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PER UNA ESCOLA MÉS SOSTENIBLE I PARTICIPATIVA

Altres punts del decàleg es van treballant
a l’aula com per exemple, tenir cura de les plantes,
tancar els llums, recordar de no malbaratar aigua...
A l’entrada de l’escola s’ha reservat un
espai on es mostren el decàleg, algunes activitats
que es van fent i el calendari Verd de primavera de
l’Ajuntament de Granollers. També s’hi fa la recollida d’anelles.
El dia 15 d’abril, últim dia abans de vacances de Setmana Santa, serà un dia diferent en el
qual totes les activitats que es duran a terme estaran relacionades amb el medi ambient: tallers amb
material de rebuig, explicació i exposició de contes, passi de presentacions sobre la natura, tallers
d’escriptura i art que es presentaran a la Festa de
les Arts...
Ens agradaria que tots els nens i nenes siguin capaços de trasferir a casa el que han après
a l’escola sobre temes de medi ambient : la separació de deixalles, el consum d’aigua i llum, la reutilització de materials, la cura de les plantes i de
l’entorn ... i que la família els animeu i encoratgeu
a seguir per aquest camí.

Editorial

Aquests últims anys, en els claustres,
els/les mestres ens hem anat plantejant algunes
activitats per tal de fer una escola més sostenible.
Al setembre però, vam plantejar-nos de fer un pas
més: que tots els alumnes participessin en la decisió de quines activitats faríem per a la millora de la
nostra escola.
I així va ser com, a partir de la visualització
d’unes imatges impactants, els alumnes van reflexionar sobre el tema del medi ambient i van generar diferents propostes d’actuació a tenir en compte
en el nostre centre.
Per tal de recollir totes les propostes, es va
fer una reunió amb un representant de cada classe.
A partir de totes les aportacions, es va elaborar un
decàleg que els alumnes representants de 4t, 5è i
6è van anar a exposar a totes les aules. Les actuacions del decàleg s’aniran portant a terme progressivament. En aquestes exposicions també
explicaven el programa Anella que proposa recollir
els plàstics que porten les llaunes de refresc per tal
de poder-los reciclar.
Un dels punts del decàleg fa referència a
la recollida selectiva de deixalles. Per aquest motiu,
hem decorat els passadissos amb els dibuixos
dels 5 contenidors ( paper, vidre, envasos plàstics,
orgànic i general) i s’hi ha anat fent una activitat d’identificar i classificar les deixalles a partir d’imatges o objectes reals. Aquests dibuixos han estat
dissenyats i elaborats per mares de l’escola.

Mercè León
Txon Reverter
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Infantil

FESTA DE LA PRIMAVERA!
L’hivern ja s’ha acabat i ha donat pas a la primavera. El dia 21 de març vam acomiadar la senyora hivern i amb ella els gorros, les bufandes, els guants i els abrics i vam donar la benvinguda a la senyora primavera. Va arribar a l’escola carregada de flors de mil colors, fulles verdes
i tendres i plena d’alegria. Els nens i les nenes de p3 s’ho han passat molt bé en aquesta petita festa plena de llum i color.
P-3

EXCURSIÓ A PALAU DE PLEGAMANS
TALLER DE TITELLES “TEIA MONER”
Els nens i les nenes de P4 hem anat fins a Palau a fer titelles, és una excursió genial.
Cadascú ha jugat amb diferents tipus de titelles i després tots hem fet un indi per jugar-hi a casa.
P4
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DIBUIXEM ANIMALS

Infantil
P-5
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Primària

EXCURSIÓ AL CASTELL DE FLUVIÀ
Els nens i les nenes de primer hem anat d’excursió al Castell de Fluvià. Hem vist animals de la
granja, hem fet un taller de galetes boníssimes, hem anat amb carro i hem disfrutat jugant al prat.
Ens ho hem passat molt bé i hem gaudit d’un dia magnífic i de la companyia dels nostres amics.
1r Primària

ACTIVITAT AL MUSEU

Els nenes i nenes de segon, aquest mes, hem fet una activitat sobre el Modernisme a través de l’obra d’en
Joan Raspall (1877-1937). La sessió s’estructurava en dues activitats, la primera consistia en una breu bibliografia i una explicació de la seva obra al Vallès Oriental. La segona activitat consistia a fer una creació utilitzant les formes de la natura, tal i com feia Joan Raspall.
Com podeu veure el resultat va ser molt bo!!!
2n Primària
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PASSEIG GEOMÈTRIC

Hem fet un passeig visual per al nostre entorn: classe,escola,carrer,barri...
i ens hem adonat que hi ha molts objectes
que fem servir cada dia i que ens envolten
que tenen formes geomètriques.
A dins i a fora de l’escola hem observat
fotos matemàtiques,com les papereres,
les pissarres, les taules, els bancs, etc.
En els seus dissenys hi veiem : angles, polígons, simetries, etc.
També, a les cases, als edificis hi ha geometria en les seves façanes, balcons, finestres, patis, escales. Estan plens de
simetries,mosaics, polígons... .
Hem buscat i mirat fotografies d’edificis importants en el món que ens recorden cossos geomètrics ,com :

La Torre Eiffel de París
Torre de Pisa
La Sagrada Família de Barcelona
Les Piràmides d’Egipte
La Porxada de Granollers
L’Atònium de Brusel-les
I molts altres monuments que són molt antics.
Ah! I també ens ha interessat conèixer la
biografia d’aquells savis ,científics que van
començar a estudiar la geometria..

Primària

Els nens i les nenes de 3r hem fet un treball per Projectes de la Geometria.

