat als alumnes de posar en
pràctica tots els coneixements que van assolint
al llarg del curs.
La Fundació Inform, és la institució que ges
tiona aquesta fira i el funcionament dels dife
rents Sefed situats a Catalunya i la resta
d’Espanya.
La relació entre els diferents cursos i aquesta , es
fa per mitjà d’aquesta pàgina web a on hi ha una
part d’informació pública i altra privada.
http://www.inform.es/es/wsgenerator.asp?id=1
&config=2

Dels dies 17 al 19 de març, els alumnes de l’em
presa simulada Glups, SAS van participar a la 9ª
fira internacional d’empreses simulades, si
tuada dins del pavelló 5 de la Fira d’Expodidàc
tica de Barcelona.

Escola  Empresa

Alumnes de l’Escola Pia Granollers partici
pen dins d’Expodidàctica a la 9a Fira Inter
nacional d’Empreses Simulades

Va ser un bon moment per poder exposar els
nostres productes a les diferents empreses na
cionals i internacionals participants.
Arrel d’aquesta fira, els alumnes continuaran
mantenint el contacte i gestionaran els envia
ments simulats dels productes que s’han com
prat i venut, cosa que dinamitzarà el
funcionament del dia a dia, de cada empresa.
23
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La Teca de la Mediateca

JORNADES TEMÀTIQUES A PRIMÀRIA

24

Com ja va sent tradició, els dies abans de Set
mana Santa, a l’edifici de primària s’organitzen
les Jornades Temàtiques. Enguany les jornades
s’han centrat en el món del cinema. Des de la
biblioteca hi hem participat una activitat que
relacionava el cinema i la literatura. Els nostres
alumnes van saber que moltes de les pel·lícules

que es filmen, estan basades en obres literàries.
Com a mediatecaris pensem que és positiu que
l’alumnat del centre conegui i gaudeixi amb els
diferents llenguatges i propostes culturals, com
és el cinema i la literatura, ja que totes dues pro
postes són enriquidores i complementàries.

LA BIBLIOTECA ESCOLAR PUNTEDU

V. Futur de la xarxa
Per construir una xarxa de biblioteques escolars
al territori que faciliti el treball col·laboratiu,
l’aproximació i l’adequació de les biblioteques
escolars a cada centre docent, s’està treballant
en dues línies: la primera consisteix a dinamit
zar la biblioteca escolar amb els assessors dels
serveis educatius; la segona passa per un canvi
de programari que permeti automatitzar la ges
tió dels fons de la biblioteca i ajudi al foment
de la lectura amb l’alumnat.
Quan parlem de xarxa també és important fer
referència a la formació dels responsables de la
biblioteca escolar i del professorat en general.
En aquest sentit, el programa “puntedu” busca
acompanyar els encarregats de la biblioteca es
colar en la seva formació sobre l’organització de

la biblioteca, l’accés i l’ús de la informació (és
el que en diem competència informacional) i,
finalment, en el pla de lectura de centre.
Finalment, cal fer esment a la importància d’in
corporar textos en suport electrònic, ja que els
nous suports digitals creixen dia rere dia i co
mencen a complementar i substituir el paper
imprès. La biblioteca ha de comptar amb un
fons digital on professorat i alumnat tinguin la
possibilitat de compartir, utilitzar i difondre
textos digitals de qualitat.

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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AIXÒ ÉS UN ARTISTA! ALEXANDER CALDER

Llibre recomanat per la revista d’educació Guix,
nº 358, del mes de novembre de 2009

EXPOSICIÓ SOBRE ROALD DAHL
Aprofitant que durant la 3a avaluació, a l’assig
natura de llengua catalana de 1r d’ESO es lle
geix Matilda, hem muntat una exposició sobre
aquest autor a la mediateca.
En Roald Dahl és un dels esciptors més llegits
pels nens i nenes d’arreu del món. D’algunes de
les seves obres també se n’ha fet la versió cine
matogràfica: Matilda mateix n’és un exemple, a
més de Les bruixes, Charly i la fàbrica de xoco
lata i altres.
A més de llibres, l’exposició també inclou pel·lí
cules, imatges i dades sobre l’autor. Des de la

mediateca hem organitzat una activitat perquè
els alumnes de 1r d’ESO demostrin els seus co
neixements sobre la lectura obligatòria i també
sobre l’autor.
Esperem que tot plegat ajudi els nostres alum
nes a estimar els llibres i a passars’ho bé lle
gint.

