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QUÈ ET PASSA PEL CAP?
una associació, etc.
Potser sí que és cert, com diuen alguns pensadors, que
vivim en un món de fugacitat: no hi ha res definitiu. En un
món de frivolitat: el pensament és feble. En un món de l’efímer: el que hi ha, dura poc i canvia. Potser hem caigut en
la buidor i en la manca de sentit. Com diuen a l’APM: sí,
seguro?
No vull pas dir, amb això, que abans les coses anessin millor. I menys encara que visquem en el caos i la desorientació. Potser és que vivim distrets i el que ens convé és
parar atenció i respondre amb qualitat i astúcia.
Segur que vivim moments de canvi i que les múltiples crisis, de les quals tothom parla, acceleren els canvis. Em
preocupa que pel camí deixem aparcats alguns aspectes
que després poguem trobar a faltar.
Penso que ens convé posar especial atenció en les accions educatives que fomenten un esperit crític, hem de
saber pensar. Facilitar el treball en grups i, encara més,
tenir espais per compartir la vida en comunitat. Els grups
de voluntaris, de reflexió, d’amistat, els esplais, els escoltes... potser seran valorats cada cop més. En aquest context, des de l’Escola Pia, proposem els grups “Mou-te”: un
espai de convivència, de reflexió i de compromís.
Sí és cert que vivim una certa buidor, una manca de sentit de les coses, convé també parar-nos a pensar què
passa i com podem actuar. La crisi econòmica està tocant
molts aspectes que abans semblaven estables i que crèiem que eren per sempre. Un d’ells, el benestar material i
els hàbits consumistes, comencen a estar tocats. Si això
passa, tenim fortalesa interior? Podem trobar la felicitat
encara que les coses materials no vagin gaire bé? La nostra vida té sentit malgrat les dificultats, decepcions i fracassos que podem viure? En aquest sentit i des del meu
entendre, la vida espiritual també serà un valor cada cop
més reconegut: conèixer-se a un mateix, als altres i a allò
que ens transcendeix.
Valors com la felicitat, el ser pels altres, la plenitud, l’amistat, la serenor, l’esforç, la humilitat, l’amor.... són tresors que no cotitzen a la borsa. A l’escola, a la tutoria, a
pastoral, als grups mou-te, a la família.... hem de guardar
aquests valors i cultivar-los. Un cristià del segle primer
deia que portem aquests tresors en gerres de terrissa. Cuidem-los i en recollirem el cent per u.
Aniol Noguera

Editorial

Són les cinc de la tarda, la Paula torna cap a casa. Té deures de l’escola per fer i engega l’ordinador. Automàticament, el navegador d’internet li obre la pàgina de la seva
xarxa. Allí té tots els seus amics, els de la classe, els que
fa temps que no veu, els que són amistats comunes, etc.
Ara és dins del seu perfil de facebook. Té noves notificacions i algun missatge.
Canal de notícies. A la Vero li agrada la foto d’en Daniel.
En Guillem ha estat etiquetat a l’àlbum de la Queralt. La
Rosa diu “m’agrada llevar-me a les 6:30, sentir a la ràdio
que la Renfe és un caos i quedar-me a casa...”. A en Joan
li agrada “un milió de firmes per....” . La Gemma diu “els
pingüins han arribat a Terrassa!!!! fot una rasca k et congeles!!!, fa 7 hores, a 4 persones els agrada. En Gerard
diu “ahhhhhhhh”. La Mireia diu “desahogate, xd ^^”. La Dairen diu “guapuuuuuuu”, a 6 persones els agrada. Perfil.
Pau. Viu a La Roca. Sexe: home. Interessat en: dones.
Religió: break dance. A l’Ivan i a 128.269 fans els agrada
“El yo tambien odio explicar algo muy largo x MSN para q
solo me pongan ‘xD’’. Notificació: en Pere i en Guillem
s’han fet amics. Notificació: en Robert t’ha enviat una sol·licitud de FrontierVille. Notificació: en Jaume ha acceptat la
teva sol·licitud d’amistat.
Missatge: Paula, kdm aqt finde? Què et passa pel cap?
agrhhhh.....................
T’has situat? Ja veus que, a la Paula, d’informació social
no li’n falta. A través de les xarxes socials aquesta noia
pot estar connectada amb milions de persones. En Guillem té ara 542 amics, en Pablo 173 i en Jaume 1.938!
Aquest noi es va acostant als 2.000 amics, és una persona molt coneguda. També té un grup “jo també conec en
Jaume”, pots clicar “m’agrada”, ja ho han fet 685 persones. La Paula també té moltes amistats al facebook i sovint parla amb elles pel xat de temes que a vegades no
sap com per parlar-los directament. És una noia molt tímida i sorprèn que tingui tanta vida social. Això sí, una vida
digital.
Què em passa pel cap? Que potser això és un retrat social. Que potser comencem a viure en una societat que té
canals de relació molt diversos. I em pregunto quina qualitat de relacions s’estableixen. Entenc que no és el mateix quedar pel facebook que anar a fer una volta amb els
amics. Tampoc no és el mateix estar en una llista de contactes i parlar pel xat que pertànyer a un grup, una entitat,
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Infantil

ANEM A LA BIBLIOTECA!

Aquestes setmanes els nens i nenes de p3 hem pujat a la biblioteca. La Pilar ens ha convidat a escoltar poesies i endevinalles que feien referència a l’hivern i també ens ha explicat contes. A través de les endevinalles
hem anat vestint en Teo i la Clara perquè no passessin fred aquest dies. La Pilar ens ha preparat una caixa amb
tots els contes, poemes i endevinalles que hem escoltat per tal que els puguem recordar a l’aula i mirar-los
sempre que ens vingui de gust. Ens ho hem passat molt bé i de ben segur que repetirem l’experiència.
P3

JOGUINES DE REIS
Els reis ja han passat per casa nostra i com que ens hem portat força bé, ens han deixat moltes joguines.
El primer dimarts després de vacances les nostres mestres ens han deixat portar una joguina de casa i així hem
pogut compartir- la amb els companys i companyes.
Cadascú ha jugat amb el que ha volgut sense barallar-nos ni discutir.
Alguns ja hem vist que hi ha alguna joguina que demanarem l’any vinent ja que ens ha agradat molt.
P4
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LES JOGUINES DELS REIS

Infantil
El passat dia 11, els nens i nenes de P5 vam gaudir d’un dia diferent a l’escola: vam compartir, dialogar
i experimentar jugant amb les joguines de reis! Va ser una experiència ben divertida on vam comprovar
que havíem estat bons minyons al llarg de l’any!
P5
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Primària

L’HIVERN

Els nens i nenes de primer hem tornat de vacances molt treballadors; ara ja ens agrada molt
escriure i aprofitem moltes estones per practicar molt i anar millorant una mica cada dia. Hem
aprofitat una estona de medi per escriure les coses que sabem de l’hivern. Mireu que bonic
ens ha quedat!!!
1r primària

TITELLES PLORAMIQUES

2n Primària

6
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EL NOSTRE COS EN MOVIMENT

Primària
Els nens i les nenes de tercer de primària estem treballant a l’àrea de Coneixement del Medi, l’aparell locomotor. Relacionat amb aquest tema, hem realitzat una activitat plàstica per tal de visualitzar
l’esquema de la figura humana en moviment. Aquí teniu algunes mostres dels nostres dibuixos.
3r primària
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Primària