Les biografies que hem llegit són :
_ la de Pitàgoras
_ La de Descartes
_ La d’ Euclides....
que ens han agradat molt!.
Hem jugat i construït i hem après moltes
coses.
3r primària
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Primària

SORTIDA AL CONGOST - BESÒS

El dilluns dia quatre d’abril, els nens i nenes de 4t C
i 4t D vam fer una sortida al riu Congost. L’autocar
ens va venir a buscar a l’escola a les nou del matí
i ens va portar fins a Aiguafreda, lloc on vam visitar
la Riera de Martinet. Allà vam observar la fitxa que
ens havien donat a classe i vam omplir la pàgina
dos. La primera pregunta era la del color de l’aigua,
la seva resposta, aigua transparent. La seva temperatura era prou freda! Aquí mateix ens van fer
buscar animals entre les pedres del riu. Per mala
sort, jo no en vaig trobar cap, però els altres sí, per
exemple: el rossinyol bord, la perla, l’Efímera... Després, tornem a l’autocar i cap a Granollers, al riu

Congost! Allà el riu era molt més brut que a la Riera
de Martinet. En aquella zona també vam trobar animals com el cranc americà, l’ànec Collverd... Al cap
d’una estona vam dinar per no passar gana, el menjar era boníssim! Per finalitzar, l’autocar ens va portar a Sant Adrià del Besòs. Allà no vam poder buscar
animals perquè estàvem al passeig i no vam baixar
fins al riu però vam fer les activitats igualment. Quan
vam tenir el dossier acabat, vam anar tots a jugar i
a córrer a la platja. Quantes fotos que hi vaig fer!
Àngels Guerras
4t primàriaC

VISITA A L’OBSERVATORI ASTRONÒMIC DE SABADELL
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El que ens va fer més il·lusió va ser anar a veure
el telescopi, però quan vam arribar a dalt vam
veure que no hi havia només un telescopi, sinó
que n’hi havia quatre! Ens van deixar mirar el Sol
pel telescopi a través d’uns filtres especials per no
fer-nos mal als ulls. Després, ens van ensenyar
que passava si no posàvem els filtres al telescopi.
El monitor, va treure els filtres del telescopi i va
treure un full de paper amb uns ulls dibuixats: a la
que els va posar a sota del telescopi es van cremar i va sortir fum i tot.
Acabada la visita a l’observatori vam anar a dinar
a un parc que hi havia per allà a prop. Un cop dinats vam anar a jugar al parc on hi havien uns tobogans molt alts, tirolina, una teranyina per
enfilar-s’hi... Quan va ser hora, vam tornar cap a
l’escola.
En resum, va ser un dia genial!
Mercè Oliveras
5è primària D

Primària

El dia 8 d’abril, els alumnes de 5è, vam anar a
l’observatori astronòmic de Sabadell, ja que estem
estudiant l’Univers.
Va ser molt interessant:
vam veure una exposició
de fotos, un audiovisual
dels planetes i finalment
vam pujar a dalt de tot a
veure el telescopi.
A l’exposició hi havia fotografies dels planetes i dels
seus satèl·lits, de nebuloses, dels diferents tipus de
galàxies,d’estrelles... Eren
unes imatges molt impressionants.
A l’audiovisual vam fer un viatge pel Sistema
Solar. Començant pel Sol, ens van anar explicant
les característiques de cada planeta i dels seus
satèl·lits.

UN MUSEU A L’AIRE LLIURE
El dia 11 de març, totes les classes de 6è vam anar
al Poble Espanyol. Al principi, una guia va acompanyar-nos pels diferents carrers del poble tot fent jocs
que ens van fer entendre millor les seves explicacions. Després, ens van donar per grups de 5, un
dossier i un mapa del poble per fer les activitats
d’una gimcana que va durar 1 hora. Va ser l’excusa
perfecte per recórrer els carrers del poble tot fent activitats. Vam anar a dinar a un jardí envoltat d’escultures contemporànies. A continuació, vam anar amb
les professores a un taller artesà on podíem contemplar com donaven forma al vidre. Ens va semblar molt interessant poder veure tot el procés que
feien, vam quedar sorpresos. Després, vam fer un
passeig pel poble per acomiadar-nos d’ell.
Com que havíem fet un projecte sobre les diferents
comunitats autònomes d’Espanya, ens va servir per
a conèixer més a fons les comunitats estudiades.
Ens va agradar molt i repetirem l’experiència!!!

Gemma Bartrés i Mercè Mayol
6è primària
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Primària

DIA INTERNACIONAL DE LA POESIA
PRIMER DIA DE PRIMAVERA
LA PRIMAVERA JA ÉS AQUÍ

A la fi, PRIMAVERA!
Oh bella primavera,

La primavera ja ha arribat
i l’hivern ja s’ha acabat.
La primavera verda
omple els boscos d’herba.
A l’abril plourà
i Sant Jordi podrem celebrar.
A la primavera
surten flors de molts colors.

a la fi has arribat,
fa molt i molt,
que t’estem esperant.

A l’abril aigües mil
i ens mullarem molt sovint.
Els ametllers tots florits
són molt bonics.
De la calor gaudirem
i màniga curta portarem.
Adrià Rodríguez

enyoràvem els teus colors,
enyoràvem el teu somriure,

Oh bella primavera,
a la fi has arribat,
fa molt i molt,
que t’estem esperant.
Enyoràvem Sant Jordi,
que al drac ha matat,

Fulles sota els peus s’han trinxat,
l’hivern tot ho ha deixat gebrat,
guardem les jaquetes, la primavera
ha arribat i el sol ha tornat.
Orenetes torneu, vosaltres trieu,
gaudim del caliu i
d’aquí poc arrib l’estiu,
com m’agradaria que vinguéssiu.

que amb un llibre l’ha recompensat.

A l’Escola Pia t’esperem,
si us plau, no et defraudarem,
a part, tothom estaria més content,
primavera, com t’estimem!

Oh bella primavera,

Marc Rulduà

per a salvar a la donzella,

aquest poema he fet,
per a dir-te,
que quan te’n tornis a anar,
et tornaré a enyorar.
Marc López Rubio
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T’hem trobat a faltar,
petards hem fet explotar,
amb el fred ens hem gelat,
primavera, com t’ha anat?

Enyoràvem la teva alegria,

que transmeten les teves flors.
l pol·len ha actuat
i al·lèrgies ha creat.

PRIMAVERA, COM
T’ESTIMEM!

VISITA AL COSMOCAIXA: EL MUSEU DE LA CIÈNCIA
coltar el que deia el monitor sense que aquest
hagués de cridar. Ens van explicar una mica de
cada tipus de matèria: la matèria inerta, la matèria viva, matèria civilitzada i la matèria intel·ligent. També ens van explicar l’origen de l’home
i dels éssers vius en general.
Quan vam acabar les dues activitats,
ens va quedar temps lliure, així que el vam
aprofitar per acabar de veure les parts del
museu que no havíem vist anteriorment. Hi havien parts molt interessants com el Mur Geològic o el Bosc inundat.
Vam dinar a la plaça del Museu i després vam tenir temps lliure per fer el que volguéssim dins de la plaça.
Aquesta visita al museu ha estat molt
sorprenent i interessant, i també ens ha servit
per conèixer-nos tots molt millor.

