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QUALITAT ... MALGRAT LES RETALLADES?

La nostra comunitat educativa, també ressentida
per la situació econòmica i per les conseqüències que ha generat, està conscienciada de la responsabilitat que tenim a les nostres mans...Per
això volem parlar del que oferim, dels aspectes
educatius que continuem mantenint i del tarannà
humà que continuem respirant: acollidor, responsable, professional..
...lluitant per a mantenir els desdoblaments dels
grups classe per tal d’atendre millor la diversitat
de l’aula,
...lluitant per a mantenir projectes iniciats anys anteriors i innovant altres programes (treball de l’expressió escrita i l’avaluació, programa d’Ortografia
sense esforç a 4t de primària, programa d’ortografia a P5 - 1
primària, ...)

....lluitant per a mantenir els recursos humans i
materials per atendre la diversitat en tot l’ equip
de professionals,
...lluitant per a mantenir la ràtio mestre/a alumne/a i no deixar de fer substitucions quan calgui,
...lluitant per a mantenir les tutories individualitzades i fer un seguiment més acurat de l’evolució de
l’alumnat tant a nivell d’aprenentatges com personal,
...lluitant per a mantenir aspectes educatius que
podrien semblar substituïbles però per als quals
nosaltres continuem apostant perquè hi creiem.

Editorial

La crisi ha fet que econòmicament s’hagin replantejat moltes situacions laborals en el nostre país i
a nivell mundial. Vivim moments de queixes contínues, de notícies negatives i sovint indignants. A
moltes generacions anteriors a la nostra els ha
tocat viure moments difícils per diferents circumstàncies (guerra, postguerra, dictadura...). A la nostra ens toca aquest moment. Actualment vivim
situacions que fa uns anys semblaven superades,
gairebé impossible que succeïssin. Malgrat tot, no
podem caure en el pessimisme, hem d’encarar el
present i el futur amb sentit positiu.
Molts sectors són els afectats, entre ells, el nostre,
el de l’ensenyament. Un sector que té una gran
responsabilitat al capdamunt, per al futur i per al
progrés del país.

I davant de tot això, les retallades no han estat en
cap moment motiu de justificació per minvar la
motivació, la il·lusió, la presència i la participació
dels nostres professionals. Valorem la constància
i l’esforç mantingut per l’equip docent malgrat ser
un sector dels més perjudicats per les retallades,
valorem la col·laboració i la confiança que les famílies han dipositat en nosaltres i valorem, també,
el gran esforç de la xarxa de professionals de
l’àmbit no formal, extraescolar, més enllà de l’escola, que col·laboren en l’educació dels nostres
infants.
A tots plegats, gràcies !

Mercè León
Núria Asturgó
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Infantil

ELS NENS I NENES DE P3, HEM EXPERIMENTAT AMB EL COLOR VERMELL
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Els nens i les nenes de P3, hem experimentat amb el color vermell.
Hem buscat objectes de la classe d´aquest color: un tovalló, un tomàquet de la cuineta, una
peça, un retolador.... Ho hem manipulat, hem treballat vocabulari, ho hem comptat...Després
hem fet una feineta del llibre i finalment hem fet pintura lliure en un full blanc.
Ens ho hem passat molt bé! Encara que ens hem embrutat una mica la bata:
- No passa res !!!!!!

JOQUINES DE REIS

Infantil

Els nens i nenes de p4
juguem amb les joguines de
reis. Cadascú de nosaltres ha
portat una joguina per compartir amb els companys.
Ens ho hem passat
molt bé i hem jugat tot el matí.
Ens agrada compartir així
tenim més coses per jugar.
P4

GEOMETRIA A P5

Els nens i nenes de P5 ens estem fent
grans i a l’hora de matemàtiques se’ns
estan complicant les coses. Ara fem geometria i hem construït uns cossos amb
volum fent servir plastilina i canyes. Es
tracta d’un cub i una piràmide. Aquí en
teniu una mostra, a veure si us atreviu a
provar-ho vosaltres !!!
P5
5

Primària

DESCRIPCIONS DE FRUITES
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Els nens i nenes de 1r estem fent unes descripcions de fruites molt xules. Aquí en
teniu algun exemple.
1r Primària

EL CIRC

Primària

Els nens i nenes de segon hem començat
el nostre projecte d’aquest curs.El tema
és, senyores i senyors....Ta,ta,ta,xan....EL
CIRC!!!!
És un tema divertit, ple de màgia, bromes
i un munt de preguntes per resoldre.
Per començar a endinsar-nos dins del
món del Circ, el dia 15 de gener vam fer
una sortida de matí a la biblioteca de Nou
Barris de Barcelona, especialitzada en el
tema.Després d’unes explicacions per
part d’una persona entesa , vam poder
mirar i llegir molts llibres.Podeu veure les
fotos a la mediateca de la nostra escola.
A partir d’aquesta motivació, a la classe ja
estem treballant amb grups de recerca tot
allò que volem saber i, fins i tot, a l’àrea
de plàstica ens estem atrevint a fer un diorama del circ.
2n Primària
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Primària

TREBALLEM LA POESIA
Els nens i nenes de 3r de Primària aquest
trimestre treballarem la poesia.
Hem començat les sessions i ens han organitzat per grups de 4 o 5 alumnes.
La primera feina la vam fer individual. L’activitat consistia en mirar un cal·ligrama i ens
van fer escriure sobre el que sabíem o imaginàvem del poema.
A la segona activitat ens han presentat diferentes exemples de frases o paraules disfressades
i
després
hem
hagut
d’inventar-ne una.
A la tercera sessió ens han portat un carro
amb un munt de llibres de poesia. Hem
estat llegint, comentant i hem escollit un per
treballar-lo.
Ja tenim ganes de veure com segueix …
Esperem que amb aquestes classes ens
convertim amb uns bons escriptors de poesia !!
3r Primària C
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SOM PERIODISTES!