L’ALIMENTACIÓ
Aquestes darreres setmanes hem estat treballant l’alimentació a les classes de quart. Volem compartir amb vosaltres algunes de les idees que hem après.
Els metges recomanen que dormim entre deu i dotze hores al dia.
Regular vol dir, seguir la piràmide i fer esports.
Molta gent diu, que hem de veure aigua, però abans i després de dinar.
Hem de menjar: cereals, llet amb cacau o sense i una peça de fruita cada dia.
Els tres grups de l’alimentació són constructors, energètics i reguladors.
És més recomanable el suc de fruita natural que el de tetrabric .
A l’esmorzar de l’escola és recomanable que t’emportis un entrepà amb formatge o pernil dolç, evitar els
embotits greixosos com la llonganissa o el xoriço, però per un dia que en mengéssim no passaria res. Has
d’intentar evitar el sofà perquè al sofà t’hi enganxes.
Carla Ramos - Sergi Navarro
Júlia Martori - Bernat Gracia
4t primària B

Per tenir una alimentació saludable cal fer de 30 a 60 minuts d’esport. Cal veure molta aigua durant el dia . Cal
dormir les hores necessàries de 9 a 11. Per tenir un cos sa cal menjar molta verdura i carn. Sobretot cinc
àpats al dia :esmorzar a casa i a l’escola , dinar, berenar i sopar.

Javier Prados - Anna Catot
Quim Gabarrella - Guillem Besses 4t primària B
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ELS POLLETS DE 5è
Per fi va arribar el dia en què els ous es van començar a trencar; haurien passat 21 dies. Un dia després, la nostra tutora va entrar a la classe i va sentir
piular als pollets. L’endemà vam arribar tots entusiasmats per la nascuda de 4 pollets. A poc a poc
van anar naixent els pollets. Dels trenta ous que teníem en van néixer deu, però un pollet se’ns va
morir. Quan ja van ser més grans, els vam posar dins
d’una capsa de cartró amb un llum a dalt que els fes
calor i una manta perquè l’escalfor no marxés,però al
cap d’uns dies, la manta també servia perquè si els
pollets saltaven, no sortissin de la capsa. Quan es
van fer més grans, els hi hem tret la llum. Mesuraven
entre 15 i 20 cm. Al matí i a la tarda una parella de
taules diferents, els canviava, els netejava la capsa
i els hi posava menjar i aigua. Cada cap de setmana
durant dues setmanes, nou nens s’emportaven un
pollet a casa, i abans de Nadal nou nens que ho desitjaven es van emportar un pollet a casa per quedar-se’l per sempre. Ha estat una experiència
fantàstica tenir els pollets a la classe!

Primària

Quan el dijous 4
de novembre,la
nostra tutora ens
va anunciar que
t i n d r í e m
pollets,tota
la
classe vam esclatar d’alegria. El
dia següent, ja
ens van portar les
incubadores, les
vam endollar a la
corrent perquè
comencessin a
escalfar-se i a
posar-se a la
temperatura adient per quan portessin els ous. Entre
el dilluns i el dimarts de la setmana següent,vam
anar portant ous de gallina frescos. Abans de posar
els ous a incubar, els vam pesar per veure quina
seria l’evolució del seu pes. Durant els dies de la incubació, no podíem obrir finestres ni tampoc cridar.
Van passar onze dies i vam decidir tornar-los a
pesar. Tots ens pensàvem que pesarien més perquè
els pollets s’anaven fent grans dins de l’ou, però per
la nostra sorpresa, els ous pesaven menys!
Després la nostra tutora ens va ensenyar una llanterna per mirar si els ous estaven fecundats (li dèiem
“mira-huevos”; un nom que ens va fer molta gràcia).

5è primària C
Anna Grau
Marina Pérez
David Domínguez
Marc Rusiñol
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Primària

EL MEU GAT

10

Avui us presento, pels qui encara no el coneixeu,
a la meva mascota i amic Max.
En Max és un gat molt intel·ligent que té 2 anys.
Pesa uns 7 kg i té el pèl una mica llarg i de color
blanc amb algunes taques grises. És un gat molt
juganer, li encanta l’aigua, però encara no hem
aconseguit mai banyar-lo.
S’emociona amb una piloteta feta amb paper d’alumini i el més curiós és que li agrada que participem del seu joc, ens porta la piloteta amb la boca
i ens la dóna perquè li tirem i pugui anar a buscarla, així hi podem passar una bona estona.
I no us podeu imaginar com es posa quan li
donem una avellana pelada, es torna boig, puja
les escales i des del replà la tira escales avall deixant que boti i va darrera d’ella tot esverat fins que
l’agafa amb la boca i la torna a pujar per tornar-la
a tirar.
Però no us penseu que en Max només juga, perquè es passa hores i hores dormint durant el dia.
A la nit dorm estones al peu del llit dels meus
pares i estones al llit del meu germà o al meu. És
un gat que vol estar sempre acompanyat. No li fa
gens de gràcia estar sol.
Quan arribem a casa, gairebé sempre ens ve a
rebre i es posa molt content estirant-se per terra i

saltant. A vegades penso que només li falta parlar.
La meva mare sempre diu que en Max és un gat
molt privilegiat pel fet de ser tan estimat. Bé, ara ja
coneixeu una mica més el meu gat, podria explicar
moltes anècdotes més perquè sovint ens sorprèn
amb coses noves, però, si voleu, en parlem un
altre dia.

Guillem Gabarró
6è primària A
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POEMES MATEMÀTICS

“Una de las medidas temporales más flexibles que se
dan en el ámbito familiar y social es la de «un momento». si alguien se está arreglando para salir, el momento de espera puede ir de unos minutos a media
hora, pero en un servicio de urgencias de un hospital
el popular «Le atenderemos en un momento» puede
suponer diversas horas de espera (¡suerte que la
mayoría de las urgencias no lo son!).
En la tradición romana, una hora se dividía en 40 momentos, es decir, cada momento era de un minuto y
medio, algo más razonable que la ambigüedad actual.”
El fragment anterior està extret del llibre Asesinatos
Matemáticos de Claudi Alsina i ve mereix passar diversos moments amb la seva lectura amena, com
també val la pena passar uns moments llegint els
pomes matemàtics d’alguns dels nostres alumnes de
1r d’ESO.

Secundària

UN MOMENTO, CARIÑO

El dia a dia
A les set em desperto
perquè a les vuit tinc classe
i esmorzo ràpid per no fer tard.
Agafo la motxilla i començo a caminar,
al cap de cinc minuts ja hi he arribat.
A cada hora sona el timbre.
a les nou, a les deu i a les quinze.
els profes un a un van explicant
els vint-i -nou alumnes anem copiant
tot esperant les onze per poder parar.
Dimecres de tres a cinc
classe no tenim.
en acabat de dinar
ens posem a treballar
amb un portàtil i cinc dits d’una mà.
Espero que m’ajudeu a sumar
tots els nombres que acabo de dictar.
I tot seguit podrem plegar
que el cap de setmana és a punt d’arribar.
Maria Bosch
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Secundària

EL TEXT DESCRIPTIU

12

El text descriptiu és un dels gèneres que es treballa al llarg de l’escolaritat. Concretament a 1r d’ESO
s’ha exercitat durant la segona avaluació. A continuació us presentem alguns exemples d’escrits basats en la descripció.