Secundària

Tots els alumnes de 1r d’ESO hem anat
al Cosmocaixa: el museu de la ciència de Barcelona. Cada classe va anar-hi un dia, però tots
vam fer les mateixes activitats.
A part de ser una sortida lúdica, també
va ser una sortida important per l’assignatura
d’Anglès i Naturals.
Allà hi vam fer dues activitats: El món
de la cèl·lula i la història de la matèria. El món
de la cèl·lula era una activitat com diu el seu
nom sobre les cèl·lules. Vam veure dues classes de cèl·lules: cèl·lules animals i cèl·lules vegetals. També vam veure les cèl·lules d’una de
les capes d’un porro (verdura), les nostres pròpies cèl·lules, les cèl·lules d’un musclo, de diferents teixits, la cèl·lula d’una llengua de rata,
entre d’altres. També vam aprendre les parts
d’un microscopi i com utilitzar-lo. Va ser una activitat molt interessant per l’assignatura de Naturals.
L’altra activitat (la història de la matèria) era un itinerari per la major part del museu
en anglès. La vam dur a terme amb un mena
de ràdio-guia. Consistia en una petita ràdio
amb un auricular i a través d’ella podíem es-

Samanta Alonso
Maria Casas
1r ESO C
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Secundària

EL TREBALL DE L’UNIVERS
A continuació us faré cinc cèntims del treball
sobre l’univers que hem dut a terme a l’assignatura de naturals.
Els primers dies vàrem utilitzar-los per organitzarnos la feina. Havíem de fer unes maquetes i unes
diapositives sobre les galàxies, que era el tema
concret que ens tocava de molts que n’hi ha de
l’Univers.
Ja portàvem uns dies i encara no havíem avançat
gaire cosa sobre el treball, així que vam optar per
quedar fora de l’escola i acabar-lo a casa. Al final,
però, només hi vam poder anar dues persones
del grup, i no a casa, sinó a la biblioteca.
Com que veiem que no l’acabaríem, vam decidir
quedar al dia següent a casa meva. Allà sí que el
vam poder acabar. Pel que fa a les maquetes
eren tres, una d’una galàxia espiral, l’altre irregu-

lar i l’última el·líptica. Dues eren fetes amb pasta
de paper i l’altra amb paper de plata. Ens van
quedar bastant bé.
De les diapositives dir només que eren trenta-una
i totes amb molta lletra. Els guions, per la seva
banda, estaven ben repartits entre els membres
del grup.
Per últim, comentar que la darrera part del treball
va consistir en la presentació final, on vàrem ensenyar i explicar a la professora i als alumnes les
diapositives i maquetes.
La veritat és que va ser una bona feina i vam obtenir bons resultats.
Gerard Palomares
1r ESO C

UNA GRAN IDEA!

Ara us explicaré una activitat que estem fent durant aquestes darreres setmanes a Educació Física.
El dimarts 15 de març la professora d’educació física, la Marina Viaña, ens va comunicar l’activitat
que faríem les pròximes setmanes durant l’hora
de classe.
Hauríem de fer grups, tant era de quatre, sis,vuit,
deu o mil vint-i- dos, i faríem un ball! Hauríem d’escollir quina classe de ball volíem realitzar, si volíem ballar amb pilotes, raquetes o pompons. Els
estils li era ben ben igual, des de ballet a jazz o
hip hop.
La idea, a mi especialment em va encantar, ja que
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m’agrada molt ballar i d’extraescolars faig jazz
amb l’Andrea Umbria.
Després d’explicar-ho tot vam començar amb la
pràctica. Ens vam ajuntar en grups, més d’amistats que de talents i guiats pel ritme de la música
vam crear passos genials!
Ara dues sessions després tenim més de la meitat del ball.
És molt divertit!

Esther Navarro
1r ESO C

LA FESTA DE LES ARTS
modalitats com manualitats, pintura, dibuix, collage,
prosa, poesia... A secundària i batxillerat, en canvi,
les modalitats són bàsicament literàries i també la
nanotecnologia. Les expressions escrites no només
poden ser en català, sinó que també es pot participar en anglès, francès i castellà.
Els alumnes de GR pensem que la festa de les arts
és una activitat creativa, que desperta la imaginació, positiva, oberta a tothom, on els alumnes que hi
participen s’ho passen bé i que volem que es continuï celebrant.
Alumnes de GR de 1r d’ESO

TEXT ARGUMENTATIU
El treball de síntesi
Crec que l’educació és un aspecte important a tenir
en compte en la societat en què ens trobem. Així
doncs, per tal que els alumnes aprenguem i assolim nous hàbits i continguts em sembla que és imprescindible que ens ho passem bé fent aquesta
tasca, i considero que fer un treball de síntesi és un
bon mètode.
Jo estic a favor d’executar aquest treball, com a
mínim, una vegada durant el curs; ja que és una
bona forma per aplicar els coneixements que s’han
anat adquirint. I sí, podeu pensar que, sovint,
aquests no es corresponen prou amb els temes que
ens assignen, però nosaltres podem opinar, manifestar que estaria bé que els temes fossin més propers a nosaltres, no tan globals. Una altra raó per la
qual dono suport aquesta activitat és perquè permet trencar amb la monotonia de les classes normals i encetar una activitat més lliure.
El treball de síntesi és una experiència que fomenta
la participació en els treballs en equip i que, per
tant, ofereix l’oportunitat de conèixer com treballen
els altres. També incrementa la responsabilitat, el

Secundària

Quan arriba la primavera, els alumnes de l’Escola
Pia Granollers, i també familiars, exalumnes i personal docent i no docent del centre, tenen una cita
amb l’art, ja que se celebra la Festa de les Arts.
La Festa de les Arts és un concurs organitzat per
l’Escola Pia de Granollers on poden participar tots
els alumnes de l’escola, els seus familiars, també
els exalumnes i el personal docent i no docent del
centre. Enguany se celebra l’onzena edició i el lliurament de premis tindrà lloc el dijous 5 de maig, a
l’església de l’edifici de primària, a les 17.30.
Segons l’edat dels alumnes es pot participar en diferents modalitats. Per exemple, a primària hi ha

sacrifici, l’organització... Crec que és una bona idea
fer aquest crèdit ja que les classes del dia a dia es
divideixen en assignatures, però i a la vida quotidiana? Per tant aquesta és una activitat en què
totes les matèries s’apliquen per a una mateixa finalitat.
Es pot pensar que és injust que disposem de tan
poc temps per a elaborar un treball tan complex, i
en això hi estic d’acord. Però ens hem d’adaptar a
les diverses situacions i buscar-hi solucions, i és
que, com bé diu Gaspar Melchor de Jorellones: “tan
sols els hi falta temps a aquells que no saben aprofitar-lo”.
Així doncs insisteixo que es segueixi fent aquesta
activitat un tant lúdica que ens permet ser més originals i unir forces amb els altres en un mateix treball.