Primària

Els nens de 4t, al llarg del primer trimestre vam
treballar la notícia. Vam aprendre que en una notícia sempre hi havia el titular, el subtítol, el cos
de la notícia, qui l’escriu, des d’on s’escriu, quan
s’escriu.. i a vegades hi pot haver alguna imatge.
Un dilluns ens van dir que entre tots hauríem de
fer un diari. Primerament triaríem un tema dels
que hi havia a la pantalla: notícies del món, del
temps, de classe, de l’escola, d’extraescolars...Un cop triat el tema vam escriure l’article
en un full i després el vam passar a net a l’ordinador.
I aquí teniu el resultat de les 4 classes: El diari de
4t A, Notícies de 4tB, Món escolar de 4t C i Noticiari 4t D.
Ens va agradar molt treballar la notícia. VA SER
MOLT DIVERTIT!!!
4t Primària
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Primària

EXPRESSIONS ORALS DE LENGUA CASTELLANA A CINQUÈ
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Hola companys i companyes!

Hem explicat sobre les ciutats següents: València, Bilbao, Santander, Almería, Antequera, Oviedo, Madrid, Málaga, Las Palmas,
Santiago de Compostela, Teruel, Huelva, Córdoba, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Logroño, Salamanca, Toledo, Valladolid,
Segovia, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz i Sevilla.

Aquest curs de 5è, a llengua castellana ens
van dir que havíem de fer una expressió oral
sobre una ciutat espanyola. Havíem de tenir
en compte diferents aspectes del guió que
ens van donar com: Comunitat a la que pertany, on està situada, amb quins mitjans de
transport podem arribar, per què l’hem triada,
el seu relleu, com viuen, quin és el menjar Després d’uns dies de preparació arriba el dia
típic, les seves tradicions...
de l’expressió oral. En sortir a la tarima estem
nerviosos, et provoca mal de panxa i altres
Per realitzar l’expressió oral podíem buscar coses. Al final ens sentim més tranquils els
diferents fotografies per il·lustrar-la i facilitar companys i companyes ens valoren i el mesl’expressió oral als nostres companys.
tre o la mestra ens diu alguns dels aspectes
que podríem millorar.
L’expressió oral s’havia de presentar per escrit i es podia fer a mà o amb l’ordinador i en A nosaltres ens encanta fer expressions orals,
una cartolina. Com tot treball que fem la pre- encara que passem uns nervis...
sentació és molt important.
Van ser unes expressions molt treballades i
originals !
Per organitzar aquesta activitat el nostre professor ens va dir que ens havíem de pensar
Júlia Mas
tres poblacions i així no coincidir amb altres
Judit Baldich
companys que haguessin triat la mateixa ciuGuillem Maymó
tat.
Per preparar una expressió oral hem de tenir
present aspectes com:
* Parlar amb seguretat ( vocalitzar, el to de
veu ...)
* Mirar el públic.
* No fer moviments bruscos, provocats pels
nervis, perquè això et podria fer que no ens
sortís prou bé.

OLIMPÍADES DEL RECICLATGE

Primària

Aquest any, a Educació Física, els professors Dani i Mercè han organitzat unes Olimpíades del reciclatge per sisè i cinquè. Cada
classe, havia de fer grups per a les olimpíades. S’havien de passar sis proves, amb
certs punts cada una. El grup amb més puntuació quedava campió. Les proves estaven
fetes amb materials reciclats, i nosaltres, els
alumnes, les preparàvem. Algunes de les
proves eren recivórtex, iogurt basquet, futbol xapes... El primer, segon i tercer grup rebien uns premis pel seu esforç, és clar
també fets amb materials reciclats. I així es
van fer les olimpíades, deixant una alegria i
un somriure a cada alumne.
Quim Gabarrella Serra
Sergi Navarro Rebasa

EL MEU DIARI
Dissabte 12 de gener 2013
Avui ha estat un d’aquells dies que he anat a
dormir amb un gran somriure, i tot per una
inoblidable experiència: Una visita a casa la
Laura.
Obrir la porta i trobar-se a una gran amiga,
per mi ja és un regal. Diari, a que no saps
quants sentiments positius han recorregut
pel meu cap aquells segons? Doncs molts:
alegries, il·lusions... Bé, com ja et vaig explicar, tenia moltes ganes que arribés aquell
moment de celebració amb moltes amistats
en especial la de la Laura, ja que avui era un

dia especial per a ella, el seu aniversari. A la
festa vam realitzar una gimcana en la qual hi
havien sis proves, totes organitzades per
ella, un gran mèrit. I saps què diari? La Maria
i jo vam guanyar les proves. Molt divertit. Ah!
I l’àvia de la Laura va fer un pastís... Sense
paraules, boníssim, per llepar-se els dits. Era
un pa de pessic amb una crema deliciosa
que degotava pels costats...
Avui no només he après que passar-ho bé
amb les amigues sempre va bé, sinó que
l’estima que ens uneix és molt forta.
Tania Moya 6èC
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Secundària