La Teca de la Mediateca

Aquest llibre és una eina engrescadora per par
lar d’art. Cada plana significa un descobriment,
un aprenentatge i una diversió. Sabíeu que Ale
xander Calder va ser l’inventor dels mòbils? Els
descrivia com “un tros de poesia que balla de
pura alegria de viure i sorprèn”. També va ser el
primer a fer escultures amb filferro i un dels
pioners en l’ús de materials reciclats.
Jugueu a fer retrats de perfil amb una cadeneta,
munteu la vostra pròpia funció de circ o bé
creeu una escultura amb objectes trobats. Què
més es pot demanar?

25
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Portes Obertes

TEATRIA 2010

26

Ja fa tres anys que el grup amateur Teatria representa l’o
bra de Sant Jordi. Una iniciativa que mitjançant el teatre
vol compartir una estona amb els nens i nenes demos
trant que, els pares i mares, també són part de l’escola.
2010: l’Odissea de Sant Jordi, és una parodia en la que es
trasllada als principals personatges de la llegenda a la ciu
tat de Granollers i a l’any 2010. Basada en aquesta llegenda
i la pel·lícula de Disney “Encantada” els personatges des
prés de realitzar el sorteig per veure qui servirà de men
jar al temible Drac, es troben al mig d’una ciutat
desconeguda i amb unes realitats molt allunyades de les
seves. Això porta a Sant Jordi a lluitar contra el rellotge de
l’Ajuntament, a la princesa a enamorarse d’un granollerí
i al Drac , ajudat per un grup de joves incívics, a entrar a

la Festa de la Tarda Golfa de la Porxada de la Festa Major,
per intentar endurse a la Princesa. Al final Sant Jordi res
cata la princesa matant el Drac però ha de renunciar al
seu amor perquè ella s’ha enamorat del jove i esvelt ciu
tadà.
Una obra en què s’han intentat treballar valors com el ci
visme, el dret de la dona a decidir per ella mateixa, els
bons usos i costums o l’amor.
Ara, després del merescut descans, tocarà pensar en la
propera edició. I felicitar al grup de pares i mares de P5
que ja han posat en marxa un grup per fer el mateix en
aquest nivell.
Pares i mares 1r Primària

LA MEVA FILLA M’HA FET UN MASSATGE!!!
Recordo quan l’Aina era una boleta petita i li feia un mas
satge infantil, era dif´cil ferli perquè sempre estava mo
ventse intentant arribar més lluny. Era una experiència
gratificant per mi i per la meva filla i, durant molts anys
he seguit les suaus formes del seu cos amb massatges dol
ços amb oli d’ametlles dolces.
Han passat els anys i he de dir que a mi m’agrada molt
anar al balneari, on de pas, fan uns massatges d’allò més
bons, sorprenents, relaxants. Vull dir que he rebut molts
massatges de professionals...
Quina sorpresa més increïble, quan l’Aina em demana
practicar el massatge a l’esquena,de debò que vaig pensar
que estaria dos dies prenent aspirina per desfer el mal
massatge.
No és cert, des del primer moment vaig veure que s’ho
prenia seriosament, em va deixar molt sorpresa el primer
toc suau, prenent contacte amb la pell, la cura amb el ma
terial del massatge, en tenir les mans calentes. La con
centració i precisió del tacte i la simetria del massatge les

vaig trobar sorprenents i molt agradables.
Va tocar tots els punts de l’esquena, em va fer sentir rela
xada i a gust, fins i tot vaig estar a punt d’oblidar que era
la meva filleta que em feia el massatge.
Gràcies, per fer possible viure aquesta experiència que fa
que una mare rebi un massatge fantàstic de mans de la
seva filla.
Helena Vallverdú
mare de l’Aina
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EL VIATGE TERRÍFIC D’EN PATUFET

Aquest espectacle integrat per teatre i música, era orga
nitzat des de l’Associació Cultural de Granollers. L’obra
de nova creació, era escrita per l’Eulàlia Canal i musicada
per en David Gómez. El pes de l’obra el portaven un cor
integrat per nois i noies de l’escola de música Amics de La
Unió i a les escoles de Granollers se’ns va proposar una
col.laboració tant cantant unes cançons com fent unes
interversions teatrals guiades per la Marta G. Otin i que
vàrem assajar aquella mateixa setmana.
El resultat final va ser un espectacle molt engrescador,
molt motivador per part dels artistes que van actuar sota
la mirada atenta de tot el públic, adult i infantil.
Aquest projecte va donar l’oportunitat de treballar amb
mitjans artístics professionals i de poder fer part del tre
ball al teatre, a nens i nenes que normalment no ho fan.
Aquesta és la carta que ens ha fet arribar l’Eulàlia i en
David (els dos creador de l’obra):
Hola Patufets i Patufetes,