Maria Ramal
2n ESO A
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Secundària

ENS VISITA MARIA BARBAL
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El passat dia 14 de març ens va visitar
l’escriptora catalana Maria Barbal. Nascuda a
Tremp, visqué en un ambient rural durant la seva
joventut, que li serví de font d’inspiració per a
moltes de les seves novel·les com la seva opera
prima: Pedra de tartera (1985). Aquest és el llibre
que han hagut de llegir i treballar els alumnes de
3r d’ESO.
Primerament, l’autora fou presentada per
dues alumnes, que destacaren trets bàsics de la
seva vida i obra. A continuació, es donà per començada la xerrada literària, on Maria Barbal
compartí amb els alumnes el procés de creació

d’una novel·la. Una condició essencial abans
d’escriure, segons l’autora, és sentir l’impuls d’explicar una història concreta; llavors, l’argument ja
dependrà de cada escriptor. A més a més de
crear uns personatges ben configurats, quelcom
important és documentar-se a través d’informació i testimonis, tot contrastant les diverses fonts.
Finalment, es necessita visitar el lloc en el qual
ambientarem el nostre escrit i pensar en el missatge que volem transmetre als lectors.
Acabat el seu discurs, l’autora animà a
tots aquells que volguessin escriure a seguir amb
aquest desig sense presses, ja que una novel·la
no es fa d’un dia per l’altre. Els últims deu minuts
s’usaren pel torn de preguntes, durant els quals
uns quants estudiants van participar. L’acte finalitzà amb l’entrega d’un ram de flors a l’escriptora
per part dels alumnes.
Laia Soler
Gerard Rodríguez
2n de Batxillerat C

CANTOLÒGICS

Clàudia Castellà
1r batxillerat B
El passat 18 de març, els alumnes de primer de Batxillerat vam assistir a un espectacle al
gimnàs de l’escola.
Vam poder gaudir d’un acte molt especial: Cantològics. Aquest és un grup de música format per
exalumnes de l’Escola Pia de Granollers. Fusionen música i poesia de grans autors catalans com
Guillem de Bergadà, Ausiàs March, Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Carner o Pere Quart.
La poesia era extreta del llibre de l’Antologia de la
Poesia Catalana, llibre de lectura obligatòria, el
qual hem treballat a l’assignatura de Català.
El grup està format per en Roger Santaeugènia

De cara endins

amb la guitarra i el baix, i en Lluís Pérez amb la
flauta i la guitarra. Tots dos ens deleitaven amb
les seves veus.
L’acte el van presentar dues exalumnes la Marta
i la Judit que, entre cançó i cançó, donaven informació sobre l’època i l’autor dels poemes.
Va ser un espectacle diferent que ens ajuda a
acostar la poesia als alumnes.
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SEFED ADMINISTRATIU I POLIVALENT PER A PIMES
El proper mes de Juny tornem a iniciar una nova edició de la acció formativa del programa SEFED “Administratiu polivalent per a pimes”
Aquesta formació que s’inicia el 17 de Juny finalitzarà el 23 de desembre.
Al llarg d’aquest primer semestre estem impartin aquesta formació potenciant la relació comercial, realitzant visites a tres empreses simulades en els dos últims mesos, concretament a Vilafranca, Rubí i Mataró, on també hem aprofitat per veure les seves instal·lacions

VISITA A VILAFRANCA

VISITA A RUBÍ

VISITA A MATARÓ
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VISITA A LA NOSTRA BIBLIOTECA
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Les classes de 5è de primària vam anar a la biblioteca de l’escola. Allà, la bibliotecària, la Pilar, ens
va ensenyar com identificar i classificar diferents
tipus de llibres. A continuació ens van dir els diferents temes en què els podíem classificar. Eren:
obres de referència, monografies, publicacions periòdiques, fonts secundàries, webs...
Llavors ens vàrem posar per parelles a fer unes activitats. Aquestes estaven relacionades amb el que
la bibliotecària ens havia explicat.
Un dels exercicis tractava d’identificar els autors i
l’editorial dels llibres. Ho havíem de fer en l’ordre
adequat: primer el cognom, després el nom, a continuació el títol del llibre, llavors l’editorial i per últim
la col·lecció.

Una altra de les activitats era completar una taula
on s’havia d’identificar el color del rètol, on estaven
els llibres, el número general, és a dir, del tema i, finalment, el número específic que era dins del tema
general, i allà es posaven els llibres segons el seu
tema. Una altra activitat consistia a respondre una
pregunta i havies d’encerclar la resposta correcta.
Per últim ens van donar una fitxa per recordar tot
allò que ens havien explicat.
Paula Arambilet - Joel Soler
Núria Sala i Jordi Nonell
5è de primària

RECOMENACIONS LLIBRES
L’equip de mediatecaris de l’escola volem recomanar-vos alguns llibres. Esperem que us agradin.
Per a petits:
Stilton, Geronimo. Cinquè viatge al regne de la fantasia. Estrella polar
Obiols, Anna i Subi. Cafè dolç, cafè amarg. Proteus
Dumont, Jean-François. L’oca que no volia marcar el pas. Intermon oxfam
Sennel, Joles. La boira pudent. Bambú
Beardsley, Martyn. Sir Gadabout. Bambú
Per a joves:
Moccia, Federico. Carolina s’enamora. Columna
Carranza, Maite. Paraules emmetzinades. Edebé
Kennen, Ally.La bèstia. La Galera
Murail, Marie-Aude. Simple. Estrella Polar
Vanderbeke, Birgit .Musclos per sopar. Emecé
Per a grans:
Solsona,Ramon .L’home de la maleta. Proa
Alcántara, Sílvia. La casa cantonera. Edicions del 1984
Ver don, John. Sé el que estàs pensant. Proa
Teller, Jane. Nada. Seix Barral