LA NOIA MORTA
Aquesta és la història tenebrosa, que a ningú li
agradaria viure, però encara menys sobreviure-la.
Estava passejant pel barri del Raval, situat a Barcelona, no sabia gaire bé com hi havia arribat,
però l’ únic que sentia era un terrible mal de cap i
unes ganes boges de seguir caminant endavant...Tenia un sentiment meravellós però també
estrany, tenia por però a la vegada sentia confiança de veure que m’esperava a la cantonada
d’un dels bars més antics de Barcelona, EL MARSELLA; allà era on havia treballat des dels setze
anys, fins fa un mes, quan em van despatxar, acusant-me de robar cèntims de la caixa, encara que
tothom sabia que havia estat el propi fill dels amos,
en Felip, que era un noi molt orgullós i mentider,
malcriat des de petit.
Era molt fosc i encara que coneixia el barri a la
perfecció, no sabia molt bé a on em dirigia, fins
que vaig veure les Rambles, aleshores ja sabia on
era, però en aquell mateix moment, un sentiment
fred en va envair, sabia on era, però no tenia clar
què hi feia jo allà i encara menys, com hi havia arribat.
En aquell precís instant, va passar una noia pel
meu costat, tenia un aire satànic, però sabia que
era l’ocasió perfecte per saber quina hora de la nit
era. Em vaig acostar amb una certa por i li vaig
posar la mà sobre l’espatlla, bé més aviat ho vaig
intentar, perquè la meva mà va travessar el seu
cos, deixant-me un gran sentiment de por. Va ser
aleshores quan la vaig poder observar amb millor

precisió: era bastant alta, molt blanca de pell, amb
uns ulls grisosos, uns cabells molt humits i negres,
destacaven les seves cicatrius i unes ungles mossegades de color fúcsia amb purpurina daurada.
La seva manera de vestir era molt estranya, anava
amb roba molt ajustada, foradada i amb una creu
de plata amb incrustacions de pedres de color
malva, penjada al coll.
Vaig començar a córrer, sabia perfectament que
aquella noia estava MORTA, vaig parar, ja no
podia córrer més, em vaig seure en un banc, se
m’havia trencat el taló de la sabata i llavors vaig
sentir una profunda respiració al meu costat, era
ella, per fi vaig poder veure-la amb claredat, la
seva cara era rodona, amb un nas punxegut, uns
ulls enfonsats i sense nineta, els llavis carnosos i
sagnats, i unes orelles molt vistoses. Em va començar a estirar del braç d’una manera violenta,
mentre em repetia que havia d’anar amb ella, em
vaig agafar més fort al banc, ni per un moment
pensava en marxar, i en veure que no podia amb
mi es va esvair com el fum.
Ah! Ah! Ah! M’ofego en la meva pròpia suor, m’aixeco d’un cop del meu llit i encenc el llum de la
meva habitació, tot havia estat un somni, em sento
segura i feliç, que tot això ha estat una cosa irreal
aleshores, m’adono que hi ha alguna cosa al voltant del meu llit, una creu de plata, sí, la del
SOMNI!!.
Mireia Vila
1r ESO C
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LA CLASSE DE GR DE 1r D’ESO

Imane Chaybi, Hannae Le Moudden i la resta d’alumnes del GR de 1r d’ESO

Secundària

La classe de GR de 1r d’ESO és una classe de reforç. És a dir, hi van alumnes que tenen alguna dificultat, dislèxia, TDA, han arribat d’un altre país i no coneixen o no dominen prou el català
Al ser grups més reduïts (al voltant de 15 alumnes), els professors poden ajudar millor els alumnes. Aquests
professors fan tot el possible perquè els alumnes tinguin un bon nivell i tirin endavant.
Al GR es treballa el més important de cada assignatura i adaptant-se al ritme dels alumnes. El GR només es
fa a 3 assignatures: català, castellà i matemàtiques. Són matèries complicades que va molt bé fer-les amb reforç.
Anar al GR és un privilegi i si no treballes pots ser substituït per un altre alumne que l’aprofiti millor.
Tots els alumnes que anem el GR estem molt contents d’assistir-hi.

L’ESQUÍ: Un dia a la Molina
Des que era ben petita esquio, és un esport que sempre
m’ha agradat molt. Quan jo ara molt petita la meva germana anava al Club d’Esquí Granollers, cada dissabte.
Com que jo també hi volia anar, m’hi van apuntar i, així
en vaig aprendre.
S’hi va a l’hivern, cada dissabte durant el mes de gener
el mes de febrer.
L’autobús cap a la Molina, que és on anem a esquiar,
surt a les sis del matí de la parada Segalés. Més o
menys arribem a pistes a les vuit, dos quarts de nou,
depèn del dia. Allà esmorzem en un bar molt a prop del
“pàrquing” d’autobusos per als clubs. Allà cadascú es
pot menjar el seu entrepà o comprar-se alguna cosa al
bar.
A les nou hem d’estar a pistes, al punt de trobada, perquè ens reparteixin els forfet, per trobar-nos amb els
nostres monitors..., total, que a les nou comencem a esquiar.
Esquiar m’agrada molt i és molt divertit. Al meu grup hi
ha la meva cosina, una nena que es diu Anna i que em
cau molt bé, una altre que es diu Clàudia, que també va
al meu grup des de sempre i que és amiga meva de tota

la vida, aquestes són les de la meva edat, però també
hi ha nois i noies de divuit o dinou anys.
Hi ha quatre classes de pistes:
VERDES: Que són per a la gent que n’està aprenent, i
tenen molt poca pendent.
BLAVES: Que ja tenen una mica més de pendent, però
són faciletes.
VERMELLES: Que ja són difícils i són per a la gent que
en sap i tenen bastant pendent.
NEGRES: Que són per a la gent que en sap molt perquè són les més difícils i tenen molta pendent.
A la tarda, de tornada cap a Granollers, hi ha gent que
dorm, hi ha gent que menja xuxes (perquè parem al
CONDIS, un supermercat que ens ve de pas, i tothom
es compra el berenar, xuxes, bàsicament). I també hi ha
gent que escolta música.
Arribem a Granollers aproximadament a les set i, a la
parada d’autobusos ens esperen tots els pares per recollir-nos.
I així acaba el meu dia a la Molina.
Maria Casas
1r ESO C
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Secundària

SÓC MEDIATECARI
Aquest segon trimestre, alguns alumnes de 2n d’ESO
hem fet de mediatecaris, ja que ens hem apuntat al
crèdit variable Sóc mediatecari.
Així, al llarg de la 2a avaluació som mediatecaris i, per
tant, treballem a la mediateca. Aquest variable el fem
amb en Lluís, que ens ensenya a ser respectuosos
amb el material de la mediateca i els companys del
grup.
El variable es fa tres dies a la setmana: dimarts, di-

mecres i divendres. Els dimarts ens dediquem a fer
tasques més aviat “tècniques”: endreçar llibres, folrar,
saber orientar-nos a la mediateca; els dimecres utilitzem els ordinadors per fer activitats de recerca i ús de
catàlegs, i els divendres sortim fora: anem a la biblioteca de primària, a les biblioteques públiques i també
a llibreries.
En el variable hem après els principals espais i normes de la mediateca. Per exemple, cal estar en silenci, no córrer...
També volem explicar-vos que els darrers cinc minuts
del variable cadascú de nosaltres té una feina específica per deixar ben endreçada la mediateca: posar
bé els llibres, les cadires, taules, ordinadors...
En definitiva, per a nosaltres aquest variable és molt
diferent de les altres assignatures perquè fem sortides i ajudem a mantenir la mediateca ordenada i en
bones condicions.
Sona Kande,
Paula Jiménez
Qiqi Gao
2n ESO

SORTIDA A LA GRALLA

14

Just abans de les festes de Nadal, els alumnes de
1r i 2n d’ESO vàrem anar a la llibreria la Gralla, que
està situada a la plaça dels Cabrits. Un cop allà, la
Lali, una de les responsables dels llibres infantils i
juvenils de la botiga, ens va ensenyar una sèrie d’obres adequades a la nostra edat i que ens podien
atraure. Així, i de manera resumida, vam poder conèixer un munt de llibres misteriosos, divertits, plens
d’aventures, amor, fantasia i de nous personatges.
També ens va parlar d’algun dels autors d‘aquells
llibres meravellosos i ens va deixar 5 minuts perquè
poguéssim tafanejar per la secció, mentre se sentien veus que deien: “jo aquest me l’he llegit, aquest
és preciós, llegeix-te’l!”... En definitiva, va ser una

escapadeta de l’escola molt interessant a un lloc
màgic i fabulós, que et permet endinsar-te en unes
històries que, quan s’acaben, no en vols sortir. A tots
aquells que no us agrada llegir us animo a què ho
proveu: comenceu amb un llibre fàcil i de seguida
continuareu amb llibres amb més dificultat i, sobretot , deixeu-vos aconsellar a l’hora d’escollir un llibre
o deixeu-vos dur pel títol o el resum de la contraportada.

