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Editorial
LA TECNOLOGIA AL SERVEI DE L’APRENENTATGE I DEL CONEIXEMENT

En els darrers anys els canvis tecnològics de la nostra so‐

cietat han generat també canvis a l’ escola en diversos

àmbits: infraestructures, currículum, formació del pro‐

fessorat ... Ara  la nova Llei (LOE)  ens fa sentir respon‐

sables de pujar un esglaó més i ens porta a no quedar‐nos

amb la mera utilització de noves tecnologies (TIC) sinó

d’anar més enllà i aplicar‐les a l’aprenentatge i al conei‐

xement (TAC). D’aquí que, no només hi hagi l’aula d’in‐

formàtica sinó que, a més,  dotem les pròpies aules (de 3r

primària fins a Batxillerat) d’ordinador i canó, per tal de

fer extensiu aquest recurs a qualsevol de les àrees del cur‐

rículum independentment del professor i de la matèria. 

S’han de donar eines per tal que els  alumnes sàpiguen

cercar , seleccionar, processar i treballar amb la informa‐

ció; s’han de donar eines perquè  els alumnes sàpiguen

transferir els  coneixements apresos a la resta d’àrees tre‐

ballades; i s’han de  donar eines perquè, d’acord amb els

nostre document d’estil Escola Pia, els nostres alumnes

desenvolupin actituds d’autonomia, responsabilitat, re‐

flexió i opinió. Per això a primària hem apostat pel treball

per projectes, una metodologia que ens permet afavorir

progressivament  totes aquestes habilitats i actituds. 

Volem que els alumnes es facin preguntes i cerquin, amb

l’ajuda que calgui, les respostes i això avui  dia no té sen‐

tit si no es fa combinant els sabers i informacions impre‐

ses en llibres  amb els presents a la xarxa.

Les noves tecnologies,  aprofitades,  en la mesura adient,

com  un recurs més dins de l’aprenentatge,  tenen  un

gran potencial . 

Els  alumnes ‐ja des de P3‐ tenen una millor disposició ,

motivació i nivell de participació  davant de qualsevol

aprenentatge amb l’ordinador .

Aquest recurs permet potenciar l’autoregulació a  partir

de l’autoavaluació dels aprenentatges que l’alumne va ad‐

quirint. 

Per al professorat, també, és un recurs amb un gran po‐

tencial. En el nostre dia a dia, cada cop ens adonem més

que  amb aquest nou recurs a les aules pot canviar la me‐

todologia en alguna de les àrees; es pot dur a terme un

ensenyament‐aprenentatge més dinàmic, motivador i

innovador, a la vegada que ens permet atendre millor la

diversitat, i vetllar per seguir lluitant per una escola in‐

clusiva. 

Amb aquest recurs volem afavorir el desenvolupament de

la competència en el tractament de la informació i la

competència digital, però a la vegada també treballar la

competència artística, ja que les TAC permeten expressar

la creativitat amb multitud d’eines audiovisuals, des de

les tant usades presentacions (els famosos power points)

a eines col∙laboratives com les wikis i google docs o els

blocs d’aula.

I tot això per anar construint els fonaments que ens per‐

metran a secundària fer un pas més cap a la plena nor‐

malització de les eines d’aprenentatge digital en un món

que ja és digital i que en un futur, ho serà encara més.

Però això ja seria tema d’un altre article del CRIT.

Xavi Serra i Mercè León

CAPS de projecte
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In
fa

nt
il Els nens i nenes de P3 tenim un hort

al pati. Un dia va venir a l’escola el
pare d’en Roger i la Júlia (que és jar‐
diner) i ens va portar planter i lla‐
vors.
Hem regat l’hort cada vegada que
l’hem vist sec i ens hem adonat de
com creixen les plantes.

P3

TENIM UN HORT

A P4 hem iniciat un treball per projectes! Amb un joc de pistes
hem descobert que treballaríem la granja i cada aula ha fet la
tria d’un animal del qual en volíem saber moltes coses. El po‐
llet, el conill i el cavall han estat els escollits! Ens ha sorprès
trobar un conill, una tortuga i dos pollets a les classes. Hem
après a cuidar‐los, saber què mengen... i amb l’ajuda de les fa‐
mílies, hem pogut muntar un racó a les aules. 
Ara només ens queda anar d’excursió a Casablanca!

P4

FEM UN PROJECTE
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Els nens i nenes de P5 hem conegut a un artista anomenat Joan Miró. Hem après que va néixer a Barcelona, va morir
a Mallorca i que feia les seves obres d’art d’una manera molt  personal i original! Ens ha agradat tant que ens ha ins‐
pirat per decorar el nostre estimat passadís amb els nostres noms en lletra lligada. 
Us convidem a tots a venir a veure’ls, són autèntiques obres d’art! 

P5

CONEIXEM A JOAN MIRÓ Infantil
Prim

ària

CONVIVÈNCIES DE SEGON

Els nens i nenes de 2n hem anat de colònies a can Ribas. Ha sigut fantàstic tot plegat!!!
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Pr
im

àr
ia Com que aquest trimestre hem estat estudiant els peixos, els nens i nenes de primer hem fet una activitat d’observa‐

ció directe amb una sardina. L’objectiu és el d’explorar, observar, investigar i aprendre’n moltes coses. Durant l’acti‐
vitat hem pogut tocar la sardina per saber quin tacte té, treure‐li escates, observar‐ne les seves parts, buscar l’espina
i els òrgans interns i moltes coses més. Tot i que vam quedar amb una mica d’olor de peix va ser una activitat molt  i
molt divertida!

1r Primària

El dimecres de la setmana passada vam anar al parc de bom‐
bers. Vam caminar una bona estona fins al parc. Vam es‐
morzar, després vam acabar de fer la ruta fins als bombers.
Quan vam arribar al parc de bombers ens van explicar com
van vestits per entrar en el foc per no cremar‐se. Després
vam veure els camions un per un. Quan ja havíem vist totes
les coses de fora, aleshores vam entrar a dintre del despatx.
Vam pujar a dalt i vam veure un vídeo. En acabar de veure el
vídeo vam tornar a baixar i per parelles vam agafar la mà‐
nega i havíem de tirar aigua a un pis de 5 o 6 plantes.
Al final vam tornar a l’escola i ràpidament vam haver d’anar
a dinar.
Aquell dia vam aprendre moltes coses dels bombers, com
per exemple: Vam aprendre d’on venia la paraula bomber,
que els bombers han de ser forts...
Va ser un dia fabufantàstic!