ACTIVITAT DE 6è A LA BIBLIOTECA
en uns paperets. Segons la pregunta, havíem d’anar a buscar un llibre. Els llibres estaven dins d’unes capses numerades i ordenades segons el
tema del qual parlaven. N’hi havien deu:
0. Diccionaris i enciclopèdies
Filosofia
Religió
Ciències socials
Filologia, llengua
Ciències pures
Ciències aplicades
Art, jocs i esports
Literatura
Història i geografia
Les preguntes, per la seva banda, consistien a
buscar un llibre i de pista ens deia a quin apartat
buscar-lo. Al final la Pilar ens va corregir les respostes.
Ens va semblar una activitat divertida i al mateix
temps educativa.
Marc López - Patrícia RodrÍguez
Òscar Oller - Eva Garcia
6è primària
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Els alumens de 6è de primària vam anar a la biblioteca i la Pilar, la bibliotecària de primària, ens
va explicar les parts d’un llibre. A continuació us
detallem aquestes parts:
Per fora trobem:
- Contracoberta, que és la part posterior de la coberta.
- Coberta posterior, que és la tapa del llibre.
- Coberta anterior, que és on s’imprimeix el títol,
l’autor...
- Portada, que conté el títol,el nom complet de
l’autor, l’editorial...
- Guardes, que és la pàgina anterior a la portada.
- Llom, que és la part oposada al tall de les fulles.
- Sobrecoberta, que és la coberta de paper que
protegeix el llibre.
- Solapa, que és la prolongació lateral de la sobrecoberta i es doblega cap a dins.
A l’interior del llibre tenim:
- Sumari o taula de continguts, l’índex, el glossari
i la bibliografia.
Finalment, la Pilar ens va preparar una activitat
en què havíem d’aplicar tot el que sabíem dels libres després del que ens havia explicat. L’activitat consistia a respondre unes preguntes escrites
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CAFÈ LITERARI PER A PARES I MARES
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Si us agrada llegir, si gaudiu amb la lectura, si
disfruteu passejant per les llibreries i les biblioteques tot remenant llibres, aleshores veniu a
prendre un cafè el proper divendres 17 de juny
a la mediateca de l’escola.
Ja sabeu que aquest curs, l’AMPA i els bibliotecaris i mediatecaris del centre hem organitzat
uns cafès literaris. El primer va tenir lloc el 17 de
desembre i el segon el 25 de març. Precisament
el cafè literari del mes de març es va centrar en
el tema de la poesia. A la primera part, els pares
i mares assistents a l’activitat van poder conèixer i remenar llibres de poesia per a totes les
edats, des dels nens i nenes de P3 fins als més
grans; també van escoltar poemes musicats,
com per exemple les poesies i cançons d’en
Marc Parrot recollides en el llibre Què m’està

passant?, i van acabar escrivint un poema entre
tots, que a més va quedar penjat en un fil. La
segona part de la sessió va consistir a conèixer
i compartir novetats editorials, a més d’escoltar
el conte Epaminondes, de l’editorial La Galera,
que us recomanem a tots.
En definitiva, els cafès literaris permeten passar
una tarda entretinguda a la mediateca en companyia d’altres pares i mares de l’escola parlant
i gaudint dels llibres i de la lectura.
Tots i totes teniu encara l’oportunitat de participar en el darrer cafè literari del curs. Es farà el
divendres 17 de juny, de les 15.15 a les 16.30 i
a la mediateca i el fil conductor de la sessió
seran els llibres de viatges i d’aventures per emportar-nos per vacances.

TREBALL DE SÍNTESI

mouen per l’escola amb més llibertat: a més de
l’aula van a la mediateca a consultar llibres o
connectar-se a internet, també tenen aules d’informàtica a la seva disposició, al gimnàs hi poden
assajar balls o altres manifestacions culturals
que se’ls demana en el treball...
Des del punt de vista concret de la mediateca,
per a nosaltres, l’equip de mediatecaris de l’escola, el treball de síntesi representen unes jornades molt intenses perquè l’espai està
constantment utilitzat, però també molt gratificants perquè els nostres materials i ordinadors
són molt aprofitats.
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Durant la setmana de l’11 al 15 d’abril, els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO de l’escola han aturat les
classes normals per realitzar el treball de síntesi.
Es tracta d’una proposta pedagògica en què han
de realitzar un exercici pràctic que engloba totes
les assignatures i on han de treballar en equip,
fer recerca, construir objectes, representar una
petita obra de teatre (o una cançó, o un joc típic
d’un país...). En definitiva, el treball de síntesi
pretén que els alumnes posin en pràctica els coneixements teòrics i les estratègies d’aprenentatge que han adquirit al llarg del curs.
Durant el treball de síntesi els nois i noies es
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TALLER DE FÍSICA A LA UB
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El passat dilluns 14 de març, dos alumnes del batxillerat tecnològic vam assistir al taller de física de partícules a la UB (Universitat de Barcelona).
Inicialment ens van introduir el diferents graus en física que ofereix la universitat, així com els diversos
postgraus, especialitzacions, que varien des de la física nuclear fins a l’ astrofísica.
Després d’aquesta introducció per trencar el gel i
presentar la universitat, vam entrar en matèria. La
jornada estava dividida en tres activitats: una primera classe sobre la física de partícules, relacionada amb l’activitat que desenvolupen els científics
del CERN (Consell Europeu per a la Recerca Nuclear), el laboratori de recerca més gran del planeta.
En el CERN es busca el <bussó de Higgs> que explicaria l’origen de la massa de les partícules, també
es reprodueixen moments abans del big bang per
analitzar que va passar a l’inici de l’univers. Ens van
parlar dels quatre detectors de partícules: el CMS,
l’ALICE, l’ATLAS i el LHCB, en què cadascun desenvolupa una funció particular, en aquest últim hi
treballen membres de la universitat de Barcelona.
Una segona classe que tractava, bàsicament, dels
diferents tipus de detectors. Per exemple, la càmera
de bombolles va permetre el descobriment de l’antimatèria.
La segona activitat del taller consistia a classificar
els resultats d’un dels detectors del CERN, dient de
cada event, quin fenomen transcorria. Un cop acabades aquestes pràctiques, vam posar els resultats
en comú en una videoconferència amb altres universitats: una de Rostock, una altra de Frankfurt i
una del Regne Unit i dos físics del CERN. Aquesta
última activitat, la videoconferència, va acabar amb
un examen test de dotze preguntes, on els màxims

puntuadors es van endur un premi. Tota la videoconferència va ser en anglès, això però, no va resultar un problema a la hora d’entendre i realitzar
l’examen.
Per altra banda, l’experiència obtinguda va ser molt
bona. La primera impressió que vam tenir en arribar,
va ser la de sentir-nos petits, no només per la immensitat de les instal·lacions, sinó també per la gran
quantitat de persones que hi havia. Dins l’edifici ens
vam perdre i voltant per la universitat vam poder
apreciar l’ambient de treball juntament amb la diversitat de l’alumnat. El que ens va xocar va ser el nivell
de la conferència, acostumats a les diferents que
hem assistit durant el curs, l’ambient d’universitat i
el nivell conceptual. La velocitat i els conceptes nous
van suposar-nos un repte, tant per prendre apunts,
com per comprendre-ho. Per sort, als pocs minuts ja
estàvem habituats a la velocitat de l’orador i compreníem més bé els diferents conceptes explicats.
La situació a les pràctiques era diferent, car que ens
vam enfrontar al repte de l’anàlisi dels resultats del
col·lisionador d’hadrons. Va resultar difícil primerament, ja que havíem de revisar els apunts i molts
cops vam haver de demanar a algun físic per tal que
ens ajudes. Finalment les últimes anàlisis, abans
d’acabar de fer els 50 que ens havien encomanat,
ens sortien de manera fluida.
Per concloure, podem afirmar que ens vam quedar
al·lucinats, pel nivell acadèmic, i amb ganes d’entrar
en aquest món, el món universitari.