LA DESCRIPCIÓ D’UN MONSTRE
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Una de les tipologies textuals que hem treballat a l’assignatura de llengua catalana durant
la 2ª avaluació ha estat la descripció. Aprofitant que a la unitat 5 hem llegit un fragment de
l’Odissea, una de les grans obres literàries d’Homer, en què Odisseu s’enfronta als ciclops
(uns éssers superbs i monstruosos), els alumnes han hagut de descriure precisament el
pitjor monstre que es poguessin imaginar. A continuació en teniu alguns exemples.
Un monstre per a no recordar
Ara us explicaré un fet que em va
passar ahir. Vaig arribar a l’escola com
cada dia, amb la son als ulls. No m’imaginava que haver estudiat fins tan tard la nit
anterior em portaria tants problemes. Estàvem fent classe de matemàtiques i la
professora ens estava explicant les arrels
quadrades. Sincerament, no m’interessava gaire però, què hi podia fer?Havia
d’escoltar o almenys, fer formes que estava atenta perquè si no... Un company li
va demanar si ho podia tornar a explicar i
em sembla que la mestra no s‘ho va prendre gaire bé perquè aleshores va començar tot.
A davant dels meus ulls va aparèixer un ésser horripilant i fastigós. Era
gras, era enorme, era un monstre. Desprenia una curiosa aroma: una barreja de
peix podrit, carn passada, aigües residuals, ous en no gaire bon estat i ceba una
mica passada. Tot ell estava cobert per
pèls i fang que li regalimava cos avall, segurament era la causa de la pudor. Tenia
els cabells llargs, negres i tan llardosos,
que anaven deixant un rastre d’oli per on
passaven. La seva cara estava coberta
per grans plens de pus.

Tenia els ulls vermells, com injectats de
sang i el nas de patata. Les seves dents
eren totes negres com el carbó, excepte
algunes que eren de color marró fosc.
Tota l’esquena la tenia recoberta per butllofes grosses i brillants, cosa bastant repugnant. En comptes de melic, tenia un
forat ronyós que s’endinsava fins a ves a
saber on. Hi podia viure algun cuc perfectament. Tenia les mans i els peus plens de
ferides sangonoses. Em va semblar veure
que, entre els dits, hi havia algunes algues
ben arrelades a la brutícia. Les seves ungles eren totalment negres per culpa de la
brutícia acumulada durant uns vint-i-tres
anys.
En resum, que tenia el monstre
més... (no hi ha paraules per descriure’l) al
davant i cridant el meu nom: Mercè!
Mercè! Mercè! Fins que em vaig despertar. Mercè! Mercè! Mercè! Em deia la professora intentant que tornés a la classe.
Vaig obrir els ulls i em vaig trobar 30 parells de ninetes clavades a mi i les meves
galtes que començaven a agafar color. Us
ho asseguro: a partir d’ara, estudiar, al
matí!
Mercè Oliveras
1r ESO C

EL GRAN HEROI

Fins que un dia una mala bèstia va entrar a la
seva protegida ciutat, Barcelona. Es feia dir Medusa i tenia unes serps màgiques al cap, que si
les miraves a la cara, et converties en pedra.
Aquesta mala bèstia en un dia va eliminar una
quarta part de la ciutat.
L’endemà en Josep va sortir a passejar amb molt
de compte i va veure penjat un cartell en el que
deia que s’oferia una bossa de monedes d’or al
qui matés la Medusa. No s’ho va pensar dues
vegades, en un tres i no res, va anar a buscar
aquella mala bèstia, que estava destruint tota la
ciutat. I així ho va fer, l’endemà al mati va sortir
ben d’hora amb el seu pare i va anar a buscar
aquella mala bèstia per eliminar-la. Van arribar a
La Rambla, semblava una ciutat deserta. En una
cantonada van sentir un soroll d’un home cridant,
era la Medusa que portava una bossa al cap per
tapar les serps, estava torturant-lo fins que li va
tallar el cap amb una espasa. Els dos herois,
pare i fill, estaven molt espantats. El pare del
Josep va mostrar la cara a la Medusa, i no va
parar de insultar-la fins que al final el monstre
se’n va cansar, es va treure la bossa del cap i va
transformar-lo en pedra. En Josep es va posar a
plorar com un boig. Es va posar una bena sobre
els ulls i va confiar en el seu instint, una cosa que
li havia ensenyat el seu pare molt abans que
quedés petrificat. Va desembeinar l’espasa i va
córrer cap a la Medusa. Van començar a lluitar
cos a cos. La Medusa li va fer un tall a la mà a en
Josep.

Finalment ell es va escapar i es va amagar darrera d’una roca, on la Medusa no el veia. En
Josep es va enfadar i es va treure la vena dels
ulls.
Va sortir de l’amagatall, ella, la Medusa, estava
girada. En Josep va córrer cap a ella cridant i
plorant, quan ja estava just al seu darrera va
agafar bé l’espasa i li va tallar el cap. La Medusa
havia mort per sempre més. En Josep es va deixar caure a terra i es va posar a plorar de l’emoció. Va agafar la Bena que s’havia posat als ulls
i va embenar els ulls de l’horrible monstre. Va
marxar cap al palau del rei de Catalunya. Li va
ensenyar el cap al rei i aquest es va posar a cridar d’eufòria. Aviat ho va comunicar a tot Catalunya i tothom es va alegrar moltíssim, sobretot
la mare i la germana d’en Josep, però aquestes
també estaven entristides per la mort del seu familiar.

Secundària

Hi havia una vegada un noi que es deia Josep,
tenia 18 anys i vivia a Barcelona. La seva família econòmicament estava molt malament. Buscava treball desesperadament per aconseguir
unes monedes d’or i poder treure la seva família
de la pobresa.