Maria Rodríguez 
3r primària A

OBSERVEM UNA SARDINA

SORTIDA AL PARC DELS BOMBERS DE GRANOLLERS
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Prim
ària

Els nens i nenes de 3r de primària vam anar a visitar el
Casc antic de Granollers, perquè estem estudiant la Nos‐
tra ciutat. Per poder visitar les parts antigues que hi ha a
la ciutat vam fer un bon recorregut. Vam veure la mura‐
lla i capelles i allí ens vam parar per poder escoltar les ex‐
plicacions que ens feien les mestres. 
Vam aprendre que a l’hivern a la Plaça de les Olles hi ha
una olla molt gran que la fan servir per fer caldo per a tots
els habitants i que la Porxada és la plaça més important
perquè hi ha l’Ajuntament.

També vam anar a l’Adoberia. Ens van ensenyar l’escut de
Granollers i les armes amb què lluitaven el guerrers dels
Castells. Al mig de l’Adoberia hi havia com una casa on hi
treballaven les pells dels animals. Ens va agradar molt.

Sergio Navarro
Laura Hospital

3r Primària B i C

VISITA AL CASC ANTIC I A L’ADOBERIA

El passat dimecres, dia 19 de maig, tots els nens i les nenes
de Cicle mitjà de Primària vam anar al Centre Cultural La Caixa a
mirar una pel∙lícula : Una amistat inoblidable.

Es tracta d’una pel∙lícula d’aventura que es podria definir,
també, com a un documental. L’argument explica la història d’una
nena de deu anys que viu a la muntanya i , un matí de tardor, en el
desviament del camí cap a l’escola, percep la presència d’una gui‐
neu. Fascinada, deixa enrere les seves pors i s’hi apropa. Per un ins‐
tant les barreres que separen la nena i l’animal s’esborren. Gràcies
a la guineu la nena descobreix una natura secreta i salvatge, un
món fascinant on els animals i el paisatge amb els seus continuats
canvis en són els protagonistes. D’aquesta manera, comença una
aventura que canviarà la seva vida i la seva visió del món.

Malgrat, en un principi, alguns/es dels/ de les alumnes
vam trobar la pel∙lícula pesada, ja que el ritme de la mateixa era
molt lent, al final molts de nosaltres vam arribar a plorar d’emoció.
Creiem que aquesta bonica història té moralitat: no hem de con‐
fondre estimar amb posseir. Després d’haver parlat a la classe, pen‐
sem que el missatge clar de la pel∙lícula és que cal respectar als
amics/a les amigues com són i que no podem obligar als altres a
fer el que nosaltres volem.

Si encara no heu vist aquesta pel∙lícula us la recomanem!!!!

4t Primària C

ELS NENS I NENES DE C.MITJÀ ANEM AL CINEMA
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Pr
im

àr
ia La Carla és molt divertida

i la Mireia Font una mica presumida.
El Martí és una mica tímid
i a la Noèlia li encanta el color blau. 

La Mireia Jurado porta ulleres i és molt amable
en canvi la Marta és molt responsable. 
El Nil treu molt bones notes
i l’Oriol... mai no deixa anar la pilota. 

Amb la Maria som molt amigues
i en Joan té la cara plena de pigues. 
En Guillem juga a handbol
i la Berta adora el futbol. 

En David té molta imaginació
i en Lluc és una mica entremaliat.  
D’història... en Robert vol saber molt! 
i l’Arnau té molt mala  memòria.

Al Marc Armengol li agraden molt els poemes
i en Jorge... no té mai gaires problemes.
L’Alba no viu a Granollers
i l’Anna una mica tímida, si que és. 
El Pau és molt alt
i el Gerard gairebé mai està malalt.
I, del Marc Mondaca i de l’Adrián, què us puc dir?
Que són des de sempre...  molt bons amics.

I jo? Doncs jo...
Jo m’ho miro tot... com si no fos prou de debò. 

Júlia López Marsal
5è Primària B 

Tots els alumne de 6è estem impacients i preocupats per‐
què al setembre iniciarem un nou curs: 1r de Secundària.
Deixarem de ser els grans de Primària per passar a ser els
petits de Secundària. No tindrem els mateixos companys
d’ara ja que ens tornen a barrejar.

Però aquest no serà l’únic canvi: canviarem d’edifici, tin‐
drem horaris diferents, tardes lliures...Treballarem amb
portàtils i això implica més responsabilitat. També cal dir
que estem contents en ser els primers en iniciar aquest
projecte.

Tindrem matèries noves, i algunes seran optatives, i això
ens ajudarà a encaminar la nostra vocació. Farem menys
anades al teatre i sortides extra. 

Més novetats: tindrem taquilles, ja que quan pleguem a
les cinc no podrem deixar res a la classe. Tindrem a la
nostra disposició la mediateca per poder avançar deures.
Tot això ho sabem d’oïda però aviat tindrem informació
de primera mà. 

Potser ens costarà assimilar tants canvis, al principi, però
creiem que a mesura que vagi passant el temps ens hi
acostumarem i ens ho passarem bé.
Gràcies a tothom i fins aviat

Alumnes de 6è de Primària

ELS NENS DE LA MEVA CLASSE

TRISTOS I CONTENTS
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A continuació us parlarem de com ha estat per a nosal‐
tres aquest 1r d’ESO. 
A l’inici de curs a nosaltres ens va anar malament, per‐
què van canviar moltes coses respecte a primària: bàsi‐
cament les assignatures eren bastant difícils. Ara, que ja
estem acabant el curs, és el tercer trimestre i falta molt
poc per a les vacances, ens van millor  perquè ja ens hem
acostumat a l’edifici, als professors, als companys...
Durant el curs ens hem adonat que si no estudies i no
t’esforces, els resultats que obtens són negatius. Cal dei‐
xar‐se de ximpleries si es vol passar de curs. També pen‐

sem que és molt important fer cas als pares i als profes‐
sors, ja que sovint tenen raó en allò que diuen i ens acon‐
sellen. Si els fas cas, quan seràs més gran tindràs un bon
treball i si no els fas cas no tindràs res. 
En definitiva, estudiar és difícil, però si t’esforces et serà
més fàcil, així que cal estudiar per aconseguir el que tu
vols. 