PREMIS UAB
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El 16 de març vam anar a la UAB en motiu d’unes jornades de llengua francesa. Allà, la Lorraine Baqué,
la cap del departament francès ens va rebre i ens va parlar una mica de la universitat. Durant la resta de
matí vam veure alguns vídeos presentats al concurs, vam anar a un concert de música francesa i finalment vam assistir a l’entrega de premis. Una de les nostres companyes que va participar, la Berta Buldó,
va guanyar el primer premi. Aquí teniu la seva redacció:

Le 16 de mars on est allés à la UAB à l’occasion des journées de la langue française. Là-bas, Lorraine
Baqué, la chef du departement de français nous a reçu et elle nous a parlé un peu de l’université. Pendant le reste de la matinée on a vu quelques vidéos du concours, on est allés à un concert de musique
française et finallement on a assisté à la remise des prix. L’une de nos collègues qui a participé, Berta
Buldó, a gagné le premier prix. Voilà sa rédaction:

29

Portes Obertes

LE MUR
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J’épuise les restes du dîner, je prends la raquette et je ferme
la porte de chez moi, en faisant attention de ne pas réveiller la
petite. Je sors à l’aube noire et humide; il n’y a pas d’âme, seulement moi. Le monde est si fainéant! Sur le carreau embué,
on peut encore lire ce que Aurore, ma fille, a écrit « je t’aime
papa ». Avec cette frase dans ma tête je mis les clefs de contact à la voiture, et le clio se met en marche en se plaignant.
J’allume la radio et The River du Boss envahit l’aube. Les rues,
intactes, m’observent. Je suis tenté de dépasser le feu rouge.
Vert! Les roues grincent dans le néant. Je sors du village et
entre les champs et l’aire propre, j’accélère. À l’horizon, derrière le tertre de Montsoriu, il commence déjà l’orange du nouveau jour et le monde s’éveille. Oh, mon dieu! C’est vraiment
joli. Et c’est pour moi. Dix minutes et j’arriverai à la piste. Dix
minutes et je serai le roi. J’ai perdu l’émetteur de radio, ce n’est
pas important à présent. Je sors de la route vers le chemin
avec un mauvais asphaltage, je prends la courbe à gauche et
je me dirige au stationnement. Loin de ma maison. Loin de
tout. Avec une man?uvre très rapide je laisse la voiture au-dessous d’un figuier. Il y a déjà deux autres voitures: l’une est à
Josep, toujours le premier, qui a peut-être balayé les feuilles de
la piste. J’aurais dû y être pour l’aider, mais à cause d’elle je
suis en retard. Quand tu balaies la piste tu te rends compte de
son immensité. Quand j’ouvre la porte de la voiture, j’écoute
parfaitement les coups rythmiques que la balle fait contre le
mur, le c?ur m’accélère, je cours pour ouvrir le coffre, prendre
la raquette et aller à la piste en traversant la pelouse mouillée.
Je pèse la raquette, je la caresse et remarque son poids, son
équilibre et la texture du manche préparé pour ma main. Le
cauchemar retourne. Peut-être elle ne l’a pas fait exprès, mais
elle sait que l’important pour moi c’est la raquette. Elle est toujours au coffre de la voiture, et si elle la sort pour aller acheter
au Carrefour et remplir le coffre de nourriture et tetrabricks et
papier de toilette, elle doit la mettre à nouveau, ou me le dire
la première fois que je lui demande. Il y a Josep et Jose Manuel, magnifique! Ils sont en train d’entraîner. Des bons gens,
et il manque toujours un home pour jouer deux par deux. “On
y va gamin!” “Comme vas-tu, champion?” “Rien de champion”
je leur dis, “ Il y a long temps que vous y êtes? Peut-être vous
avez dormi à la piste”. Nous nous regardons dans les yeux,
nous nous donnons coups au dos...des vieux rituels des hommes. Parfois je pense qu’il y a beaucoup d’années qu’on se
rencontre, chaque dimanche à l’aube, et en fait on ne sait pratiquement rien les uns des autres. Curieux, et je suppose que
mieux. Je regarde le fronton immense, le terrain encore humide, et la respiration desserre, j’y suis déjà. « Tiens, fais quelques rebonds ». Et je m’attache mes lacets, jusqu’alors
détachés. Maintenant il faut jouir du moment, tout le malaise
est disparu, ils m’apprécient et je les apprécie aussi, je le vois