Al final el rei va donar ordres que donessin una
bossa de monedes d’or al noi. D’aquesta manera
en Josep va treure la seva família de la misèria.
Per sempre es va recordar el seu nom com “El
Gran Heroi”.

Martí Duxans
Ferran Iriondo
1r ESO-B
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Secundària

Sant Josep de Calassanç
VOLUNTARIAT
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Sant Josep de Calassanç va crear la primera
Escola Pia. Nosaltres alumnes d’una d’aquestes escoles, per no oblidar la seva
tasca, cada any, el 30 de novembre, celebrem la diada realitzant diferents activitats
durant el dia, ja poden ser activitats esportives com voluntariats.
Els alumnes de tercer d’ESO vam fer un voluntariat. Podies escollir anar a l’escola primària, al geriàtric, al Xiprer o a l’escola
Montserrat Montero. El voluntariat de primària tractava d’ajudar als nens petits a fer uns
ninots per al pessebre. També hi havien
alumnes de batxillerat que eren allà per ajudar-nos a nosaltres. El que vam fer primer
va ser separar la plastilina, els papers de colors, els gomets... entre les diferents classes.
Va ser molt divertit ja que feia molt temps
que no fèiem res manual i estar amb els
nens va ser molt satisfactori, i per ells també
ja que se’ls hi veia molt contents. Finalment
el ninots els hi van quedar molt bé i molt originals.
Els altres alumnes que van anar al Montserrat Montero van sortir a les 10:45 de l’escola,
ja que anaven caminant fins allà. Van tardar
uns 20 minuts i un cop allà, es van dividir en
petits grups per a que anessin , uns amb els
més grans i els altres amb els mes petits,
tots repartits per l’escola. En el meu grup,
érem la Maria Cayuela, la Cristina Delgado,
i jo la Berta Palou, ens va tocar amb nois i
noies d’entre 15 i 21 anys.

Ens vam presentar, i ens van explicar que
especialment els divendres, feien “discoteca”, i així ho vam fer, van posar música, i
a ballar! Cada 50 segons, la música es parava, i havia d’anar un dels membres de la
classe a prémer un botó per a que seguís
sonant. Però l’estona és va acabar, i vam
marxar un altre cop cap a la nostra escola.
La veritat és que a mi em va agradar molt, és
una experiència que la repetiria tots els cops
que calgués.
L’activitat de voluntariat, ens ha agradat
molt, ja que és una cosa diferent a tot el que
fem els altres anys. A nosaltres ens agradaria poder repetir, aquest ha estat l’any que
millor ens ho hem passat!

Berta Palou
Germán López
3r ESO C

SORTIDA COSMOCAIXA

Secundària

Dimarts 11 de desembre els meus companys
i jo vam anar al Cosmocaixa, on vam veure
diverses exposicions i tallers molt interessants.
El primer taller al qual vam assistir, tractava
de la sostenibilitat del nostre planeta. Aquest
taller ens va donar a conèixer els greus problemes que per culpa de l’home, pateix el
nostre planeta.
L’altre taller, referent a la pressió, ens va permetre conèixer una mica més a fons, el tema
de la pressió atmosfèrica i també adonar-nos
que la pressió és les 24 hores del dia, els 7
dies de la setmana, els 12 mesos de l’any, la
pressió sempre ens envolta.
Vam veure una sala amb màquines amb la
suficient intel·ligència artificial per poder calcar una imatge, d’altres que mesuraven les
ones cerebrals i per últim un braç robotitzat
que movia petites boletes per crear formes,
com per exemple, un triangle.

Després, vam anar a una sala on hi havia
una exposició sobre epidèmies, on ens van
explicar que la velocitat d’un esternut pot
oscil·lar entre 110 i 160 km/h. Abans per
curar qualsevol tipus de refredat o grip una
persona s’havia de prendre moltes més dosis
d’un medicament que actualment. Hi havia
una exposició en la qual, es mostraven els diferents tipus de preservatius. El més antic
dels quals era fet de pell d’intestí de porc.
En aquesta sortida vam aprendre que si l’ésser humà continua gastant tants recursos,
amb el pas del temps no podrem evitar la
nostra extinció i que en pocs anys la medicina s’ha desenvolupat molt.
Josep Bassa
4t ESO C
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Batxillerat

CONFERÈNCIA LA MARATÓ DE TV3

16

Aquest any la Marató de TV3 va dedicada al càncer i així aconseguir, gràcies a la
recerca científica de noves vies de tractament
i cura, que el càncer deixi de ser mortal i es
converteixi en una malaltia curable o crònica.
Per aquest motiu, el passat dilluns dia 11 de
desembre de 2012 ens van fer una xerrada
sobre el càncer.
El càncer és una malaltia en la qual un
grup de cèl·lules desenvolupen un creixement
descontrolat, el conjunt d’aquestes cèl·lules
agrupades i sobreposades s’anomena tumor.
Hi ha de dos tipus:
Tumor benigne: les cèl·lules no envaeixen altres parts del cos, se solen treure i normalment no tornen a aparèixer.
Tumor maligne: Les seves cèl·lules tenen la
capacitat d’envair teixits propers o bé disseminar-se per altres parts del cos, aquesta
acció s’anomena metàstasi. Les quals no
tenen perquè ser mortals ja que són curables.
Aquestes cèl·lules es diferencien de
les altres perquè com he dit abans es reprodueixen molt de pressa i tenen la capacitat
d’envair altres parts del cos, pel fet de poderse convertir en cèl·lules mare, però també
perquè presenten una forma i mida diferent,
és a dir, més irregular, amb protuberàncies,
tan poden ser grans com petites, etc.
Hem de tenir en compte que el càncer
no és solament una sola malaltia sinó que en
són moltes. Avui dia ja s’han identificat més
de dos-cents tipus de càncers diferents. Les
més freqüents però, són: en homes, el càncer de pulmó i en dones, el de mama.