Anna Rosas 
Rashida Saih

1r ESO

L’ESTUDI A 1r d’ESO
Se

cu
nd

àr
ia

Fa uns dies vam participar en una xerrada sobre sexuali‐
tat. Va tenir lloc al GRA i a continuació us explicaré com
va anar.
A la classe la professora va passar llista. Tothom havia
portat l’autorització.
Vam caminar fins al “GRA”,que està al davant de l’esglé‐
sia. Quan arribàrem a l’entrada vam obrir la porta i vam
veure una cafeteria i cartells amb preguntes. La noia del
“gra” es va presentar i ens va dir que féssim grups de tres
persones. Quan els vam tenir fets, ens van dir que ens po‐
séssim a prop d’algun dels cartell i que contestéssim una
sèrie de preguntes que hi havia en un full que ens van
donar.
Quan vam acabar l’activitat dels cartells vam anar pujant
per unes escales i ens van portar en una sala amb una car‐
tolina a la paret. Després ens va fer seure al terra i ens va
dir que diguéssim paraules que ens venien al cap quan
sentíem la paraula sexualitat. Tot seguit ens va donar un

full i un llapis. En el full hi havien unes frases i havies de
dir si era una frase de dona o d’home.  Quan vam acabar
ens va repartir un altre full i ens va dir que hi escrivíssim
dues preguntes sobre la sexualitat. Llavors els va recollir
i els va ficar a una capsa. Les anava agafant i responent.
Sense adonar‐nos‐en, van passar dues hores i el nostre
professor de català ja ens estava esperant a la porta per
tornar a l’escola.
Va ser una xerrada molt interessant.

Anna Guasch
1r ESO B

XERRADA SOBRE LA SEXUALITAT
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Els alumnes de 1r d’ESO de l’escola hem pogut participar
en un certamen de lectura en veu alta organitzat per la
Fundació Enciclopèdia Catalana. Aquest certamen està
obert a totes les escoles de Catalunya i només pot parti‐
cipar un alumne per categoria i centre. En el nostre cas,
que som alumnes de 1r d’ESO, els professors de català ens
han fet llegir un text en veu alta als nois i noies que volíem
participar en el concurs. La persona triada participava en
una semifinal a Mataró i els finalistes aniran a Barcelona
a la gran final.
A l’hora de triar l’alumne de la nostra escola, els profes‐
sors miraven qui llegia millor: es fixaven en què llegissis

en un to entenedor i com pronunciaves el signes de pun‐
tuació.
Els professors també ens van explicar que el curs passat
l’escola també hi va participar i uns alumnes van arribar
a la final.
Espero que aquest any l’alumne de 1r d’ESO triat, que és
la Maria Ramal, guanyi el concurs. I si no és així que gau‐
deixi de l’experiència.

Arnau Puig
1r ESO B

Secundària
CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA

El passat dia 11 de maig va venir a visitar‐nos un pro‐
fessional en el tema de les drogues i els adolescents, en Jordi
Bernabeu. Treballa a l’ajuntament i fa xerrades a les escoles
per conscienciar els alumnes  dels riscos d’aquestes substàn‐
cies. Va ser una xerrada totalment diferent a les altres, vam
participar i ens va fer preguntes amb un toc característic
d’humor però alhora amb  seriositat.

Ens va explicar alguna anècdota que ha viscut ell o
algun amic seu i ens va donar alguns consells per aconseguir
evitar les drogues, ja que tard o d’hora intentarien entrar a la
nostra vida.

Per últim ens va facilitar el seu e‐mail per si teníem
algun dubte respecte a aquest tema o bé per si mai ens tro‐
bàvem en alguna situació difícil.

Gerard Boix
Oriol Pou
3rESO D

XERRADA SOBRE DROGUES

37616_Crit 75:ESCOLAPIA-Granollers CRIT  15/06/10  14:29  Página 11



12

Fa unes setmanes, els professors de català i castellà de
2n d’ESO, van triar dos representants de cada classe per
participar en un concurs de redaccions que organitza la
Coca‐Cola. Hi havien dues modalitats, castellà i català.
El dissabte 10 d’abril els escollits per fer la redacció en
català van anar a Barcelona a fer la redacció, i una set‐
mana més tard van anar‐hi els de castellà.
Al cap d’un temps van enviar dues cartes a l’escola: nos‐
altres dos havíem guanyat un premi, l’Alba de català i la
Miriam de castellà. A la carta adjuntaven 4 entrades a
Port Aventura, 4 entrades per al teatre (on es feia l’en‐
trega de premis) i 4 tiquets bescanviables per una be‐
guda de Coca‐Cola.
El dia 29 de maig, vam anar a Port Aventura. Un cop
allà, vam anar al teatre de la Xina, un espai immens ple
de gent. Ens vam trobar amb la Rosa Maria (la profes‐
sora acompanyant) que ens havia reservat lloc a davant
de tot. Quan va començar l’entrega, estàvem molt ner‐
vioses. Van començar per català, on s’havien presentat
1700 persones de tota Catalunya. Donaven 6 premis, i
dins de cada premi hi havien 15 persones guanyadores.
El 6è, 5è i 4t premi eren, a part del trofeu i un diploma,
una bossa plena d’obsequis de platja de la Coca‐Cola i
un mp3 esportiu. El 3r era el mateix, però en comptes d’
incloure un mp3 esportiu, incloïa una càmera de vídeo.
El 2n, en comptes de la càmera de vídeo, en tenia una de
fotogràfica. Els 1rs hauran d’anar a una altra entrega
presidida per Carod Rovira, on es decidirà si guanyen
un viatge per Catalunya o un a París.

A castellà es van presentar 1600 persones també de tota
Catalunya. Els premis eren els mateixos, excepte que el
3r continuava tenint l’mp3 esportiu, el 2n era un mp4 i

el 1r també optava a un viatge a Berlín.
Vam guanyar el 3r premi, cadascuna en la seva catego‐
ria. Estàvem molt contentes. Després ens van fer un es‐
pectacle, només pels premiats i les seves famílies. Un
cop acabat aquest acte, ens van donar una Coca‐Cola i
vam poder passar la resta del dia a Port Aventura, on
ens ho vam passar molt bé.

Alba Miras
Miriam Rodríguez

CONCURS DE REDACCIONS COCA‐COLA

Se
cu

nd
àr

ia
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Secundària
Després de 13 anys a l’Escola Pia, ara que s’acaba
em vénen tot de records a la ment. Recordo
aquells dies al pati jugant a mares i pares. Re‐
cordo quan ballàvem el Joan petit el dia de Sant
Josep de Calassanç. Aquells berenars que ens
donaven abans de sortir d’escola. La temporada
que ens va donar per jugar a futbol contra els
nois. Aquell partit de profes contra els de sisè.
Les últimes colònies junts. El comiat de l’últim
dia, tots amb llàgrimes als ulls... Tants moments
inoblidables... Després de tots aquests anys és

hora que cadascú triï un camí dins la seva vida.
Un deixar d’estudiar, uns al batxillerat, d’altres
als cicles formatius...  I ara, ara que ja s’ha aca‐
bat només ens queda el record de tots aquests
petits grans moments que quedaran gravats per
sempre en la nostra ment.