citar pel vostre esforç, la vostra atenció i la il.lusió que heu
posat en aquest espectacle, un espectacle que hem fet
entre tots i on cada un de vosaltres ha estat imprescindi
ble.
Hem aconseguit el que ens vam proposar el primer dia,
crear un espectacle on el públic quedés sorprès del que sou
capaços de fer, FELICITATS!!! Ho heu fet amb treball, amb
concentració amb disciplina i amb silenci. El que heu fet
no és gens fàcil i us n’heu de sentir molt orgullosos. Sabem
que en alguns moments el treball ha estat dur i que quan
hem hagut de repetir una cosa deu vegades us ha resultat
avorrit, però ara ja sabeu qu e per fer una bona feina no
tot ha de ser súper divertit, l’esforç és el que ens porta a fer
les coses ben fetes i el que ens permet sentirnos orgullo
sos i contents de nosaltres mateixos. I això no només ser
veix per fer teatre o cantar, ho podeu fer cada dia a
l’escola, a casa, amb els amics...
Gràcies per ser com sou i compartir aquest viatge del Pa
tufet amb nosaltres. Un petó molt, molt, molt gran per a
tots/es.
“I que importa si ets massa gran o massa petit, si ets
més clar o més fosc, allò que importa és que em
sento bé al teu costat”

Portes Obertes

El passat diumenge 21 i dilluns 22 de març van tenir lloc
el concert “El viatge terrífic d’en Patufet”.

Com esteu?
Nosaltres us trobem molt a faltar, aquests dies han estat
molt intensos i plens de moltes emocions. Us volíem feli

Minerva Gurri
mestra de música
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De cara en dins

PROVES CANGUR
El passat 18 de març un grup de 22 alumnes de l’Escola Pia de
Granollers van anar al Centre del Vallès a realitzar la XV edició
del Cangur de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) de
2010.
Les proves Cangur, convocades per la SCM, i organitzada per
una comissió catalanovalencianobalear és una activitat que es
marca com a objectiu estimular i motivar l’aprenentatge de les
matemàtiques a través dels problemes. Consisteix en una prova
de 30 reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tan
cada, amb cinc opcions per a cada problema on els participants
d’arreu d’Europa i d’altres països del món es plantegen els ma
teixos problemes i tenen un temps d’una hora i un quart per
“intentar” resoldre’ls.

La prova està pensada per alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de
batxillerat i a cada edat li correspon un nivell diferent, en l’edi
ció d’enguany han participat 5902 alumnes al nivell 1, 5431 al ni
vell 2, 3334 al nivell 3 i 2258 alumnes nivell 4.
Així doncs, us proposem uns dels diferents reptes que vam haver
d’afrontar en aquestes proves. Sort!
“La Susanna i les seves tres germanes van al teatre. Tenen una
llotja amb quatre seients. La Susanna i dues de les seves germa
nes arriben m´es d’hora i ocupen tres dels quatre seients a l’at
zar. Quina és la probabilitat que la Susanna hagi de canviar de
seient si en arribar la Maria, la germana petita, aquesta insis
teix a ocupar el seient que tenia assignat i també insisteixen a
ferho qualssevol de les germanes que s’hagin hagut d’aixecar a
causa d’això?”
A) 1/2

C) 3/4

D) 1/4

E) 1/6

“En una illa remota unes quantes persones sempre diuen la ve
ritat i les altres persones menteixen sempre. 25 persones d’a
questa illa estan col.locades en fila ´ındia. La primera persona de
la cua diu que totes les altres s´on mentideres. Totes les altres
persones de la cua diuen que la persona que tenen al davant ´es
mentidera. Quantes persones mentideres hi ha a la cua?”
A) 0
B) 12
C) 13
D) 24
E) És impossible saberho

CANTOLÒGICS
El passat dia 20 de març Cantològics va presentar a la
ciutat de Granollers un espectacle produït i dirigit pels mateixos
membres del grup, estudiants de segon de Batxillerat de l’Escola
Pia de Granollers. L’espectacle en qüestió consisteix en un recull
de 15 poemes que formen part de la història de la literatura ca
talana i que apareixen en el llibre “Antologia de la poesia cata
lana”, una lectura obligatòria en el transcurs del Batxillerat. Els
poemes han estat musicats, combinant diferents estils de mú
sica, des del rock a música més melòdica, acompanyats cadas
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Marta Martínez
Lluís Pérez
Roger Santaeugènia
Sandra Comas
Rafa Gasull
Judith Domínguez
Oriol Vidal