dans leurs yeux, je ne suis pas un grand joueur mais je joue
franc jeu. Et je suis lutteur, ils savent que je me rends à fond à
chaque point. Je lui avais dit beaucoup des fois à ma fille : « tu
ne dois pas avoir honte de perdre, tu dois seulement avoir
honte de ne pas lutter », et Aurore est comme moi. Chaque
matin, quand je pars je lui fais un baiser. Aujourd’hui, je n’y
suis pas allé, parce que j’avais peur qu’elle se réveille à cause
du bruit que sa mère a fait et elle aurait demandé après de rester avec moi. Je sens le poids de mon corps sur la raquette et
je donne le premier coup, précis et au bon moment. Un vide
dans l’espace jusqu’à ce que la balle ne batte pas contre le
mur. Et un autre, et un autre, et mes mouvements gagnent vitesse…et force. Force pour taper n’importe quelle chose. Je
devais le faire, ma patience arrive jusqu’à certain point. Et je
regarde mon partenaire s’étirer, et je m’étire encore plus. Et je
coupe l’aire avec la raquette, et je coupe toutes les pensées de
cette nuit. Le dernier partenaire, Jordi, arrive. On est assez
pour jouer. Je vais avec Jose Manuel : lui derrière et moi devant. « Courage, les droites sont les tiens » « Fais attention
au double mur! ». Et alors le jeu commence. Nos corps contre
le mur et nos adversaires. La sensation de pouvoir manger le
monde. Je me baisse un peu, fléchissant les jambes, je serre
les mains sur la raquette et alors je remarque la jointure tondue et tachée de sang, je pense au moment où j’ai dû fermer
les poings et les gifles n’étaient pas suffisantes, et elles faisaient trop de bruit, et elles pouvaient réveiller Aurore. Il a été
plus rapide et on a fini avant. Et plus silencieux, à la fin elle
sanglotait seulement et elle était au sol, elle se protégeait. Ils
sortent et Jose Manuel tout de suite se déplace vers la gauche,
pour la chercher en touchant le mur et l’envoie en parallèle au
sept. Ils ne la laissent pas rebondir, et de volée, ils la maintiennent haute et la lancent une autre fois derrière pour Jose
Manuel. Les avants suivons le jeu mais sans pouvoir y participer, mais tendus à l’attente de notre moment. Une image. Je
lui ai déjà dit mille fois qu’avec moi on ne joue pas. Une balle
baisse me fait entrer dans le jeu et je la lève jusqu’au neuf.
Josep la retourne, mais maintenaient plus lâche. Ce moment
est le mien. Un geste avec le poignet cherchant le double mur
et l’avant à peine peut le lancer. Je cherche la balle avant que
cela touche au terrain et je l’accompagne doucement jusqu’à
l’angle opposé du mur, trop loin pour nous deux. Jose Manuel
se met la raquette au-dessus de l’aisselle et applaudit « Tu est
fort aujourd’hui! ». Je ramasse la balle et je me mets pour faire
le deuxième point. Je cache derrière un visage d’indifférence
et de modestie que je suis l’homme plus heureux du monde.
Peut-être en rentrant chez moi j’achèterai le pain pour que personne ne se plaigne. Et un croissant au chocolat pour Aurore.
Berta Buldó

LA PARET
mai he discutit més de tres paraules una pilota si era o no era
bona, si una jugada era o no privada. Sempre dono la raó als
contraris. I sóc lluitador, ho saben que em deixo la pell a cada
punt. Li he dit moltes vegades a la meva filla “No t’avergonyeixis de perdre, només t’has d’avergonyir de no lluitar”, i l’Aurore és com jo. Cada matí, quan marxo li vaig a fer un petó,
avui no hi he anat, he tingut por que s’hagués despertat amb el
soroll que ha fet la seva mare i si hagués estat desperta li hauria d’haver donat explicacions i m’hauria demanat que em quedés dormint amb ella. Els crits sonen ofegats pel silenci. Vaig
a escalfar. Sento el pes del meu cos a la raqueta i dono el primer cop, precís i en el moment exacte. Un buit a l’espai fins
que no repica a la paret. I un altre, i un altre, i els meus moviments van guanyant velocitat...i força. Força per picar qualsevol cosa. Ho havia de fer, la meva paciència arriba fins a un
cert punt. I miro al company com s’estira, i jo m’estiro més. I
tallo l’aire amb la raqueta, i tallo tots els pensaments d’aquesta
nit. L’últim company, en Jordi, arriba. Ja som prou per jugar.
Ens col·loquem a la pista, jo amb en Jose Manuel. Ell darrera
i jo de davanter. “Vinga, les dretes són teves” “Ull amb la doble
paret”. I llavors comença el joc. El nostre cos contra la paret i
els nostres adversaris. La sensació de poder-te menjar el món.
M’ajupo una mica, flexionant les cames, apreto sense crispació
les mans sobre la raqueta i llavors m’hi fixo, en els “nudillos” pelats i tacats de sang, penso en quan he hagut de tancar els
punys i les bufetades no eren suficients, i feien massa soroll, i
podien despertar l’Aurore. Ha sigut més ràpid i hem acabat
abans. I més silenciós, al final només sanglotava i estava caragolada a terra protegint-se la panxa de les puntades de peu.
Ells saquen i en Jose Manuel de seguida es desplaça cap a
l’esquerra, a buscar-la arrambada a la paret, envia un paral·lel
al set. No la deixen bota r, i de volea, la mantenen alta i la llencen un altre cop endarrere per en Jose Manuel. Els davanters
seguim el joc sense poder-hi intervenir, però tensos a l’espera
del nostre moment. Una imatge. Ja li he dit mil vegades que
amb mi no s’hi juga. Una pilota baixa em fa entrar en joc i l’aixeco fins al nou, de “drive”, perquè sóc esquerrà. En Josep la
torna, però ara ja més fluixa. Aquesta és la meva. Un gest amb
el canell buscant la doble paret i el davanter amb prou feines
se la pot treure de sobre. Busco la bola abans que toqui a terra
i l’acompanyo suaument fins l’angle oposat de la paret, massa
lluny per tots dos. En Jose Manuel aguanta la raqueta sota l’aixella i es posa a aplaudir “Collons, que has vingut fort!”. Recullo la pilota i em col·loco poc a poc per treure el segon punt
i amago sota una cara d’indiferència i modèstia que sóc l’home
més feliç del mon. Potser tornant a casa passo a comprar el
pa perquè ningú es queixi. I una ensaïmada de xocolata per
l’Aurore.
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M’acabo les sobres del sopar, agafo la raqueta i tanco la porta
de casa, vigilant no despertar la nena. Surto a la matinada
negra i humida; no hi ha ni una sola ànima, només jo. Què gandul que és el món!. En el vidre entelat del cotxe encara es pot
llegir el que em va escriure la Aurore, la meva filla: t’estimo
papa. Amb aquesta frase al cap poso la clau del contacte al
cotxe, i el clio es posa en marxa rondinant. Engego la ràdio i
The River del Boss envaeix la matinada. Els carrers, intactes,
m’observen. Tinc temptacions de passar-me el semàfor en vermell. Verd! I les rodes grinyolen enmig del no res. Surto del
poble i entre els camps i l’aire net accelero. A l’horitzó, darrera
el turó de Montsoriu ja comença el taronja del nou dia i el món
es desperta. Deu meu! Que n’és de bonic! I és per a mi.
Deu minuts i arribaré a la pista. Deu minuts i seré el rei. He perdut l’emissora de ràdio, ja no m’importa. Surto de la carretera
cap al camí mal asfaltat, agafo el revolt de l’esquerra i m’enfilo
cap a l’aparcament. Lluny de casa, lluny de tot. Amb una maniobra ràpida deixo el cotxe sota les figueres esporgades. Ja
hi ha dos cotxes més, un és el d’en Josep, sempre el primer,
potser ha estat escombrant les fulles de la pista. Jo hauria de
ser-hi ja ajudant-lo però per culpa d’ella faig tard. Quan escombres la pista te n’adones de la seva immensitat. En l’obrir
la porta del cotxe ja sento perfectament els cops rítmics que fa
la pilota en xocar amb la pared, el cor se m’accelera i corro per
obrir el maleter i agafar la raqueta i anar cap a la pista per sobre
la gespa mullada. Sospeso la raqueta, l’acarono i noto el seu
pes, el seu equilibri i la textura del mànec preparat per la meva
mà. Em ve el malson, potser no ho ha fet expressament, però
ella sap l’important que és per a mi la raqueta. Sempre està al
maleter del cotxe, i si la treu per anar a comprar al Carrefour i
omplir el maleter de menjar i tetrabrics i papers de vàter li ha de
tornar a posar, o dir-m’ho la primera vegada que li pregunto. Hi
ha en Josep i en Jose Manuel, magnífic! Estan escalfant. Bona
gent, i encara falta un quart home per fer les parelles. “mecaguenlaleche! ya sabía yo que no iba a fallar! “Venga, chaval,
espavila”, “Com va la cosa, campió?”, “Campió de res” els dic
jo, “Fa estona que hi sou? Potser ja heu dormit a la pista, en
prou feines s’hi veu”. Encaixem les mans, ens mirem als ulls,
somrients, ens donem cops a l’esquena.... Vells rituals d’homes. A vegades penso que fa molts anys que ens trobem,
cada diumenge a la matinada, i de fet no sabem pràcticament
res els uns dels altres. Curiós, i suposo que és el millor. Miro
el frontó immens, el terra encara humit, i la respiració afluixa,
ja hi soc. “Té, escalfa”, em donen la pilota i se’n van cap al
centre del frontó, jo els hi torno i m’assec al pedrís, “No, feu
vosaltres que ara vinc”. I em cordo les sabates, fins llavors
descordades. Ara toca disfrutar del moment, tot el neguit ha
desaparegut, m’aprecien aquesta gent i jo també els aprecio,
ho veig en els seus ulls, no sóc un gran jugador, però sóc net,
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CAMPUS ESPORTIU I CASAL DE VACANCES SETMANA BLANCA 2011
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Més de 160 participants repartits a parts iguals entre els Campus esportius i el Casal de Vacances van
gaudir de la primera i, segurament, darrera setmana blanca de les Escoles.
Realitzat entre l’Escola i la Zona Esportiva Municipal de Granollers s’oferia campus de bàsquet, futbol,
voleibol i activitats relacionades amb el Carnaval en el Casal de Vacances, a nens/es i Joves de 3 a 18
anys de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 5 de la tarda.