Marina Espínola
4t ESO D

Tots els alumnes de quart d’ESO estem
nerviosos i impacients per acabar ja la ESO. El
que no tenim molt clar és què farem un cop s’a‐
cabi aquesta etapa. Sí que sabem, però, que
molts dels nostres companys amb els quals
hem compartit els últims anys, emprendrem
camins diferents i alguns no els tornarem a
veure o els veurem molt poc. És per això i al‐
tres raons que hem preparat un sopar per al 18
de juny. Per dir‐nos l’últim adéu abans no ens
separem definitivament. Tots els alumnes hem
participat en l’organització d’aquest sopar
aportant idees i comprometent‐nos a organit‐
zar nosaltres tot el sopar i altres activitats.
Tothom vol que aquest sopar sigui especial i
que tot surti perfecte, perquè per a molts, serà
l’últim sopar junts. 

Marc Allande
4t eso D

FINAL D’ETAPA

ACOMIADAR‐NOS DE 4t D’ESO
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Els passats dimarts 18 i 25 de maig, va venir una llevadora,
la Dolors  Guix, a fer‐nos una xerrada sobre la sexualitat.

El primer dia, el dimarts 18 ens va explicar les malalties de
contagi per transmissió sexual, també anomenades MTS
o ITS (en el cas d’ infeccions). Una de les que ens va ex‐
plicar va ser la sífilis, que és una malaltia provocada pel
bacteri treponema pallidum, i que al començament no
presenta símptomes, però després d’un temps (pot durar
fins a 10 anys) comencen a aparèixer erupcions cutànies a
diferents parts del cos. Si la malaltia continua avançant
pot provoca deformitats en les articulacions i afecta els
nervis i el cor, pot acabar en demència.

Una de les altres malalties i que és bastant coneguda és la
sida (Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida) és una
malaltia infecciosa causada pel virus VIH, que cursa amb
una profunda alteració de la immunitat cel∙lular, la qual
afavoreix la instauració d’altres infeccions i malalties de
pronòstic clínic greu.

El segon dia, el dimarts 25 ens va proposar fer un taller de
com posar un preservatiu. També una pràctica en què si‐
mulava estar en una discoteca i que intentéssim tenir re‐
lacions amb companys de classe, preguntant: “Vols tenir
relacions?”, i si deia que sí apuntaves el seu nom a un full
(prèviament donat per la llevadora) i si deia que no doncs
no el podies apuntar. Un cop passats uns cinc minuts va
dir que les persones que tinguessin el full tallat per una
punta tenien la sida, i les persones que tinguessin dos
puntes tallades tenien la sífilis, i només una persona que
tenia les quatre puntes tallades era el que portava el pre‐
servatiu. Amb aquesta pràctica es podia veure com de
ràpid es poden transmetre les malalties.

Finalment dir que una xerrada així és molt útil per apren‐
dre i agafar consciència del que provoquen les malalties
sexuals.

Albert Canudas
Josep Arabia

1r batxillerat A

XERRADA SOBRES MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
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Família Administrativa 

Perfil:
Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius gene‐
rals 
Destinataris:
Adreçat a joves majors de 16 a 20 anys i amb necessitats educa‐
tives especials
Durada:
Dos cursos. El primer de formació pràctica amb simulació d’em‐
presa i el segon  amb pràctiques laborals i orientació laboral. 

Competències professionals:
Tractament i elaboració de documentació per mitjans tecnolò‐
gics seguint les instruccions rebudes.
Atenció telefònica i atenció al públic (en funció de les possibi‐
litats comunicatives personals).
Realització de tasques administratives de reprografia, enqua‐
dernació, plastificació de documents, correspondència i arxiu,
etc.
Realització de tasques bàsiques d’arxiu i emmagatzematge d’in‐
formació i documentació amb suport informàtic.
Utilització del programari informàtic a nivell del domini re‐
querit: paquet open Office, programari d’Internet.

Organització:
Els programes de qualificació professional inicial adaptats s’or‐
ganitzen en quatre àmbits:
Àmbit de formació bàsica: consolida els aprenentatges instru‐
mentals necessaris per aconseguir una inserció ocupacional, so‐
cial i laboral.
Àmbit de formació professionalitzadora: comprèn les activitats
pràctiques i els coneixements necessaris per adquirir les capa‐
citats i les competències del perfil professional.
Àmbit de formació i orientació laboral: prepara els alumnes en
les competències bàsiques de l’àmbit laboral i ajuda a definir
un itinerari personal, formatiu i ocupacional.
Tutoria: conforma un espai de suport individual i grupal per‐
manent al llarg de tot el procés formatiu.

Sortides professionals:
Dins dels àmbits professionals on es requereixen el desenvolu‐
pament de competències citades: empreses del sector públiques
i privades, empreses protegides i autoocupació.

Per inscripcions: trucar als telèfons 93 879 43 14 / 93 879 18 81
‐  Matins i tardes        http://fp.epiagranollers.cat/

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL AMB SUPORT

PROGRAMA DE 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 adminis‐
tratius generals
PQPI0801 Auxiliar de muntatges d’instal∙lacions electrotècni‐
ques en edificis
PQPI0501 Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleu‐
gers

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

Escola ‐ Em
presa
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A final de curs, molts exploradors de primària i secundària
heu aconseguit superar amb èxit l’aventura de llegir els 4 lli‐
bres proposats per a aquest curs. Felicitats! Esperem que us
hagin agradat i que hàgiu disfutat amb la seva lectura. Ja
sabeu que l’explorador de llibres és un concurs que us oferim
cada principi de curs. Us podeu apuntar voluntàriament i
llegir els quatre llibres que des de la biblioteca i mediateca us
proposem. Un cop fet això, heu de dir el que més us ha agra‐
dat, el segon, el tercer i l’últim. Amb la votació de tots els
participants fem un rànquing amb tots els títols.
Esperem que el proper curs us animeu a llegir de nou parti‐
cipant en l’explorador de llibres 2010‐2011.

Durant la 3ª avaluació, a la mediateca hem muntat dues expo‐
sicions: la primera sobre Roald Dahl i l’altra sobre estels.
Roald Dahl és un dels autors per a nens i joves més llegits arreu
del món. Alguns dels seus llibres també han estat convertits en
pel∙lícules: Matilda, La maledicció de les bruixes o Charlie i la
fàbrica de xocolata en són alguns exemples. Matilda, a més, ha
estat la lectura obligatòria a 1r d’ESO durant la 3ª avaluació. Per
aquesta raó s’ha muntat l’exposició i s’ha convidat als alumnes
d’aquest curs a visitar‐la i fer un dibuix.
D’altra banda, els estels que els alumnes de 2n d’ESO van cons‐
truir durant el treball de síntesi han estat exposat al claustre de
la mediateca.
Pensem que és molt positiu donar a conèixer a tothom alguns
dels treballs i feines que els alumnes realitzen a l’escola al llarg

del curs i la media‐
teca és un dels pos‐
sibles espais on
mostrar‐los.