També destaquen el càncer de pell o
melanoma maligne el qual és una piga lletja
amb un ràpid procés de reproducció. És degut
a repetides exposicions solars sense protecció solar. Els llocs on es solen localitzar són a
les cames i a l’esquena. Els nadons o nens
petits són els que tenen un perill més elevat
pel que fa a les exposicions solars ja que les
seves cèl·lules s’estan formant i per tant
estan en una contínua reproducció.
I el càncer de colon, degut a la “dieta escombraria”.
Les causes de la formació de tumors i
conseqüentment del càncer poden ser, per
causes hereditàries ja que el 10% dels càncers ho són, llavors, segons quins determinats càncers com el Papil·loma humà, pots
ser degut a l’acció d’un virus. També a errors
comesos durant la duplicació del DNA, perquè s’ha vist que, 6 errors seqüencials en una
mateixa cèl·lula fa que aquesta es torni cancerosa.

Actuen a totes les cèl·lules del cos encara
que les més perjudicades són les canceroses, que moren de velles. Per això a alguns
pacients de càncers se’ls hi cau el cabell encara que no totes les quimioteràpies tenen
aquest efecte secundari. La radioteràpia a
diferència de la quimioteràpia, s’utilitzen
rajos d’alta energia que són aplicats en
casos en els quals el tumor és molt localitzat.
Actualment gràcies a les investigacions hem avançat molt, els resultats han
estat espectaculars i càncers que fa poc que
eren mortals ara es poden controlar i tractar
amb teràpies eficaces. Com pot ser la teràpia gènica que ens permet saber quina ha
estat la errada que ha fet desencadenar el
càncer i trobar tractaments, medicaments
que lluitin contra aquestes alteracions, un
exemple seria el medicament contra l’alteració de la P-53.
O l’anomenada medicina personalitzada sorgida arran de la investigació de la
composició dels tumors que ens permetrà
crear fàrmacs específics, més adients per a
cada moment, per a cada fase, és a dir, en
funció de l’evolució de cada tumor i tractaments més útils i menys agressius per a
cada pacient.

Batxillerat

En aquests casos, el nostre cos té molts
sistemes per detectar i corregir aquestes
possibles errades com pot ser la P-53. Una
proteïna que la seva funció consisteix en detectar les cèl·lules que han tingut errades i
fer-les destruir, però tot i així, fins i tot, la majoria de persones amb càncers presenten
aquesta proteïna deficient.
Una vida no saludable també pot provocar l’aparició d’un càncer, com per exemple fumar que sol produir el càncer de
pulmó. L’acció de beure, si no ets un alcohòlic crònic, actualment no seria causant encara que pot causar molts altres mals com
derrames cerebrals a causa de la debilitació
de les artèries per l’acció de l’alcohol.
Els primers símptomes d’un procés
cancerós són el cansament i la pèrdua de
pes, si un pacient els presenta al metge ja
se li ha d’encendre automàticament una
bombeta i programar-li proves per descartar
el càncer com ha possible opció.
Com que no hi ha dos tumors idèntics ni dos pacients iguals. Cada cas necessitarà ser tractat de manera individual i
personalitzada.
Els principals tractaments utilitzats
són primerament la cirurgia, llavors la quimioteràpia i finalment la radioteràpia.
La cirurgia depèn molt de les característiques del tumor i del lloc on està localitzat. Normalment s’utilitza com a mesura
preventiva, per identificar el tipus de tumor,
fent una biòpsia; per fer-lo més petit, etc.
Tant la quimioteràpia com la radioteràpia dificulten la reproducció cel·lular evitant la seva divisió fent vibrar les cèl·lules.

Paula Marcé Jo
2n Batxillerat B
Biologia
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La Teca de la Mediateca

RECURSOS PER AL DENIP
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Cada 30 de gener a l’escola celebrem el DENIP: Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Enguany, l’equip de mediatecaris hem muntat una exposició a l ‘entrada de la mediateca (amb llibres i pel·lícules relacionats amb el tema) i una altra de virtual al bloc. En aquest darrer cas es
tracta d’un recull també de llibres, cançons, poesies, vídeos i recursos i propostes per treballar
la
pau.
L’exposició
virtual
es
pot
consultar
a
l’adreça
http://contespau.wikispaces.com/RECURSOS+PER+A+TREBALLAR+LA+PAU+A+L%27ESCOLA, mentre que
per visitar la mediateca us haureu de desplaçar a l’edifici de secundària. En ambdós casos trobareu multitud de recursos que us poden interessar.

EL CIRC

La visita que cada curs duem a terme a la
biblioteca de Nou Barris de Barcelona és
ja una tradició a la nostra escola, però per
als alumnes de 2n de primària sempre és
una novetat i, a més, molt satisfactòria i
engrescadora. Per a ells es tracta d’una
fantàstica ocasió per aprofundir en el seu
projecte sobre el circ. Des de la biblioteca
els facilitem recursos (llibres, revistes,
imatges, vídeos, webs, poesies...) perquè
facin dues sessions de recerca i també organitzem la visita a la biblioteca de Nou
Barris perquè està especialitzada, precisament, en el món del circ.