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

mini-volei amb més de 70 participants organitzada
per l’ AEE Escola Pia Granollers, amb la participació i col·laboració de l’AE Carles Vallbona, l’AEE
Jaume Callís de Vic i l’Eduvòlei de l’Ametlla del
Vallès.
Després dels parlaments de les autoritats i feta la
tradicional foto de família va començar el partit que
enfrontava la Selecció Catalana Cadet Femenina i
un combinat Juvenil femení de la ciutat, amb jugadores de l’AEE Escola Pia i l’AE Carles Vallbona,
que va finalitzar amb victòria de la Selecció Catalana , després d’un vistós i disputat encontre, per 3
a 0.

Extraescolars

El passat dissabte 12 de març, en commemoració
del Dia Internacional de la Dona, promogut per
l’Ajuntament de Granollers i organitzat per la nostra Escola, es va celebrar una exitosa trobada de
Voleibol, amb la presència de la selecció Catalana
cadet femenina.
A l’acte hi va assistir la presidenta de la Federació
Maribel Zamora, l’Alcalde de Granollers Josep
Mayoral i el regidor d’esports Josep Mª Junqueras, acompanyats pel director -gerent F.Xavier
Ambròs com a principals representants del voleibol a la ciutat.
La diada va començar amb una gran trobada de
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IIa. TROBADA D’ESCOLES DE BÀSQUET A GRANOLLERS
El passat diumenge 10 d’abril l’Escola va organitzar la segona i darrera de les trobades que es celebraran a Granollers.
Més de 50 participants de quatre entitats CB la Garriga, Cb La Roca del Vallès, CB Lliçà de Vall i l’Escola Pia Granollers, amb jugadors/es de 1r i 2n de primària van gaudir d’una matinal de bàsquet perfectament organitzada i que va finalitzar amb el tradicional Pica-pica de comiat.
La propera trobada està programada pel 8 de maig a la Roca del Vallès.

PRIMER PARTIT DEL GRUP DE VETERANS I VETERANES
Després de mesos d’aprenentatge i d’una pila d’hores d’entrenament, el grup d’adults que es van iniciar
en voleibol en el mes d’octubre, el passat divendres 25 de març van participar en la seva primera trobada
amb el CV Llinars. Cal destacar que tot i poc temps que porten practicant aquests esport, el resultat va
ser molt satisfactori. Un bon exemple per les noves generacions d’esportistes.
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CROSS ANNA MOGAS 2011
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A la segona va la vençuda, després d’un ajornament per la pluja, el primer en 30 anys, per fi es va
poder celebrar el tradicional Cross Escolar Anna Mogas on 80 alumnes de l’Escola hi van participar.
Més de 800 escolars de tota la comarca van córrer pels nous carrers que envolten l’escola del Nord
de Granollers. Va ser un matí perfecte de festa esportiva, el bon rotllo i l’esportivitat lluïa entre tots els
participants i famílies.
Cal destacar els alumnes que varen assolir la difícil tasca de quedar entre els tres primers classificats:
Llorenç López (2n.) de 4t d’ESO ,
Martina Capdevila (1a.) i Alba Quintana (2a) de 3r d’ESO, Clara Caballero (2a) de 1r d’ESO , Silam
Buendia (1r) de 6è, Dani Quintana
(3r), Mireia Boix (1a.) i Aina Camats
( 2a) de 5è i Marc Boix (2n) de 2n.
A més dels premiats, hem de felicitar a tots els corredors i corredores
de l’Escola que hi van participar,
perquè ( adaptant la frase de Jonh
Wooden) “Quan ho intenteu fer el
millor possible sempre sou guanyadors, encara que, de vegades, l’altre corredor serà més ràpid”.
Felicitats a tots/es !!

APLEC DEL MOU-TE
Nou Barris (Barcelona) 10 d’Abril 2011
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