De cara en dins

cun d’un audiovisual que els simbolitza.
L’obertura del projecte a la ciutat de Granollers va
tenir lloc el passat dissabte a la Sala Francesc Tarafa, tot i que
anteriorment ja s’havia presentat a nivell escolar.
La valoració final del públic va ser molt positiva, per això espe
rem seguirlo repetint, ja que mica en mica volem agafar més i
més experiència i gaudirne tant com poguem.
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Extraescolar

CROSS ANNA MOGAS 2010
Més de 1000 escolars de tota la comarca van córrer, sota un sol
esplèndid, amb totes les seves forces pels carrers que envolten
l’escola del Nord de Granollers. Va ser un matí perfecte de festa
esportiva, el bon rotllo i l’esportivitat lluïa entre tots els parti
cipants i famílies.
Cal destacar els alumnes que varen assolir la difícil tasca de que
dar entre els tres primers classificats: Clara Caballero de 6è ( 1a.
), Mireia Boix de 4t (1a.) i Pau Garcia de 4t (1r.), Laura Roma (
3a.) i Daniel Natea 4t ( 3r.).
A més dels premiats, hem d’agrair la participació de tots els cor
redors i corredores de l’Escola que van participar. Gràcies a tots
ells, els organitzadors, ens lliuraren un guardó d’agraïment per
ser l’escola amb més participants (després d’ells, és clar) .
Més de 80 alumnes de l’Escola varen córrer en el tradicional
Cross Escolar organitzat per l’Escola Anna Mogas el passat di
umenge 14 de març.

Moltes felicitats a tots i a totes !!

NOTÍCIES EXTRAESCOLARS
EL SOTS – 21 DE BÀSQUET CAMPIÓ DE LLIGA
El passat 18 d’abril l’equip Sots21 de bàsquet de la nostra escola, entre
nat per Francesc Jané, es va proclamar campió de lliga després de re
alitzar un excel·lent partit (6549) davant el segon classificat , el CB
Llinars. Tots els jugadors es fan esforçar al màxim i no varen perdre la
concentració en cap moment.
A manca de dues jornades per finalitzar la competició ja han assolit les
21 victòries que els dóna el títol.
Bona temporada dels jugadors del sots21 que després de moltes tem
porades a les primeres posicions s’han proclamat campions.
Els components de l’equip són: Gerard Pujadas, David Cabanillas, Ge
rard Marquès, Arnau Gispert, Pablo Alcalde, Marc Boix, Albert Cam
panya, Eduard Desguers, Francesc Pujadas, Gerard Herrera, Sergi
Castelló, Gerard Montero, Francesc Jane ( entrenador), Sergi de la Pena ( delegat i coordinador) i Miquel Marquès ( delegat de
camp). Moltes felicitats a tots !

6 EQUIPS DE L’ESCOLA CLASSIFICATS PELS SECTORS TERRITORIIALS DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA
El proper 24 d’abril i 8 de maig els equips de Voleibol : Aleví ( 5è6è), infantil ( 1r2n ESO), Cadet ( 3r4t ESO) i JUVENIL ( 1r2n
BATX) i els de bàsquet: Infantil ( 1r2n d’ESO) i Cadet (3r4t ESO). Participaran en la fase sector territorial classificatòria pel Cam
pionat de Catalunya del mes de maig/juny.
Aquesta fase hi han arribat després de quedar campions del Vallès Oriental en les seves categories.
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Moltes felicitats i molta sort a tots/es !
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Més de 50 nens i nenes van participar de les activitats
que el Casal de l’Escola va oferir del 29 de març a l’1 d’a
bril per infants i joves de 3 a 11 anys. Entre totes les acti
vitats realitzades hem de destacar la visita al Museu
Olímpic, Palau Sant Jordi i Estadi Olímpic de Barcelona
i una Bicicletada.
Aquesta ens va servir d’experiència pilot per, entre altres
activitats, oferirla de forma quinzenal durant el Casal
d’Estiu del 28 de juny al 31 de juliol i de l’1 al 3 de setem
bre. Us hi esperem a tots !

Extraescolar

EL CASAL DE SETMANA SANTA UN ÈXIT !

JORNADES TEMÀTIQUES
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