Noelina Castellsagué
2n ESO A
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A L’HORA DEL PATI NO HI FALTEN ACTIVITATS!

Secundària
15
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Secundària

POESIA
La poesia és un gènere literari que s’estudia a l’escola i que també es convida a practicar (llegint
poesia i escrivint-ne). A continuació presentem un parell de poesies escrites per alumnes de 2n
d’ESO com activitat de creació literària:
Durant la 2a avaluació, alumnes de 2n d’ESO han fet un taller sobre poesia creativa. Una de les
activitats que han dut a terme ha estat escriure un kaiku. Es tracta d’una forma poètica breu, de
tres versos, que va néixer al Japó al segle XVI. Els kaikus amaguen imatges evocadores, eviten
les paraules enrevessades i s’han de poder llegir amb la cadència mesurada d’una respiració.
A continuació llegireu una tria de kaikus escrits pels alumnes, a partir d’alguns dels temes que se’ls
van proposar com ara la seva vida o el Nadal:

El contrabaix

El desordre del món

Taller de Kaikus

Té clavilles d’acer,
cos de fusta d’avet,
arc amb pèl corcer.
Endevines què és?

Vull saber què passaria
si la nit sigués de dia,
si al Pol Nord hi fes calor
més que un sol abrasador.

Mil anys preguntant
el perquè tots existim,
silenci, oint.
Mariona Camats

És de color marró,
té un gran batedor,
so greu i ressonant
i un peu de gegant.

Estic segur que això seria
un desastre total
i es convertiria
en catàstrofe mundial.

Al néixer vaig respirar,
respirant, vaig viure.
Al viure, acabaré morint!
Martí Buldó

Té un pont per on transcorren
quatre cordes com rius
de plata, or i bronze
que sonen com l’estiu.

Vull saber què passaria
si el mar es quedés ben
sec
i pescar ja no es podria
ni tauró ni cap peixet.

Fa dotze anys ja
que parlo el català
i que feliç fa.
Noelina Castellsagué

El seu so és bonic
i molt majestuós.
Desperta sentiments d’amic
a tothom que l’escolta
ociós.

Estic segur que això seria
un desordre total
i es convertiria
en catàstrofe mundial.

Maria Martín
2n ESO A

Quim Font

Estem de festa,
ens ho passem genial.
Ja arriba el Nadal!
Maria Ramal
Max em dic
a segon d’ESO estic
ja no sóc tan xic.
Max Pinet
2n ESO A

16
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ACOMIADEM MUSICALMENT EL
TRIMESTRE

Aquesta història explica la complicada vida de l’Alba i la
Mariona, dues amigues i estudiants d’universitat.
La Mariona és una noia molt alegre, que sempre mira les
coses positivament i odia els estudis, mentre que l’Alba,
de pares separats, també pensa que els estudis no són
molt interessants i a la seva mare tampoc sembla importar-li gaire les seves notes, ja que la dóna per perduda.
Arriba el dia de les notes i les dues amb uns resultats desastrosos, van a ensenyar-los-hi als seus pares. Els de la
Mariona acaben castigant-la, però a l’Alba sa mare no
sembla molt preocupada i no li diu res.
Per reprimir les seves penes i divertir-se, les noies decideixen anar a una botiga on roben cerveses i escapen,
però mentre es prenen les cerveses, apareix el botiguer,
que les obliga a tornar el que li havien robat, però perd els
nervis i, a part d’estirar els cabells de l’Alba, les amenaça.
Les noies, enfadades decideixen venjar-se i s’inventen
que és un mal tractador de menors, dient-ho per tot el barri
fins que aconsegueixen que tots pensin malament d’ell i
que acabin denunciant-lo, però poc després les noies s’adonen que el botiguer és nuvi de la mare de l’Alba, que
està molt preocupada.
Finalment les dues amigues acaben barallant-se per dir
veritat als altres o callar, fins que l’Alba rep una trucada de
sa mare...
Aquesta història et fa reflexionar molt, sobretot en el cas
de dir mentides, quan actues, abans has de pensar si la
mentida o qualsevol altre motiu, influeixen en els altres o
només en tu mateix, perquè si no fos així, com passa en
aquesta història, podries causar molt problemes a més de
causar-te’ls a tu mateix o fins i tot als altres, ja que en
aquesta història afecta el botiguer que podria acabar a la
presó, a part que la gent desconfiï d’ell, a la seva mare
que l’estima molt.
També tu tens la decisió de dir-li els problemes als teus
pares o no, però una cosa molt important és que als teus
pares sempre els tindràs i als amics, a part que els pots recuperar, al final potser que tu i ell/a, aneu per camins diferents.
Crec que hi ha una gran moralitat en aquesta història i és
Aïda Jiménez Torregrosa que abans d’actuar hauries de tenir clar si de veritat vols
Sara Escudero Solé fer-li mal a aquella persona o és només per diversió a més
3r ESO C que puguis afectar als del seu voltant.
Judit Alcalde
3r ESO A

Secundària

El passat dia vint-i-dos del fred desembre de
l’any anterior, totes les classes van escenificar tres
cançons conegudes i una casolana representació
per desitjar-nos BON NADAL.
La classe amb la lletra A com a identificació pròpia,
va interpretar una escena ambientada en un àpat familiar, típic d’aquestes dates. Aquesta constava
d’una taula la qual presentava al voltant molts alumnes de l’aula, alguns d’ells asseguts a unes blaves
cadires i els altres companys drets.
El grup B va reproduir la típica cançó nadalenca “El
25 de desembre” canviant la lletra i adaptant-la a
totes les seves experiències i al seu dia a dia. Els
alumnes estaven asseguts al terra de l’escenari de
fusta del gimnàs mentre el seu tutor, en Pep Castillo, els acompanyava amb la seva guitarra espanyola.
La nostra classe, 3r C, va cantar la cançó “DJ got us
fallin’ in love”. Igual que els nostres companys de 3r
B, vam modificar la lletra per desitjar un Bon Nadal
a tothom. A la cançó vam fer referència tant als professors com als, irònicament indignats, alumnes.
Ens vam col·locar en forma d’irregular semicercle i la
coreografia va introduir números de malabars i salts
de breakdance.
Finalment el grup D va entonar una bella cançó coneguda sobretots pels més petits anomenada “Quan
somrius”. Ells simplement es van col·locar a sobre
de l’escenari disposats a cantar aquella preciosa
melodia.
En quant al professorat, els tutors del nostre curs
varen representar una espècie de conte per arribar
a conscienciar-nos del que realment hem d’extreure
de l’escola, així com el que esperen del nostre rendiment i, per tant, de nosaltres.
Tot això, juntament amb el record de totes les experiències i vivències dels tres intensos mesos, va fer
que el primer trimestre es donés per acabat.