EXPLORADORS DE LLIBRES

EXPOSICIONS

La
 T

ec
a 

de
 la

 M
ed

ia
te

ca
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La Teca de la M
ediateca

V. Com s’incorpora la biblioteca en la vida d’un centre
educatiu

Incorporar la biblioteca en la vida d’un centre educatiu
no és feina de quatre dies. Cal un projecte, el compro‐
mís de l’equip educatiu i el consens amb el claustre.
També és important tenir la biblioteca ben organitzada
i treballar per aconseguir l’hàbit de la lectura i la com‐
petència informacional, des dels més petits fins als
grans.
La biblioteca escolar no és una finalitat per si mateixa i
representa ben poca cosa si treballa sola; en canvi, pot
ser un potenciador de tot el que es fa i es vertebra al cen‐
tre educatiu.

Els infants i el jovent es converteixen en lectors i lecto‐
res de diverses maneres: coneixent contes, novel∙les, tex‐
tos didàctics, textos electrònics, còmics, internet. Des
de la biblioteca i mediateca hem d’oferir‐los aquesta
oportunitat amb escreix.
Gaudir d’una biblioteca escolar pot ser, i hauria de ser, un
objectiu a l’abast dels centres educatius.  

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

Ja és una tradició que des de les pàgines de la revista, l’equip de
mediatecaris de l’escola us presentem recomanacions de llibres
per a l’estiu. Esperem que us agradin les propostes que hem
preparat per a aquesta ocasió i que passeu un bon estiu lector.

Infantil
Martínez, Maria.Solé Vandre, CarmeJo les volia. Magenta uni‐
versal
Minhos, Isabel. Cor de mares. Libros del zorro rojo
Servant, Stéphane; Bonbon, Cécile [il.]. El retall. Intermón
Oxfam
Horaceck, Peir. Elefant. Joventut
De Greef, Sabine. Fora llàgrimes. Corimbo
Zeveren, Michel Van. És meu això. Corimbo
Seder, Rufus Butler. Goool!.Estrella Polar
Cicle inicial
Sala i Vila, Carles. Tramuntana a la granja!. Barcanova
Oral, Feridun. La poma vermella. Joventut
Estrada, Pau. Picasso i Minou. Juventut
Huche Le, Magali.La Berta Bonafe està trista.Flamboyant

Cicle mitjà
Hong,Juntao. El pinzell màgic. Joventut
Ribeiro, Cathy. Un dia rodó. EstrellaPolar
García, Dolors. L’OLeguer i el clan de les llunes rojes.Barca‐
nova
Bouchard, Andrée; Blake,Q.No se on tinc el cap. Combel,

2.009
Bonmatí, Ricard. Petits grans moments. SD.edicions
Ponti, Claude. Catàleg de pares. Corimbo

Cicle superior
Ende, Michael. Jim Botó ie les 13 salvatges. La Galera
Ende, Michael. Jim Botó i Lluc el maquinista. La Galera
Pradas, Núria. El misteri del carrer de les Glicines. Bambú
Beardsley , Martyn .Sir Gadabout. Bambú
Paver, Michelle. El cazador de fantasmas. Salamandra

1r Cicle ESO
De Vigan, Delphine. No i Jo. Edicions 62
Holm, Jennifer L.  Penny caiguda del cel. Bambú
Gómez Cerdá, Alfredo. Autobiografia de un cobarde. S.M. 
Nichols, Sally. Maneres de viure per sempre. Cruïlla
Nesmann, Philippe. A la conquesta del cel. Bambú

2n Cicle ESO
Moccia, Federico. Perdona però vul casar‐me amb tu. Columna
Saint‐ Exupéry, Antoine de. El petit princep. Salamandra
Pullmann, Philippe. El pont trencat. Estrella Polar
London, Jack. Amor a la vida i altres contes. Bambú
Collado, Francisco. Un país al desert. Picanya: Del Bullent
Gaarder, Jostein. El castell dels Pirineus. Cruïlla

LA BIBLIOTECA ESCOLAR PUNTEDU

RECOMANACIONS LLIBRES ESTIU 2010
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Cloenda Cangur 2010

El passat 6 de maig els alumnes participants de
les proves cangur 2010 vam reunir‐nos a l’hora
del patí per fer la cloenda del curs. Durant tot
l’any vam assistir molts de nosaltres a les ses‐
sions preparatòries del concurs. Aquesta va ser
una bona ocasió per a compartir una estona
més entretinguda i lúdica tant amb els profes‐
sors que van acompanyar‐nos i preparar‐nos,
com amb els companys, sobretot amb els que
l’any vinent deixen l’escola i s’han presentat a la

prova per última vegada. Tot i que el punt cen‐
tral de la celebració va ser la entrega dels diplo‐
mes oficials a cadascun de nosaltres. va ser una
bona manera de passar un “pati” diferent que
tots  vam gaudir molt.  
Hem conclòs les Cangur 2010, tot esperant re‐
trobar‐nos el curs que ve.

Ixena Andersson
Alba Padrós

1r batxillerat A

CLOENDA CANGUR 2010 Portes O
bertes

Seguint el rastre dels de Primer de primària, els nens i nenes de P5 van poder gaudir de la representació per part de
pares i mares de la seva obra de teatre. Una obra en la que els seus progenitors van lligar una història, ja executada
anteriorment pel grup pioner de Teatria, en que les mascotes de les diferents classes, un Dofí, un Cavallet de Mar,
un Lleó i un Conill, volien obsequiar‐los amb un concert. Però vet aquí que apareix el CagaFestes. Un personatge que
té com a única finalitat espatllar les festes i deixar als infants sense alegria i xerinola. Quan s’assabenta que les mas‐
cotes volen fer un concert, fa un malefici i els treu els instruments i les habilitats per tocar. Ajudat pel Garfio i la seva
banda de temibles pirates els acaba amagant a l’illa. És aquí on comença l’aventura de les mascotes per recuperar‐
los. Amb l’ajut d’en Peter Pan i el mariner i capità d’un vaixell mer‐
cant acabant arribant a l’illa on desprès d’una esbojarrada lluita
derroten els pirates i recuperen els instruments. Així doncs  ja es pot
dir: que comenci el concert.

Tots ballant amb els nens i nenes el concert és tot un èxit.

Com d’èxit cal qualificar la representació. En pocs dies, això sí plens
de ganes i il∙lusió immensa, el grup de pares i mares ha pogut gau‐
dir d’una estona de diversió amb els seus fills i amics en l’entorn de
l’escola. I l’any que ve, a tornar‐hi.