“EL HILO DE LA VIDA”

NOVETATS A LA MEDIATECA
Els llibres, revistes, DVD... que adquirim a
l’escola es poden consultar al bloc i també
agafar en préstec. Us fem cinc cèntims,
però, dels darrers llibres, revistes i pel·lícules que hem incorporat al nostre fons:
- DVD:
Intocable: un dels darrers èxits del cinema
francès
War horse: adaptació d’un llibre que, precisament, es llegeix a l’Explorador de Llibres
Els jocs de la
fam: una altra
adaptació cinematogràfica d’un èxit
literari per a adolescents

- Llibres:
Quan marxaran, aquests? Amb humor i
sensibilitat, l’autor d’aquest llibre il·lustrat
reflecteix la realitat de les famílies plurals
d’avui en dia
La vacant imprevista,
de J. K. Rowling. Primera novel·la per a
adults de l’autora d’en
Harry Potter

- Revistes:
Mètode: publicació de divulgació científica
i cultural
Cavall Fort: què podem dir que no sapigueu d’una de les revistes amb més tradició
i qualitat de la nostra llengua?

La Teca de la Mediateca

“El hilo de la vida” és un petit llibre il·lustrat que parla, tal com s’apunta en el títol, de la vida
i la seva evolució des del naixement fins a la mort. Com que es tracta d’una obra amb molt
de missatge i que als mediatecaris ens va semblar molt interessant, vam ensenyar-lo al professorat de l’escola, de manera que s’ha treballat a les tutories. El resultat ha estat un recull
de missatges escrits pels alumnes responent a la qüestió Espero...La mateixa activitat també
la vam dur a terme amb els pares que van participar al Cafè literari del desembre.
Les respostes a aquest espero estan penjades a l’entrada de la mediateca i valen la pena de
ser llegides.
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CENTENARI DE LA JOANA RASPALL
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En motiu de la celebració del centenari de la poetessa Joana Raspall, des de la biblioteca de l’escola hem proposat al nostre alumnat que se sumi a aquesta efemèride escrivint poesies. Per això hem preparat per als nens i nenes de cicle mitjà i superior un
carro amb molts llibres de poesia perquè s’inspirin i li redactin una bona felicitació.
Totes les produccions dels alumnes mirarem de recollir-les i fer-ne un petit llibre que es
penjarà al bloc de La Teca de la Mediateca.

LLIBRES PER NADAL
Qualsevol moment i lloc és bo per llegir, però
el Nadal sempre convida a la lectura (com
qualsevol època de vacances, vaja) perquè
tenim més temps, estem relaxats, etc.
Aprofitant aquesta situació, els alumnes de
1r i 2n d’ESO van anar a visitar la llibreria La
Gralla els últims dies abans de vacances de
Nadal ja que, des del seminari de llengua,
els darrers cursos demanem que un regal
d’aquestes festes sigui un llibre. La visita
serveix, precisament, perquè els alumnes
coneguin títols que els poden agradar i que,
així, fomentin el seu gust per llegir.

INSCRIPCIONS OBERTES A LA CAMINADA GRANOLLERS-MONTSERRAT

Portes obertes

Quan llegiu aquestes ratlles mancaran pocs
dies perquè s’obrin les inscripcions de la XIX
edició de la caminada Granollers Montserrat que organitza la nostra escola. Concretament, les inscripcions es podran fer del 4
al 15 de març, és a dir, que durant les dues
primeres setmanes de març haureu de
passar per la recepció d’algun dels dos edificis de l’escola i omplir la butlleta que dóna
dret a participar-hi.
Us recordem que el preu de la inscripció són
10 euros, la qual cosa us garanteix, entre altres aspectes, una assegurança de responsabilitat civil, transport, avituallament, regal
commemoratiu, etc.
També volem insistir en què les places són
limitades i que, com a organitzadors, vetllarem perquè els assistents s’inscriguin al recorregut per al qual estan preparats (ja
sabeu que es pot sortir des de Granollers,
Castellar del Vallès o Monistrol).
Ja per acabar sapigueu que per a aquesta
edició hem preparat algunes novetats, com
per exemple un sorteig de material (esportiu
i d’altres àmbits) entre tots els assistents
que arribin a Montserrat i els controls i
acompanyants de la caminada.
Trobareu tota la informació relacionada amb
la caminada al bloc caminada Granollers
Montserrat, que està a la pàgina web de
l’escola. Fixeu-vos en la imatge!
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ÉXHANGE METZ-GRANOLLERS 2012-2013
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Le 26 novembre, quelques élèves de français de
troisième et quatrième d’ESO sommes allés faire
un échange avec Lycée Fabert, à Metz, au nord
de la France. Nous avons pris l’avion jusqu’à
Basel-Mulhouse-Freiburg et nous avons fait le trajet jusqu’à Metz en autocar. Quand nous sommes
arrivés là-bas, il y avait tous nos correspondants
et nous sommes allés chez eux.
Mardi, nous sommes allés à Luxembourg avec les
Français et les professeurs. Nous avons visité la
ville et ensuite, la Commission Européenne. Mercredi, nous avons visité Verdun, où nous avons eu
l’occasion de voir les tranchées et les forts utilisés
pendant la Première Guerre Mondiale. Jeudi
matin, nous sommes partis à la Maison Robert
Schuman, l’un des pères-fondateurs de l’Europe.
Nous avons aussi visité le musée qui porte son
nom. Ça a été très intéressant!