SORTIDA AL TEATRE

17
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Secundària

PROJECTE DE TECNOLOGIA

18

El nostre objectiu amb aquest projecte de tecnologia
era provar com es pot fabricar una estructura resistent i lleugera amb un material dèbil com el paper,
combinant elements tubulars amb folis DinA4 que formen triangles rígids units simplement per cargols i
amb una forma calculada adequadament per formar
una estructura esfèrica molt resistent.
Per fer la cúpula vam necessitar 65 folis DinA4, celo,
un retolador, tisores, una barrina i 26 cargols amb
rosca.
El primer que vam fer van ser tubs amb els folis enrotllan-los al voltant del retolador (35 que medissin tot
el full (21 cm) i 30 que medissin 18, 57 cm), marcarlos amb el mateix per diferenciar-los a l’hora de construir la cúpula i enganxant els extrems amb el celo.
Un cop vam tenir tots els tubs vam medir 0,5 cm des
de cada extrem de cada tub i vam fer un forat amb la
barrina per més tard poder posar els cargols, per ajudar-nos, amb les tisores vam fer els forats una mica
més grans perquè fos més fàcil ja que els cargols
eren una mica gruixuts.

Un cop fet el que comportava més temps ja només
quedaba unir tots els tubs de la manera que indicaba
el full que ens va donar l’Octavio. Mentre anàvem
unint els tubs amb els cargols es veia com cada cop
anava agafant més forma arrodonida i cada cop estava més rígida i resistent. Un truc va ser posar tots
els cargols cap enfora, cosa que potser no tots els
grups van fer amb tots els cargols, però aquest petit
detall feia que algunes parts de la cúpula s’enfonsessin o es quedessin ben posades i rígides.
La manera de comprovar que ha estat ben construïda
és apretant (amb suavitat) tots els vèrtex i veure que
no s’enfonsa (per això va ser important la col·locació
dels cargols).
Míriam Rodríguez
Anna Vila
Jordi López
Laia Nogueras
3r ESO D
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LA BOGERIA DE NARCÍS OLLER
punts de vista amb els quals presenta la malaltia de
la bogeria Narcís Oller, l’autor.
Aquesta sortida creiem que és una bona manera de
facilitar-nos la comprensió de les lectures i de donarnos una altra visió sobre les obres literàries.

Ixena Andersson
Josep Arabia
Anna del Bas
Georgina Julià
2n Batxillerat A

SORTIDA DE QUÍMICA A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
El dimarts 25 de febrer, els alumnes de 2n
de Batxillerat científic i alguns del tecnològic que
també fan l’assignatura de Química, vam anar a la
Universitat de Barcelona (UB) a fer uns experiments. El projecte “Fem Química al laboratori” es
du a terme a la UB, de manera que algunes escoles poden anar a fer uns experiments a les instal·lacions de la universitat, que en els laboratoris de
l’escola no es poden realitzar.
A mig matí vam agafar el tren en direcció a
Barcelona. Cap allà a les 3 ja estavem a la Facultat
de Química de la UB. Després de prendre un cafè
en el bar de la facultat, tres professors de la universitat ens van portar fins als laboratoris, on ens vam
posar una bata i unes ulleres de protecció per tal de
realitzar els experiments.
Després de dividir-nos en tres grups, ens
van donar un llibret a cada un en el qual ens explicava els experiments que faríem. Alguns d’ells van
ser la realització d’unes petites mostres en tubs
d’assaig; de quatre mostres trobar quina era la que
era coca-cola, lleixiu, albúmina i sang, mitjançant
dos tests, el del Luminol (com a CSI) i el de Bradford; la cromatografia de medicaments analgèsics,

Batxillerat

El passat dimarts 25 de gener de 2011, els alumnes
de 2n de Batxillerat vam assistir a la representació
de La Bogeria, llibre de lectura obligatòria i matèria
de selectivitat. Aquesta proposta per part del Teatre
de Ponent que trobem dins del programa de teatre i
literatura pretén representar les obres literàries obligatòries de batxillerat i d’aquesta manera poder
donar a l’alumnat una altra visió més dinàmica d’aquestes i facilitar-ne la comprensió.
L’obra tenia una durada de 60 minuts aproximadament i els tres intèrprets que donaven vida als personatges feien referència d’aquesta manera als tres

que per realitzar-la vam necessitar plaques d’alúmina, acetat d’etil i les mostres d’un medicament i
de tres analgèsics, per descobrir quin o quins analgèsics conté cada un dels medicaments que estàvem estudiant; comprovar quines propietats té el
CO2 a -78 graus de temperatura i el funcionament
del nitrogen líquid i el que passa al introduir tant una
flor com una goma o un globus ple de CO2...
En conclusió, va ser una excursió que ens
va agradar molt, ja que els experiments que vam
poder realitzar, són experiments que no són possibles de fer en aquí a l’escola. Aquesta sortida,
també va ser de gran ajuda per gent que encara no
té clar quina carrera universitària estudiar, de manera que va ser una forma de veure si la Química
podria ser o no una de les opcions a tenir en
compte.
Ixena Andersson
Josep Arabia
Anna del Bas
Georgina Julià
2n Batxillerat A
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Escola ‐ Empresa

EMPRESA SIMULADA GLUPS ‐ PROGRAMA SEFED

20

El passat 10 de gener vàrem iniciar un nou curs ocupacional “Administratiu Polivalent per a Pimes”. Ja fa
14 anys que estem realitzant el programa SEFED a la
nostra escola. Al llarg d’aquests anys ha anat evolucionant el contingut formatiu i l’estructura de les classes sempre mantenint la metodologia de la simulació
i amb la filosofia d’aprendre treballant
Aquesta acció formativa va adreçada a persones actualment desocupades majors de 16 anys i que volen
una formació de caire administratiu.
El curs consta de dues parts ben diferenciades: una
part totalment pràctica, on es realitzen tasques d’oficina i es treballa tant la part comercial com la part
comptable d’una empresa, amb programes de gestió
per realitzar les factures i els assentaments comptables (facturaplus i contaplus) i per realitzar les nòmines de l’empresa (jnomines). També a l’empresa
simulada utilitzem el paquet open office (writer, calc)
i el paquet office (word, excel) en la finalitat d’aprendre les màximes eines informàtiques per desenvolupar correctament les tasques administratives dins
d’una empresa.

També hi ha una part teòrica que complementa la formació més pràctica del curs. Es realitzen classes de
Comptabilitat, Ofimàtica, Orientació Laboral, Anglès,
Català, Comerç Exterior amb professors per a cada
matèria. En total som 4 docents dedicats en aquesta
formació.
Enguany no es realitza la Fira d’Empreses Simulades
a Catalunya. És molt possible que en el segon semestre podran participar alguns alumnes del nostre
Centre a les Fires Internacionals que es realitzen
cada any a Alemanya, França o Itàlia.
Cal assenyalar que en els últims mesos al voltant de
12 alumnes han marxat a Irlanda durant quatre setmanes a fer una estada per perfeccionar l’idioma i realitzar pràctiques a empreses.
Ha estat una
experiència interessant pels alumnes amb moltes
ganes de tornar-hi. També cal indicar que l’alumne
no assumeix cap tipus de cost.
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ITINERARIS D’INSERCIÓ SOCIOLABORALS ‐ RMI

En aquest curs tenim una mitjana de 45 d’alumnes al llarg dels 20 mesos que durarà la formació.
En el segon any d’aquesta acció formativa tenim els següents objectius:
Dins del grup de formació de modista estem confeccionant una sèrie de productes que els cedirem a la propera fira de la Solidaritat que organitza el nostre Centre a meitat de febrer.
En el grup de formació més avançat estem efectuant des del passat mes de setembre i fins el
juny formació d’informàtica de nivell I i II, que està inclòs dins de les formacions de l’escola d’adults.
En el grup de formació més inicial estem també realitzant des del setembre i fins el juny curs
de nivell bàsic de la llengua castellana. Aquesta formació inclosa dins del programa d’escola
d’adults. Està adreçada a persones nouvingudes i sense cap tipus de formació.
En el grup més preparat per a la inserció laboral, a partir del setembre realitzaran pràctiques
a empreses ordinàries per intentar la seva reincorporació en el món laboral.

