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CONSCIÈNCIA SOCIAL I EDUCATIVA

El deure de reconèixer i donar valor al dret de les
persones a l’educació. Al marge del que puguin fer
altres instàncies, el docent ha de maldar per adoptar compromisos amb una concepció democràtica
de l’educació, que remogui els obstacles per expandir tot el potencial d’aprenentatge de cada
alumne, al marge de la seva condició social, les
seves capacitats, les seves motivacions... amb l’objectiu de fer, des de la docència, una societat més
humana, més democràtica i més equitativa.
L’obligació de mantenir desperta una consciència
social i educativa crítica, d’estar atents a les dinàmiques socials, de conèixer els entrebancs per
avençar en l’educació dels nens, d’eliminar allò que
fa que l’escola sigui un mer reproductor de desigualtats, de fer de l’alumne el protagonista del seu
futur. Cal entendre la professió com un servei a la
societat, si cal, mostrant que altres maneres de viure
i d’organitzar-nos són possibles.
El deure de tenir cura, de fer-se càrrec, d’atendre i
personalitzar l’educació de cada alumne. El mestre
ha de desenvolupar determinades capacitats, sensibilitats, formes de treballar que el portin a establir
una mena de pacte moral individualitzat que permeti
establir relacions positives amb els alumnes, creant
aquella sensació entre els nens i nenes que hi ha
algú que s’interessa per ells.

El deure de fomentar les relacions a l’aula, generant
complicitats, compartint esforços, creant vincles
afectius entre companys, fent que cadascú se senti
escoltat i sàpiga escoltar i es vulguin engegar iniciatives individuals o col·lectives.
El deure del docent de desenvolupar els seus propis
coneixements professionals i d’aprofundir les seves
directrius morals, amb el convenciment que la societat actual viu en permanent canvi davant del qual
cal saber reaccionar i no deixar-se angoixar. Cal que
l’entorn faciliti aquest aprenentatge continuat del docent i que aquest vegi les possibilitats d’aplicació de
la formació que fa i que el dia a dia a l’aula sigui una
oportunitat per anar creixent professionalment.
El deure de creure i exercir una ètica democràtica
comunitària amb el benentès que el docent ha de
participar en la vida del centre i en el seu projecte
pedagògic, amb la convicció que aquelles maneres
de relacionar-se que es consoliden a l’escola poden
traslladar-se després a fora. La llibertat de càtedra
no ha de ser una excusa per amagar-se en l’individualisme. El docent ha de ser capaç de participar en
projectes conjunts, ajudar a generar relacions socials i intel·lectuals que provoquin el desenvolupament professional tant d’ell mateix com dels seus
companys.
I, per altra banda, el docent té el deure d’obrir-se
més enllà de les parets del centre, anant a altres espais d’aprenentatge i fent participar altres agents socials en l’educació de tots els nens i nenes, nois i
noies.
I, en la situació actual, i no menys important, el
deure de no defallir en reclamar que el consens, la
professionalitat i una mentalitat de llarg termini siguin les eines amb les quals es legisli en temes d’educació. De la mateixa manera que a ningú se li
acudiria deixar-se aplicar el bisturí per algú que no
fos metge, hem de demanar que determinats polítics facin un pas enrere i deixin l’educació en mans
dels professionals.
F. Xavier Ambròs i Illa
Director Gerent

Editorial

Sembla clar que la professió docent viu moments en els quals ha d’estar a l’aguait davant les
contínues amenaces als seus drets. Una societat
que vol ser neta, noble, culta, rica, lliure, desvetllada
i feliç cal que valori els seus mestres i en respecti
els seus drets. Un poble que valora els seus mestres
inverteix en si mateix.
En contrapartida, però, cal que els docents
tinguin molta cura dels deures que els pertoquen.
Deures que van entreteixits amb els d’altres instàncies com la família, les autoritats educatives, els
centres de treball, els poders públics o la comunitat
en general. Parlem de deures com els següents:
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Infantil

LES NOSTRES MASCOTES
Pares i mares,
Les mascotes han arribat a les nostres classes. Voleu veure les fotos? Connecteu-vos a la
pàgina web de l’escola.
En Pep, la Lina, en Pipo i en Sami tenen moltes ganes de venir a passar una tarda-nit a
casa vostra. Teniu les màquines de fer fotos a punt? És un moment màgic pels vostres
fills/es.
P-3

SALA DE JOC SIMBÒLIC P4

Els nens i nenes de P4 anem a
jugar a la sala de jocs. Aprenem
a jugar compartint i ens ho passem molt bé a les disfresses,
les curses de fórmula 1, fent de
“senyus”, comprant, cuinant...
Ens agrada moltíssim aquesta
estoneta de joc i l’esperem amb
il·lusió cada setmana.
P-4
4