I vet aquí un gat, vet aquí un gos que aquest conte ja s’ha fos.

TEATRIA
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El passat dia 18 de maig, Cantològics vam rebre el premi
Serra i Moret (a càrrec de Jordi Ausàs, conseller de go‐
vernació de la Generalitat), en la categoria de treball pe‐
dagògic.
Aquest, és un dels premis pedagògics més ben recone‐
guts a nivell català i l’entrega va tenir lloc al Palau de la
Generalitat. Vam assistir‐hi tots els membres del grup,
tres professores i el director gerent de l’Escola (Maria
Parera, Teresa Casalí, Pilar Estrada i Xavier Ambròs).
Després de l’acte, on es van lliurar tots els premis pel Ci‐
visme que atorga la Generalitat i que engloba  els tres
premis Ciurana, Serra i Moret i d’audiovisuals, vam
poder gaudir d’un piscolabis.
Ha estat una recompensa satisfactòria per nosaltres
rebre aquest premi, que ens impulsa a continuar amb
molts ànims i forçes; el que es va plantejar com un
somni, no només s’ha fet realitat sinó que també ha fet
possible que fóssim premiats pel nostre treball i esforç. 
Agraïm, com sempre, a tots aquells que han col∙laborat
i en especial, el suport de la nostra tutora Maria Parera.

Cantològics 

CANTOLÒGICS
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El passat 6 maig, vaig poder recollir el primer
premi a treballs de recerca de batxillerat que atorga la
Universitat Abat Oliva. Vaig fer‐ho acompanyada de la
meva tutora, Fina Jerez. 

Amb el meu treball de recerca he volgut expli‐
car en què consisteix aquesta tècnica que es denomina
Màrqueting Olfactiu i que consisteix en relacionar un
concepte de producte a un aroma específic, de manera
que demostrar que el consumidor recordi aquell article
en percebre l’aroma.

En el treball he afir‐
mat que el Màrqueting
Olfactiu comença a ser
una estratègia de màrque‐
ting necessària dins del
màrqueting mix de la
imatge corporativa de les
empreses del sector de
roba íntima. (Una nova i
potent “P” a afegir al màr‐
queting mix de sempre).

La feina feta per
demostrar la meva hipò‐
tesi m’ha permès entendre
què és el Màrqueting Olfac‐
tiu, comprendre que les olors
influeixen a les persones, conèixer el grau d’importàn‐
cia té el Màrqueting Olfactiu en empreses de roba inte‐
rior, saber quina acceptació e interès hi tenen els
consumidors i finalment, proposar un aroma corpora‐
tiu per una de les empreses estudiades.

Per aconseguir la informació que requeria vaig
utilitzar una metodologia basada en la pràctica. Primer
vaig fer un estudi de mercat de quatre franquícies de
roba interior de Granollers: Oysho, Women’secret, In‐
timissimi i Love Store, fent èmfasi en el Màrqueting Ol‐
factiu. La informació la vaig extreure d’Internet,
mitjançant l’observació i  una enquesta al personal de
cada establiment. Utilitzant l’enquesta, vaig estudiar els
hàbits de compra dels consumidors per saber l’efectivi‐
tat d’una aroma corporativa en un establiment de roba
interior i la importància que donen aquests al Màrque‐
ting d’Aromes. Seguidament, em vaig centrar en espe‐

cialistes, vaig fer entrevistes a professionals del màr‐
queting (Montse Estrada i Glòria Bosch), a empreses
(Mood Media) i a estudiants, per així obtenir informa‐
ció des de diferents punts de vista i entendre millor l’e‐
fecte de les olors en els consumidors així com els
avantatges que té el Màrqueting Olfactiu en una em‐
presa. També vaig anar a exposicions d’olors com Al An‐
dalus i vaig estudiar les seves aplicacions. Finalment,
en veure que Oysho era la única empresa estudiada que

no tenia una aroma corporativa,
vaig crear dues propostes d’a‐

roma a partir de tota la infor‐
mació obtinguda en el
procés de recerca i mitjan‐
çant l’enquesta vaig pregun‐
tar al consumidor quina olor
preferia i la vaig seleccionar. 

En conclusió, el tre‐
ball m’ha permès afirmar
que el Màrqueting Olfactiu
serà una cinquena variable
dins del màrqueting mix
(preu, promoció, distribució
i preu) perquè mitjançant les

olors pot influir molt en la
nostra conducta, fidelitza un

30% més de les seves visites, crea un ambient que fa que
els consumidors percebin els productes de manera po‐
sitiva i vulguin tornar. Una petjada olfactiva dóna un
valor afegit a la marca, millora la seva imatge i deixa una
major impremta a la memòria del client, crea un efecte
sorpresa que fa que l’empresa es diferencií i atrau al
62,3% dels clients que no tenen preestablert el moment
de compra, redueix la infidelitat provocada per la im‐
pulsivitat del 50% del segment que compren impulsi‐
vament i influencia al 75% que augmentarien la seva
freqüència pel sol fet d’haver‐hi una aroma. Tot això farà
que les compres de l’empresa augmentin: + vendes = +
beneficis = + competitivitat. Pe tant, si les altres em‐
preses no es posen al nivell, perdran quota de mercat, i
això farà que cada vegada sigui més freqüent i necessà‐
ria l’ús de la tècnica del Màrqueting Olfactiu. 

Judit Bassa

MÀRQUETING OLFACTIU
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Il y a quelques semaines, certains étudiants de français
qui sont de troisième et quatrième de secondaire, ont fait
un échange à Metz, France. Cette semaine, que le groupe
a très bien passé car la plupart des gens s’entendaient très
bien avec le correspondant français, est devenue inou‐
bliable. On ne va pas décrire tout ce que nous faisions
pendant la journée, parce que nous savons que ça serait
un peu ennuyant, on résume en vous racontant qu’il nei‐
geait et nous avons fait une surprenante guerre de neige,
aussi nous avons visité le siège de l’Union européenne, les
musées et la maison de Robert Shumann. Le week‐end
nous l’avons passé chacun avec son corres, et on a fait des
tas de choses différentes.

Nous croyons que cet échange a été une expérience mer‐
veilleuse et inoubliable et à recommander à toutes les per‐
sonnes.

Anna Fradera
Mireia Brunés

Mònica Sánchez

Le 29 Janvier à 6 heures du matin, 33 élèves de
3ème et 4ème d’ESO sommes partis à l’aéroport de Girona
pour aller à Metz (France). Quand nous sommes arrivés,
nos correspondants français nous attendaient avec un
drapeau espagnol, ça nous a vraiment surpris. Ils nous ont
accueilli chez eux. Ils ont été très gentils avec nous. 