Escola ‐ Empresa

Aquest mes de gener hem reiniciat la formació d’ Itineraris d’inserció sociolaborals És la 14ª
edició amb un format bianual (2010 / 2011) i adreçat al col·lectiu beneficiari de la subvenció
PIRMI.

Material elaborat pels alumnes per a la Fira de la Solidaritat

21
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Escola ‐ Empresa

INFORMACIÓ DEL PROGRAMA INCORPORA ANY 2010
CONVENIS D’ADHESIÓ D' EMPRESES EN EL SEGON SEMESTRE

ARQUIVET
(Les Franqueses del Vallès)

ASSOCIACIÓ
D’INSTAL.ELÈC. V.O.
(Granollers)

INDÚSTRIES COSMIC
(Caldes de Montbui)

LOGISFASHION
(Sta.Mª de Palautordera)

COIMBRA
(Granollers)

NACEX
(Granollers – Mollet del V.)

Ens complau compartir amb tots vosaltres les dades de tancament d’aquest any passat:
Convenis d’adhesió al programa:
Persones insertades:

17 noves empreses
37 persones

Aquestes persones són de diferents col•lectius, dones, major de 45 anys, joves, persones amb discapacitats.
Els perfils professionals passen per administratius especialitzats en diferents departaments, comercials,
recepcionistes, dependents, mosso de magatzem, operaris de producció, operaris de manipulació.

22

Esperem que aquest any s’afegeixin noves empreses que vulguin col•laborar amb nosaltres i confiïn en
els nostres serveis, procurant la màxima satisfacció a empreses i usuaris de la nostre gestió.
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ELS AUTORS A L’ESCOLA
vint es crea un clima especial de connexió entre l’autor i els lectors que perdura llargament en el record
de tots plegats.
Alguns dels autors que aquest curs han passat (o
passaran) per l’escola són:
- A 2n de primària, amb el llibre La tortuga d’en Hans:
Pere Martí
- A 3r de primària, amb el llibre Un cargol fabufantàstic: Eulàlia Canal
- A 4t de primària, amb el llibre Contes verticals: Alegria Julià
- A 5è de primària, amb el llibre La mà negra: Jaume
Copons
- A 6è de primària, amb el llibre 7 desitjos i un regal:
Maria Àngels Juanmiquel
- A 1r d’ESO, amb el llibre Un petó de mandarina:
Eulàlia Canal
- A 4t d’ESO, amb el llibre L’enigma de Stromboli:
Jordi Cortés
En els propers curs
o
s
esperem
poder continuar gaudint de la
visita d’alguns dels
autors que
llegim
a
l’escola per a benefici i plaer de tots.

CERCÀLIA
Cercàlia (https://sites.google.com/site/badiella3/) és una pàgina web per aprendre a cercar informació i
saber com s’organitzen els materials en una biblioteca. A partir d’una explicació teòrica breu i entenedora
es proposen una sèrie d’activitats que ens permeten familiaritzar-nos amb àmbits com internet, cercadors, catàlegs, bases de dades, localització de fonts d’informació, operadors booleans, citació de bibliografia, valoracions de webs...
Des d’aquestes ratlles us convidem a entrar a Cercàlia i realitzar les activitats.
Veureu que de manera fàcil, com si fos un joc, esdevindreu hàbils en la recerca i tria d’informació.

La Teca de la Mediateca

Des de l’escola fomentem l’hàbit de
llegir. Tots sabem
que en el món escolar dominar la
lectoescriptura
aporta grans beneficis: hi ha una
relació
directa
entre el rendiment
escolar i l’hàbit
lector. Un darrer
estudi
demostrava fa poc que
els alumnes que obtenen millors notes són aquells
que a nivell familiar han estat estimulats a llegir i el
llibre i la lectura són elements habituals a les seves
llars.
El plaer per llegir es pot assolir de múltiples maneres. No hi ha una fórmula única ni magistral. Els
mestres i professors posem en pràctica diverses activitats i iniciatives en aquest sentit. Una d’elles és
convidar a l’escola els autors i les autores de les lectures obligatòries.
Per als nois i noies representa un gran esdeveniment
conèixer la persona que ha escrit el llibre llegit per
tota la classe. Aquella història fantàstica que l’alumne ha viscut tot submergint-se en la lectura d’una
obra resulta que ha estat pensada i creada per algú
de carns i ossos. I resulta que aquesta persona hi ha
un dia que la tenim al davant i podem fer-li totes les
preguntes que desitgem. En aquestes trobades so-

23
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La Teca de la Mediateca

CAFÈS I ESMORZARS LITERARIS

24

L’AMPA de l’escola i els responsables de la biblioteca
i la mediateca han organitzat per al curs 2010-2011
unes trobades per parlar de llibres i literatura.
Aquestes reunions s’han batejat amb el nom de
cafès literaris i el primer d’ells va tenir lloc just abans
de la festes de Nadal. Concretament el divendres 17
de desembre, de les 15.30 a les 16.30, una quinzena
de pares i mares van venir a la mediateca i durant
una hora llarga van fullejar llibres (els mediatecaris
havíem fet una selecció de llibres per a totes les
edats, des de P3 fins a adults, passant per primària i
secundària) tots ells d’una qualitat contrastada. Els
pares també van fer recomanacions d’obres que els
havien agradat, van apuntar-se novetats per demanar als Reis... En definitiva, l’activitat va ser molt ben
valorada per tothom.
Al mateix temps, el cafè literari va servir per explicar
que la biblioteca i la mediateca de l’escola són espais
oberts als pares i mares i que poden fer ús de les instal·lacions i del fons. Per exemple, a la biblioteca s’hi
pot anar de les 5 a les 7 de la tarda, mentre que la
mediateca està oberta i disponible de les 8 a les
13.30 i de les 15 a les 19, cada dia entre setmana.
També, per exemple, es poden agafar en préstec llibres, vídeos, es poden usar els ordinadors i accedir
a internet...