Après, nous avons mangé à la cantine avec nos
corres. Vendredi on a fait un rallye-découverte de
Metz et l’après-midi, nous sommes allés à la patinoire. Le week-end nous avons tous fait des choses différentes: nous sommes allés au bowling,
restés en ville ou avec la famille. Le dernier jour
nous avons suivi des cours, nous avons connu
l’histoire du lycée et nous avons vu la neige.
Après une fantastique semaine, c’était l’heure de
partir. On a pris l’avion et nous sommes retournés
chez nous.
Nous avons passé ces jours avec des personnes
qu’on n’oubliera jamais. Et maintenant, il manque
juste une chose à dire à nos correspondants: on
vous attend avec beaucoup d’envie et impatience!
Merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui
font possible cette échange!

INTERCANVI METZ-GRANOLLERS 2012-2013
El dia 26 del mes passat, alguns alumnes de francès de tercer i quart d’ESO, vam participar en un
intercanvi amb alguns estudiants del Lycée Fabert
de Metz, al nord de França. Vam agafar l’avió fins
a l’aeroport de Basel-Mulhouse-Freiburg i després,
un autocar fins a la ciutat de Metz. Allà, ens estaven esperant els correspondants amb les famílies
i vam anar cap a casa seva.
Dimarts, vam anar a Luxemburg amb els francesos i les professores encarregades de l’intercanvi.
Vam visitar la ciutat i després, la Comissió Europea. Dimecres, vam anar a Verdun, on vam poder
veure les trinxeres i els forts utilitzats durant la Primera Guerra Mundial, concretament, durant el
1916. Dijous al matí, vam anar al museu i a la Maison Robert Schuman, un dels fundadors d’Europa.
Divendres, vam fer un ral·li per la ciutat de Metz i
després, a la tarda, vam anar a patinar.

El cap de setmana vam fer diverses coses: vam
anar a la “bolera”, ens vam quedar a la ciutat o bé
vam anar a fer alguna excursió amb la família. L’últim dia, mentre ens explicaven la història de l’institut, va començar a nevar. Quina sorpresa!
Després d’una fantàstica setmana, va arribar l’hora
de marxar. Vam agafar l’avió i vam tornar cap a
casa nostra.
Hem tingut una fantàstica experiència. Hem pogut
aprendre molt francès juntament amb persones
que no oblidarem mai. I només queden dues coses
a dir: us esperem amb moltes ganes i moltes gràcies a tothom qui fa possible aquest intercanvi!
Elizabeth Vey Pericas4t ESO B

TROFEU MOLINET DE BÀSQUET

Pia 75 - Sese B 67 / Pia 71 - Verge de les
Neus 58 / Pia 70 - Aracena-Sant Josep A
103
L’Equip: Martí Mena, Juan Robledillo, Pau
Fernàndez, Daniel Ochoa, Gerard Garre,
Jan Pluvinet, Oriol Casadevall, Adrià
Allande, Ariel Bosch, Pau Benito, Jan Camats, Entrenadors: Francesc Pujadas,
Sergi de la Pena i Marcel·li Camats.

Extraescolars

Durant les vacances de Nadal els nens de
l’equip mini lila de bàsquet de l’Escola
vàrem participar en el torneig de bàsquet
més antic del país, on hi participen els millors clubs de Catalunya amb més de 80
equips.
Tots els jugadors i entrenadors ens ho vam
passar genial jugant el nostre esport preferit. Després de tres partits molt disputats es
havíem classificat per vuitens de final. Els
equips que arriben en aquest punt ja són
tots molt bons, estàvem molt contents d’haver-ho assolit, però encara no s’havia acabat. Ens tocava amb el Sant Josep de
Badalona, un dels millors equips de Catalunya. Va ser un gran partit, amb molts punts.
Vàrem veure que hi ha nois com nosaltres
que juguen molt bé a bàsquet i que si treballem amb ganes i ens esforcem al màxim,
el curs vinent els ho posarem molt difícil si
ens volen guanyar. Els resultats dels partits
van ser:
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TERTÚLIA AMB RÀDIO GRANOLLERS AL CASINO
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El passat divendres 21 de desembre una
representació de jugadors i jugadores dels
equips de l’Escola Pia van participar a la
darrera tertúlia esportiva de l’any, la número 107 amb Ràdio Granollers Esports. A
la Sala Joan Bretcha del Casino de Granollers.
Va ser un programa en directe dirigit per en
Carles Gil amb els contertulis: Josep Bach,
Ernest Duarte, Miki Güell, Joan Garriga i
Jaume Ribell. També hi va participar, com a
convidat, el pare dels Espargarins, el pilots
de moto Pol i Aleix Espargaró.
Duran el programa uns quants alumnes voluntaris van participar en un petit concurs
on es tractava d’ imitar algún famós o fer la
locució del espectacular gol de Messi amb
el Getafe.
Vàrem riure molt i els afortunats es van
endur regals de record. Al finalitzar el Casino de Granollers ens va obsequiar amb
un esmorzar per tots els assistents on
vàrem aprofitar per parlar de forma distesa
amb els tertulians i convidats.

EL CASAL DE NADAL

AINA VALLS DEBUTA A SUPERLLIGA
Alumna i jugadora de voleibol a l’Escola
durant les darrers 6 anys, l’Aina Valls
aquesta temporada fitxava pel CV Barcelona “Barça” per ajudar a l’equip juvenil i sènior B del Club. El seu esforç,
treball continuat i talent ha fet que superés les expectatives i el diumenge 27 de
gener va assolir un dels seus somnis,
debutar a la màxima categoria estatal, la
Superlliga femenina de Voleibol. L’Aina
va ajudar al seu equip a aconseguir la
victòria davant el CV Aguere de Tenerife i s’ha convertit en la primera Granollerina en debutar a superlliga. Felicitats
Aina i enhorabona als entrenadors i entrenadores que amb la feina feta
aquests anys han fet possible aquest
èxit.