Nous avons fait beaucoup de tourisme à Metz,
Strasbourg, Nancy... On a beaucoup joué avec la neige:
nous avons fait des batailles de neige, des bons hommes
de neige. Nous sommes allés à la patinoire, quelques uns
sont allés au cinéma, au bowling, au laser game... Nous
sommes allés au lycée, c’est le meilleure lycée de la région.

Et nous avons fait
beaucoup d’amis,
nous avons prati‐
quer beaucoup la
langue. 

Quelques se‐
maines après ils
sont venus ici, à
Granollers. Ils

sont restés chez nous. Ils ont fait beaucoup de tourisme:
ils se sont promenés à Granollers, Barcelona, Girona, Fi‐

gueres... Pendant qu’ils
faisaient du tourisme, on
était en cours.  Le week‐
end ils sont allés avec
nous à la plage de Ma‐
taró, faire du shopping,
au bowling... 

Nous apprécions
beaucoup cette amitié
que nous avons établie et
nous voulons répéter cette expérience une autre fois. 

Olga Rovira
Aina Valls

Laura Ballestero
Anna Casanovas 

Laia Cunill. 
4t ESO A i D 

INTERCANVI

ÉCHANGE À METZ
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D
e cara en dins
Pendant la semaine du 5 Mai au 12 Mai, douze

élèves de premier de baccalauréat de notre école sont allés
à Orléans pour faire un échange avec le lycée Saint Paul
Bourdon Blanc après qu’ils soient venus à Granollers au
moins de Mars. Les jours que  nous sommes allés à Or‐
léans il y avait la fête de Jeanne d’Arc, un festival tradi‐
tionnel où il y avait des spectacles de lumières et de la
musique d’un DJ connu par les jeunes d’Orléans . Aussi,
nous avons visité trois châteaux de la Loire (Chambord,
Cheverny et Blois), la capitale de la France et nous
sommes allés en cours avec les correspondants français.
Cet échange a été notre deuxième et dernier que nous
avons fait et le meilleur parce que cette semaine là‐bas,
nous avons fait des nouvelles amitiés et nous avons ap‐

pris beaucoup de français. Nous avons vécu beaucoup
d’expériences avec eux que nous n’oublierons jamais.
Nous avons déjà l’envie de les voir à nouveau! 

Elisabet Macarrilla
Georgina Julià

Berta Pi

ÉCHANGE
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Ja fa uns mesos, us
vam parlar d’aquest
projecte que està‐
vem duent a terme
amb els alumnes de
l’optativa de música
de 4t d’ESO. En
aquell moment
però, no podíem ni
imaginar‐nos com
serien els últims
dies. Després d’estar

treballant a classe, les cançons i la coreografia, el dia 4 de maig
vam anar a l’Auditori de Cornellà a fer l’assaig general. Estàvem
molt nerviosos, perquè no sabíem exactament què passaria.
Només arribar, ja vam veure que la cosa anava de debò. Vam
tenir la sort de poder veure primer l’assaig general d’un altre
grup que feia la mateixa òpera però que actuava un altre dia, i
això ens va anar molt bé.
En aquell moment vam tenir el primer contacte cara a cara amb
el món de l’òpera. Allà no si val a fer tonteries. La directora mu‐
sical, l’Elisenda Carrasco, havia de conjuntar els músics de la
Jove Orquestra Nacional de Catalunya, el Cor infantil de Sant
Cugat (cor d’escena), els joves protagonistes de l’òpera, els can‐
tants d’òpera i tots els alumnes de secundària que formàvem
part del cor general. Tothom havia d’haver fet la feina per en‐
davant, ara era el moment de demostrar‐ho. 
Era emocionant estar al mig de l’escenari, amb els focos, els mú‐

sics tocant en directe, i escoltant la meravellosa veu d’aquells
joves solistes. 
Vam repassar tota l’òpera i vam arreglar el que calia millorar i al
cap de dos dies teníem l’estrena. Jo crec que tots, encara que al‐
guns dissimulessin més que altres, notàvem un pessigolleig a
l’estómac i és que això de sortir a l’escenari no deixa a ningú in‐
diferet. Ara ja no ens podíem equivocar enlloc, ara ja hi hauria
públic. 
Cal dir que l’estrena del Petit Escura‐xemeneies va ser un èxit.
Tot va anar molt bé i al públic li va agradar molt. És una expe‐
riència que ens quedarà grabada durant molt de temps a la me‐
mòria. No tothom té l’oportunitat de treballar al costat d’uns
professionals de l’òpera com ells. 
Entusiasmats per l’èxit, i esgotats per la tensió i els nervis, de
camí cap a casa vam veure unes imatges d’unes “flash mobs” al
metro, i com que després d’aquest repte superat, ja no ens fa
por gairebé res, ens
hem proposat de fer‐ne
una. O sigui que si
algun dia d’aquests
veieu algunes persones
ballant pel carrer,
fixeu‐vos‐hi que igual
som nosaltres!

Montserrat Folcrà

ÒPERA A SECUNDÀRIA (2a part)
D
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n 
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Reporters en acció
El Projecte Rius és una iniciativa que porta a terme l’Associació Hàbitats i té com a objectiu principal estimular la par‐

ticipació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius. Fomenta l’apropament de la gent al riu i permet conèi‐
xer com són i com funcionen els ecosistemes fluvials, els organismes que hi podem trobar, la seva importància ambiental i social,
així com els problemes que pateixen i què podem fer per millorar‐los (www.projecterius.org).

En el marc d’aquesta campanya alguns alumnes del variable de 1r ESO “Investigant el Medi” acompanyats pel seu pro‐
fessor van realitzar  una sortida de caire voluntari fora de l’horari escolar al tram de riu Congost que l’Escola te assignat dins d’a‐
questa iniciativa de voluntariat ambiental.

CAMPANYA DE PRIMAVERA DEL PROJECTE RIUS

Patrullant la riba dreta del riu. Mesurant la profunditat del riu. Mesurant la velocitat de l’aigua.

Buscant invertebrats. Fauna capturada. Al fons de l’imatge s’observa un
exemplar de sangunera a i en
primer pla un cargol d’aigua.

Determinant el nom dels es‐
pecímens capturats.

Vista del riu. Exemplar de sangunera.
Enllestida la feina, cal canviar‐

se de roba.
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El passat dissabte dia 22 de maig els nens i nenes dels
grups de Mou‐Te de 4t i 5è de primària van anar de con‐
vivències a l’Escola Pia de Calella. Allà les activitats van
ser molt diverses, però tots i totes vam gaudir d’un cap de
setmana molt mogut!