Recordem les dates dels propers cafès literaris. Tots
els pares i mares podeu participar-hi. Si veniu segur
que us agradarà:
- Divendres, 25 de març de 2011, de 15.30 a 16.30:
Sant Jordi i el dia del llibre
- Divendres, 17 de juny de 2011:
Lectures a la fresca
A continuació detallem alguns dels títols que es van
comentar en la sessió del desembre:
- Imagina’t un dia. Sarah Thomson
- La mamà va pondre un ou! O com es fan els nens.
Babette cole
- ¿Un ratón?.Guido Van Genechten.
- Les veus del Pamano. Jaume Cabré
- Cada set onades. Danaiel Glattauer
Ja per acabar, explicar que els professors i alumnes
de batxillerat de l’escola també participen en una activitat similar. Com que és a l’hora del pati, però, l’anomenem esmorzars literaris i també consisteix a
parlar de llibres i compartir-los tot esmorzant.
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PREMIS CIRIT A L’ESCOLA

Història de vida de Josep Elfa, d’Eva Bermúdez López (2n Batxillerat), i El retorn del llop a Catalunya, de Carles Argemí Morales (2n Batxillerat), són els treballs de recerca reconeguts

Granollers. El proper 18 de desembre de 2010, a la Casa Llotja de Mar (Barcelona) es lliuraran els
Premis CIRIT de la Generalitat de Catalunya en la seva convocatòria de 2010. L’objectiu és premiar
l’esforç dels alumnes d’ensenyament secundari que, sota la tutela del professorat, duguin a terme
un treball de recerca que els permeti l’aplicació dels coneixements propis del seu curs al desenvolupament i la interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l’esforç dels centres
d’ensenyament secundari en el foment de la participació dels seus tutors i tutores i alumnes en
aquesta convocatòria.
La Història de vida de Josep Elfa, dirigit per la professora Agnès Boixader i Coromines, és fruit de la
recerca històrica de la néta del protagonista, orfe de naixement i que als seus 83 anys gaudeix d’una vellesa al costat de les seves filles i nétes. És un treball metòdic desenvolupat escorcollant documentació
variada per trobar la veritat sobre la realitat viscuda pels orfes de la Guerra Civil i comunicada en primera
persona per veu del seu avi. Un exemple de diàleg entre generacions, fonamentat en el respecte a la
transmissió de la memòria històrica.
El retorn del llop a Catalunya, dirigit per Anna Maria Argemí Llobet, és un exemple de recerca de camp,
meticulós i força documentat, que ha portat a terme un jove amant de la natura i amb esperit inquiet per
tot el que fa referència a la protecció de l’entorn. La seva recerca se centra en conèixer les raons de l’arribada imprevista del llop a Catalunya, documentant-se tant en el camp com en els àmbits universitaris
per tal d’esbrinar la forma més adient per protegir les espècies amenaçades.

Portes Obertes

Alumnes de l’Escola Pia de Granollers,
entre els guanyadors dels Premis CIRIT 2010
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EL MEU TREBALL DE RECERCA
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Mai hagués pogut imaginar tot el que el treball de recerca podia arribar a significar. El que va començar
com un treball sobre una història coneguda, ha acabat esdevenint una part molt important en la meva
vida acadèmica.
He de reconèixer que, només sentir “treball de recerca”, la inquietud em va envair el cos. Milers de
preguntes em van venir al cap: De que el puc fer?
Ha de ser d’algun tema relacionat amb el meu futur
laboral? Em donarà temps a acabar-lo? El podré fer
com vull? M’agradarà el meu tutor? Vaig estar-hi donant moltes voltes a tot plegat, fins que vaig optar
per deixar-me portar: El tema? Un que m’agradés i
em motives, deixant de banda el futur laboral (d’això
ja en tindré temps!). El tutor? Sigui qui sigui, li aniré
al darrere, li demanaré ajuda. El temps? Sabia que
donaria el millor de mi, amb això en tenia suficient.
La nota final? Sempre que hi posés esforç i ganes,
tot havia de sortir bé. I així va ser. Després de més
de 10 mesos intensos de recerca el treball estava
llest per presentar, però no estava tancat: hi havia
milers de preguntes que necessitaven resposta, la
recerca no podia acabar! A partir d’aquí, el que va
succeir no estava previst, ha estat tot un conjunt d’alegries inesperades: Vaig tenir la oportunitat de presentar el treball als premis CIRIT de la Generalitat
de Catalunya. La idea de que el meu treball es pre-

sentés a un concurs d’aquest nivell ja em fascinava.
Uns mesos més tard –a finals de novembre–, ja immersa en el món universitari, em van comunicar que
la llista de premiats estava publicada. Al veure la
llista, no m’ho podia creure... Era una de les premiades! Fins avui, ha estat l’alegria més gran que he
tingut mai. És el millor reconeixement per l’esforç, la
constància i les ganes. Aquests últims mesos han
estat tot un revolt de felicitacions, entrevistes inesperades, publicacions en diaris comarcals... Però el
més important de tots ells, l’acte dels guanyadors
dels premis CIRIT. Treballs molt diversos, de tots els
àmbits possibles, redactats de diferents maneres,
amb autors d’estils diferents però tots amb un mateix punt en comú: la il·lusió amb la que han estat
escrits pàgina a pàgina.
Sé que el treball de recerca no hagués estat possible sense la gran ajuda de la tutora –la meva consellera les 24h del dia–, la família –el millor suport
moral que es pot tenir– i tots aquells que han col·laborat en aquest treball. Només em queda dir que sé
del cert que aquest treball tan sols ha estat el primer
pas cap a la investigació, encara em queda un llarg
camí per endavant. Per acabar, el consell per aquells
que us enfronteu al treball de recerca?
Simplement, gaudiu-lo!
Eva Bermúdez
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EL MEU TREBALL DE RECERCA
el següent, que és de l’àmbit de tot un país, seria molt
més difícil”.
Doncs va ser a les acaballes de novembre, després
d’acabar uns exàmens parcials, l’Eva Bermúdez em
va dir que mirés el meu correu electrònic. Efectivament vaig veure un missatge procedent de l’agència
de recursos universitaris, en què un dels apartats era
del premi CIRIT. Hi havia una taula plena de noms,
DNIs i els títols dels treballs de recerca vencedors; i
per la meva grata sorpresa, vaig veure el meu nom i
el de l’Eva. Em va entrar una emoció i satisfacció molt
gran en veurem en aquella llarga llista.
Tot i això, encara no era conscient de l’envergadura
del fet. Al cap d’unes setmanes l’Escola Pia truca a
l’empresa del meu pare perquè volien parlar amb mi.
Un dia que vaig anar a Granollers, vaig passar expressament per l’escola i em vaig trobar amb el director Gerent, el Xavier Ambròs, i em va comentar
que dos mitjans de comunicació VOTV (el canal de
televisió del Vallès Oriental) i la revista El Vallès, ens
volien entrevistar sobre els nostres treballs i les nostres sensacions en saber que havíem guanyat el
premi CIRIT. Em vaig quedar molt impressionat en
veure la transcendència del fet. Posteriorment es van
afegir el 9 Nou i recentment La Veu (revista local de
Lliçà de Vall). També cal esmentar la carta d’agraïment de l’alcalde de Granollers i de la regidora d’Educació de Lliçà de Vall.
El dia de la recollida del Premi, a la Llotja de Barcelona, en veure com estava organitzat i el protocol que
es seguia, en un principi em vaig sentir una mica cohibit. Aquí si que en vaig ser plenament conscient de
la importància de rebre un premi de renom per la feina
ben feta. L’esforç constant sempre té recompensa.
Per això, i no em cansaré de fer-ho, agrair a tots
aquells que em van donar un cop de mà alhora de
desenvolupar el meu Treball de Recerca. De tots ells
i per tots ells faig extensible aquest reconeixement.
Moltes Gràcies.