Extraescolars

Més de 50 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, les activitats a la piscina, el taller de
fanalets i la sortida al Festival de la Infància
de Barcelona amb els més grans.
Després de sis dies farcits d’activitats i sortides, el 4 de gener el Casal es va acomiadar amb berenar i ball per a tots els
participants.
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TRES JUGADORS DE L’ESCOLA AL PDP
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET
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Els jugadors dels equips Mini i alumnes de la nostra escola: JAN CAMATS, JUAN ROBLEDILLO i ADRIÀ ALLANDE ( nascuts el 2001-2002) han estat triats per formar part del PDP
de la Federació Catalana de Bàsquet. El Programa de Detecció i Perfeccionament de la
FCBq compta amb 34 centres a tot Catalunya on hi entrenen, un cop per setmana, els 14
millors jugadors de la comarca, en aquest cas del Vallès Oriental.
Moltes felicitats a tots !

PARTIT FC BARCELONA B - R.MADRID CASTILLA

El passat 27 de Gener el FC Barcelona ens
van convidar als equips pre-benjamins i benjamí de futbol de la nostra escola a participar
en una de les experiències més divertides i
emocionants del futbol: Anar a veure un clàssic a can Barça. En aquest cas “El Miniclàssic”, que enfrontava al FC Barcelona B i el R
Madrid Castilla.
Va ser una experiència que molts no oblidarem. Mentre esperàvem per entrar al camp
en Pol i L’Aleix Espargaró ens van venir a saludar, després ens vàrem fer la foto amb els
jugadors a la gespa, i mentre sortíem a la
grada per veure el partit ens van regalar una
bandera per poder animar l’equip. Va ser un
partit emocionant, amb el camp ple i que va
guanyar el Barça per 3 a 1. Gràcies FC Barcelona per convidar-nos, ens ho vam passar
molt bé.

50 ANYS A L’ESCOLA PIA DEL SENEGAL
Aquests dies, per celebrar aquest cinquantè aniversari, he tingut la sort de poder tornar a viatjar al Senegal, cap a Husuy. Els escolapis senegalesos
havien organitzat una acte per iniciar l’any jubilar, és
a dir, el primer acte del cinquantenari. I varen assistir alumnes i exalumnes, pares, professors, escolapis
senegalesos, també del Camerun, de Costa d’Ivori,
i catalans. L’acte va consistir en una missa, un dinar
popular i una sèrie d’actuacions com el ball tradicional “ekonkon”, les majorettes, teatre, cant...
Malgrat la complicada situació econòmica i social del
país, l’Escola Pia del Senegal avança amb passos
ferms. M’alegra saber que arreu del món hi ha grups
de persones que, a la manera de Calassanç, intenten fer més fàcil la vida dels altres, treballant per l’educació per a tothom. Aquests cinquanta anys
d’Escola Pia a l’Àfrica també ha estat possible gràcies a tanta gent que, de manera anònima, ha aportat el seu gra de sorra (beques, fira de la
solidaritat...). Així que felicitats a tots plegats per
aquest aniversari tant significatiu!

Mou-te

Ara fa 50 anys, durant la celebració del Concili
Segon del Vaticà, un bisbe africà i un escolapi tingueren ocasió de conèixer-se. El bisbe era senegalès i l’escolapi era el general de l’Orde. Me’ls imagino
parlant als passadissos vaticans, amb columnes de
marbre, en els descansos entre les llargues sessions
del Concili. Desconec com va anar la conversa, el
cas és que el bisbe va demanar que els escolapis
anessin al Senegal a donar un cop de mà. El general escolapi no va trigar gaire a reaccionar i el 10 de
gener del 1963 va arribar el primer escolapi a l’Àfrica
procedent de Catalunya.
El viatge no degué ser gens fàcil, ni l’arribada ni l’adaptació. Però estic convençut que aquells primers
escolapis varen arribar carregats d’energia i de bona
voluntat. La zona escollida va ser la Casamance, al
sud del Senegal, en concret, a la població d‘Husuy.
Varen començar coneixent i donant-se a conèixer i
aviat es posaren a fer algunes classes. Més tard va
néixer el Collège Joseph Faye i, de mica en mica,
els projectes escolapis s’han anat extenent en altres
llocs del Senegal, tant de la mateixa Casamance,
com de la zona de Sokone i la capital, Dakar. Amb
l’ajuda d’escolapis catalans, primer i, després, amb
l’entrada de joves senegalesos, actualment hi ha diverses escoles d’educació infantil, primària, secundària, formació professional, residències, centres
culturals i parròquies. En total, ara hi ha al Senegal
uns 3.000 alumnes, 60 escolapis i uns 150 laics que
col·laboren.
L’any 2004 jo em trobava al Senegal fent un estudi
de Ciències Ambientals per la Universitat de Girona.
Per mi, l’experiència d’haver conegut aquest país, la
seva gent, la seva cultura i, especialment, el seu
valor humà, malgrat les dificultats materials, em va
obrir la ment i el cor, em va canviar. Va ser al Senegal on vaig comprendre la meva vocació i em vaig
atrevir a dir que volia ser escolapi. Un cop acabat el
treball universitari, hi vaig continuar uns mesos i hi
he tornat diversos cops col·laborant en projectes que
promouen les iniciatives juvenils.

Aniol
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