Després d’instal∙lar‐se i conéixer una mica l’escola, que és
un antic convent, vàrem dinar  tots plegats per poder anar
més tard anar a jugar al bosc i, després, a la platja. El
temps va ser molt assolellat, de forma que tots vam aca‐
bar mullats gairebé de cap a peus. Al capvespre vàrem tor‐
nar a l’escola i varem descansar amb una activitat més
tranquil∙la. Quan es va fer fosc va arribar l’hora de sopar
i, a continuació, els jocs de nit. 

Havent carregat energies, el diumenge al matí ens vam
llevar per endreçar totes les coses  i rebre els pares i les
mares. Tots plegats vam fer una celebració en la qual els
nens i nenes van ensenyar tot allò que havien preparat el
dia anterior. Més tard, amb l’ajuda de pares i mares es va
fer el dinar i vam menjar tots plegats al pati de l’escola. 

En acabar el dinar tothom va marxar cap a casa per des‐
cansar i recuperar forces per l’endemà. 

Josep Arabia Ventura 
Albert Canudas Ventura

Monitors del Mou‐te
1r Batxillerat A

Re
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ó
DORMIDA GRUPS MOU‐TE A CALELLA

Actes de LLIURAMENT de descendents del Teix que hi havia al claustre de l’escola...

ELS ARILS DE GUAYAQUIL (cap. II)

‐ 17 maig 2010: Comunitat de les Car‐
melites de Vedruna

‐ 1 juny 2010: Parròquia de Nostra
Senyora del Jaire
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Q
uè podem

 fer si...
La darrera conferència dins del VII Cicle de Confe‐
rències a Pares i Mares de l’Escola Pia de Grano‐
llers va deixar un bon gust de boca a totes les
mares, pares i mestres que hi van participar el 20
de maig passat. La conferenciant, Anna Carpena,
va despertar l’interès dels assistents amb una xer‐
rada que va donar pautes de com desenvolupar la
intel∙ligència emocional dels nens i nenes, sobretot
en l’etapa crucial dels 3 als 12 anys. Fins i tot, al
final de la sessió, l’educadora va fer participar l’au‐
ditori amb la pràctica d’alguns exercicis relacionats
amb tècniques de visualització i relaxació. “Del que
es tracta és de fer adonar als infants que les emo‐
cions positives són agradables. L’esperança és el
millor antídot per la por”, deia l’especialista.

Anna Carpena va explicar al començament de la
xerrada que així com la intel∙ligència no creix al
llarg de la vida –“això sí, anem tenint més expe‐
riència”‐ les neurones emocionals sí que poden
anar creixent al llar de la vida. “Per tant, si que és
possible canviar en aquest sentit, tenim plasticitat
cerebral”, explicava l’educadora, que va afegir com
a informació bàsica que les persones que tenen
més desenvolupat el lòbul esquerra tendeixen a ser
més optimistes, més alegres, i al revés, les que
tenen més desenvolupat el lòbul dret són més ne‐
gatives, pessimistes. Però l’Anna Carpena insistia:
“Hem de saber que la biologia no és determinant.
Les emocions són adaptatives, per això hem per‐
durat en el temps”, argumentava.

Els assistents van aprendre que els estudiosos par‐
len de 5 emocions bàsiques, que són: l’alegria, la
tristesa, l’amor (emocions socials), la por i la ira
(emocions de defensa). Aquestes emocions aflo‐
ren en els infants dins del seu creixement com a
persona i del que es tracta és que els adults (mares,

pares i mestres) els ajudem a regular aquestes emo‐
cions i la seva intensitat. “Això repercuteix en el
benestar dels nens i nenes”, afegia. Anna Carpena
també va explicar que el cos reflecteix en tot mo‐
ment les emocions que es viuen i que per tant, és
molt important està connectat amb el cos i saber
detectar quan s’està tens, cansat, nerviós, etc. Un
cop connectats amb el cos del que es tracta és tre‐
ballar amb tècniques diverses (respiració, relaxa‐
ció, visualització, etc. ) per aprendre a canalitzar
les emocions que siguin negatives i transformar‐
les si podem en positives.

En definitiva, Anna Carpena va donar uns consells
molt valuosos per intervenir de manera positiva en
el creixement personal i emocional dels infants.
Amb aquesta xerrada es tanca el VII Cicle de Con‐
ferències a Pares i Mares organitzat conjuntament
per l’escola i per l’AMPA i que tindrà continuïtat
amb noves propostes el curs vinent. Bon estiu a
tothom!

GREENBERG, L. (2000) Emociones una guia in‐
terna. Bilbao. Desclée de Brouwer

SEGAL, J. (1997): Su inteligencia emocional. Barce‐

lona. Grijalbo
FABER, A; MAZLISH, E. (1997): Com hem de par‐
lar perquè els fills escoltin i com hem d’escoltar
perquè els fills ens parlin. Barcelona. Medici.
GARTH, M (1991): Luz de estrellas. Meditaciones
para niños. Barcelona. Oniro

Marta Queralt i Puig
Mare d’un alumne de 1r i membre de la Junta de
l’AMPA

CONFERÈNCIA A L’ESCOLA
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El passat dia 7, 8, 9 i 10 de maig, les jugadores de voleibol de l’equip
juvenil B de l’Escola Pia de Granollers, vam disputar per segon any conse‐
cutiu el torneig internacional femení a Rho (Milà).

En aquest torneig ens vam trobar amb equips com: el SOAS de Po‐
lònia, el Gio‐Issa de Milà, amb els quals ja havíem coincidit amb ells l’any
anterior, i el Bonsaska Krupa de Bòsnia. 

L’equip que va quedar en quarta posició va ser l’equip bosnià, el ter‐
cer classificat va ser l’equip polonès, precedit de l’italià, i l’equip guanyador
del torneig va ser l’Escola Pia de Granollers. Tot i ser una competició on hi
havien premis individuals i col∙lectius, entre les jugadores dels diferents
equips hi havia molt bon ambient, ja que com hem dit anteriorment, a mol‐
tes de les jugadores ja les coneixíem de la primera ocasió.

Durant aquests dos anys que hem assistit al torneig hem rebut molt
bon tracte per part de l’equip amfitrió, acollint‐nos a dormir a casa de les ju‐
gadores, preparant‐nos el menjar cada dia, i acompanyant‐nos a fer una vi‐
sita per Milà i als pavellons per poder disputar els partits. Per això ens
agradaria comptar amb el suport de l’escola, per organitzar un torneig aquí
i  poder convidar a les jugadores, ja que a nosaltres ens hi han convidat dues
vegades.

D’aquesta experiència en guardem un molt bon record que
mai oblidarem.

Marta Castelló
Georgina Gonzàlez

Júlia Nadal
1r Batxillerat A
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EXTRAESCOLARS
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Batxillerat ‐ A
 reveure!
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