Portes obertes

Quan vaig començar a idear la temàtica principal del
meu treball de recerca, vaig tenir molt clar que l’havia
de fer sobre un tema en el qual m’agradés molt per
desenvolupar-lo al llarg del sis mesos de durada que
tenia. Sabia que havia de fer algo relacionat amb els
animals, temàtica que m’impressiona; i com no, pels
qui em coneixen, el vaig fer sobre el meu preferit: el
llop gris (Canis lupus). És l’animal que sempre em va
cridar l’atenció des de ben petit, per ser un animal bell,
amb aire misteriós i llegendari, i familiar; però també
incomprès, titllat de proscrit i exterminat. Per alguns,
l’esperit salvatge del bosc, per altres, assassí i malfactor de recursos econòmics. Com diu Gérard Lecomte: alguna vegada ha vist la seva mirada
penetrant, que arriba fins el fons de l’ànima?
Vaig veure el treball de recerca com una via per aprofundir més sobre aquest tema que m’apassionava, intentar buscar el perquè els humans hem odiat aquest
carnívor, sobretot a nivell català, geogràficament.
També vaig aprofitar aquest any per investigar sobre
l’arribada inesperada de nous exemplars al Cadí (extingit a Catalunya des de l’any 1925), ja datat des de
l’any 2000 i com la Generalitat de Catalunya resol problemes envers la seva presència (danys a la ramaderia), sempre comparant amb altres models de
gestió tant nacionals com estrangers.
Gràcies aquest inici, m’ha obert moltes portes, conec
a molta gent, d’àmbits diferents però amb el mateix fil
conductor, i continuo mantenint el contacte. Per això
dic que és un inici perquè no ho he deixat estar i actualment estic participant en alguns projectes relacionats amb el llop i la seva conservació. Per això, i no
ho deixaré de fer, estic molt agraït al professorat de
l’escola Pia per deixar-me fer aquest treball.
Després de l’avaluació final del Treball de recerca, la
meva tutora, l’Anna Argemí, em va proposar presentar el meu treball en alguns concursos. Jo, sense més,
vaig acceptar. El vaig presentar a dos premis: el de la
UdG (Universitat de Girona) i els reconeguts premis
CIRIT de la Generalitat. El primer, no va haver-hi sort;
per això vaig pensar que “si un local no vaig guanyar,

Carles Argemí
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XERRADES D’ORIENTACIÓ PER LA UNIVERSITAT
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El dilluns dia 24 de gener l’Escola Pia de Granollers
va programar un conjunt de xerrades d’orientació
sobre les diverses carreres i Universitats que s’ofereixen actualment a Catalunya. L’horari de les classes
va ser igual que un dia normal, però les matèries que
s’havien d’impartir aquell dia es van anular i es van
substituir per xerrades de professionals en docència
de les universitat, alumnes d’aquestes universitats,
ex-alumnes, pares d’alumnes...
La primera i l’última hora (de 8h a 9h) es va reservar
a les xerrades, d’aquells pares o ex-alumnes que volguessin venir a explicar-nos la seva trajectòria universitària i professional fins allà on els havia portat. A
partir de les 9h fins a les 4h, van venir professors de
les diverses Universitats, alguns fins i tot, acompanyats d’alumnes i ex-alumnes com en el cas d’en Miquel
Canudas Ventura que venia en representació als
alumnes de la Universitat IQS, per explicar-nos una
mica, què fan i què ens ofereixen als estudiants per tal
d’orientar-nos i ajudar-nos a escollir el camí que seguirem a la fi d’aquest curs. Les Universitats que van

participar en aquest projecte de l’escola van ser l’IQS,
la UIC, la UB, la Salle, la UPF, la Formatic Barna, la
UdG i la UVIC, entre altres.
Aquesta jornada de xerrades que ha programat l’escola ens ha ajudat a molts estudiants per poder-nos
acabar de decidir cap a una banda o una altra i en alguns casos a plantejar-nos més dubtes. També a decidir quina Universitat ens convé més o necessitem
per allò que vulguem fer. Però tot i així ha estat una
experiència enriquidora, que ens ha permès obrir una
mica més les portes en aquest món que ens està apareixent a marxes forçades, obligant-nos a decidir
sobre el nostre futur immediat.
2n A Batxillerat
Josep Arabia Ventura
Albert Canudas Ventura
Ixena Andersson Vila
Georgina Julià Alerm
Anna del Bas Rubio
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De cara endins
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Extraescolars

GRAN PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA EN EL TROFEU DE MINI BÀSQUET

El Trofeu Molinet de mini bàsquet, que enguany ha
arribat a la seva 48a edició, és el torneig més antic
del país i únic a Europa. Aquesta competició compta
any rere any amb un centenar d’equips que durant
els nou dies de competició omplen les dues pistes

de minibàsquet habilitades als palaus 1 i 2 de la Fira
de Barcelona. Els partits es van disputar entre les
11h i les 20 hores del dilluns 27 de desembre al dimarts 4 de gener.
El torneig va comptar amb 113 equips (79 masculins
i 34 femenins).
L’equip Mini mixt de l’Escola Pia Granollers va assolir la millor classificació que ha fet un equip de l’escola en aquest torneig, arribant als vuitens de final i
quedant dins dels 16 millors equips.. Un gran resultat tenint en compte que es va haver d’enfrontar amb
equips de nivell superior. Per acabar d’arrodonir la
festa a més de jugar a bàsquet van poder gaudir de
tota l’oferta lúdica que oferien els pavellons del Festival de la Infància de Barcelona.
Als alumnes que hi van participar: Juan robledillo,
Pol Gómez, Víctor Alonso, Agustí Garre, Joaquim
Córdoba, David Pou, David Álvarez, Martí Duxans,
Gerard Laguna, Xavier Aragón, Cèdric Córdoba,
Emily Young, Jan Camats i els entrenadors Sergi de
la Pena i Gerard Marquès, moltes felicitats a tots/es!

EL CASAL DE NADAL UN ÈXIT!
S’acosta la “Setmana Blanca”
Més de 80 nens i nenes van participar en el tradicional Casal de Nadal que l’Escola ofereix any rere any als
infants i joves de 3 a 11 anys de tota la ciutat. Aquesta edició es va iniciar el 27 de desembre amb una gran
gimcana i l’ornament de les aules. De totes les activitats realitzades les preferides i que van comptar amb més
participació van ser les sortides al Parc Infantil de Nadal, al Diverpark i a patinar sobre gel.
Després de vuit dies farcits d’activitats i sortides, el 5 de gener el Casal es va acomiadar amb una xocolatada
i ball per a tots els participants.
I pels que us agrada compartir el Casal amb nosaltres aquest any no heu de patir, per primera vegada s’ofereix la “versió” Casal Setmana Blanca i Campus Esportiu. Del 28 de febrer al 4 de març, aprofitant les anomenades vacances d’hivern o Setmana Blanca, l’Escola ha preparat una gran oferta d’activitats per a totes
les edats ( de 3 a 18 anys ): Casal de vacances, Campus de bàsquet, de futbol i de volei. No us ho perdeu !
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Reporters en acció

DENIP
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El dia 28 de gener en motiu del Dia Escolar per a la No violència I la Pau (DENIP), vam fer una
activitat conjunta amb totes les persones de la nostra escola. Cada any des de l’escola treballem des de
les tutories l’educació en la Pau.
Aquest any vam realitzar un LIPDUB per la PAU, tots els alumnes de ESO i Batxillerat estaven
agermanats amb alumnes de primària i infantil, els alumnes grans i els més petits feien una coreografia
amb símbols de pau, per realitzar durant els segons que passava la càmera.
La idea de fer un LIPDUB va sorgir dels alumnes de secundària i batxillerat en el consell de delegats, i per això vam treballar a totes les tutories des de P3 a batxillerat amb l’eix transversal “Tots volem
la Pau”.
Al LIPDUB, hi van participar tots els components de l’escola, unes 1900 persones, i volem felicitar a tothom per la varietat d’iniciatives que hi ha hagut.
El trobareu a la web molt aviat...
Equip d’Acció Tutorial i Pastoral
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