JA TENIM NOMS A LES CLASSES DE P5

Infantil

Meteoròlegs, cuiners , astronautes i veterinaris us donem
la benvinguda al nou curs de P5 , 2013-2014 . Com podeu
veure ja tenim nom i estem coneixent durant aquests dies
el nostre respectiu ofici.
Bon curs !
Mestres de P5
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Primària

ENS AGRADA ANAR A PRIMER...
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Els nens i nenes de 1r ja som molt grans i us volem explicar algunes coses noves que fem aquest curs...
1r Primària

ENS FEM MASSATGES

Primària
2n primària

RECORDS D’ESTIU!!!
Els de tercer hem fet un recordatori cada dia d’aquestes vacances. Ens hem explicat com han estat
de divertides perquè hem anat a llocs molts diferents.
La majoria hem anat a la platja i a la piscina a banyar-nos i estar ben fresquets en aquests dies de
tanta calor. Alguns hem fet excursions per la muntanya i ens hem banyat en les aigües fresques dels
rius.
D’altres hem anat a països més llunyans d’aquí ,
com per exemple, Mèxic, França, Alemanya, Itàlia,
Portugal... Alguns hem estat visitant els familiars
que viuen a Cuenca, Sòria, Peñíscola ...
I per acabar les vacances, a Granollers se celebra la
Festa Major.
Per la Festa Major ens ho hem passat molt bé perquè fan molta gresca i activitats molt variades. Alguns nens i nenes som dels Blancs i d’altres dels
Blaus. Aquest any els guanyadors van ser els Blaus
però per poca diferència.

Ara tot això que hem anat explicant i que hem viscut
ens ha quedat en els nostres records que segurament seran inoblidables.
3r primària A
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Primària

HEM TRIAT DELEGATS
Quan feia ja uns quants dies que havia començat el nou curs, la Núria, la nostra tutora, ens va dir que els que volíem
presentar-nos com a delegats , ens preparéssim la nostra campanya.
El divendres 20 de setembre, alguns nens
i nenes van portar i ensenyar els seus cartells de propaganda i van fer els seus respectius discursos. Tothom ho havia
preparat molt bé.
Ens van deixar una setmana per pensar
qui volíem votar.
Finalment va arribar el dia d’escollir els delegats. Primer la Núria ens va passar un
paper a cada un per a què escrivíssim el
nom dels companys que havíem elegit. Tot
seguit vam apuntar els noms dels nens
que es presentaven a la pissarra i vam
anar posant ratlles al costat a mida que
anaven sortint. Vam comptar els punts i els
dos nens que en tenien més, la Clara Busquets i el Ferran Mogas, van convertir-se
en els nous delegats.
A continuació els delegats de l’any passat
van fer l’acte d’acomiadament i donant-se
les mans van presentar els nous delegats.
Aquests van fer un petit discurs davant
tota la classe.
Els nous delegats estan molt contents i intentaran fer molt bé la seva feina!!!!
Visca els delegats de 4tD.
Clara Busquets
4t D Primària
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JA ESTEM A 5è
A anglès fem un projecte de cada tema, i
cada setmana , fem mitja hora de parlar
en anglès. A la fira de la solidaritat d’aquest curs ja no cantem , sinó que
realitzem algunes activitats. A 5è tindrem
pollets per cuidar i estudiar (si neixen).
5è és molt més dur que quart i per això
ens hem d’esforçar molt més.
ELS DELEGATS I DELEGADES DE 5è

Primària

Anar a 5è, no només significa pujar un pis
més, significa assumir molta responsabilitat i esforçar-se cada dia una miqueta
més. Quan marxem no podem deixar res
al calaix, ho hem de guardar tot als prestatges. Aquest any tenim molts més deures dels que teníem el curs passat. Els
que es queden a dinar tenen tres quarts
d’hora d’estudi per avançar deures, ja no
van al pati de dalt com a tercer i quart.
Aquest any pugem un pis més i ens cansem més; és clar, amb més deures i més
pes a la
motxilla... Els delegats no només seran
delegats per 5è sinó que també ho seran
per 6è.

ÚLTIM CURS

Ja som els grans de l’escola, tenim més
responsabilitats i també s’ampliaran els
nostres coneixements.
El canvi de 5è a 6è encara no ens ha
afectat gaire, però ja ho notarem a
mitjans de trimestre, quan tinguem més
deures.
No hem fet eleccions de delegats perquè
el càrrec dura dos anys.
Aquest curs ens vacunaran, una cosa
que l’any passat no ens ho van fer i és
nou per nosaltres.
La majoria hem tingut nens nous a la
classe.
A sisè ens estem preparant per l’ E.S.O.

Al tercer trimestre anirem de colònies a la
Molina i parlarem en anglès.
Esperem superar aquest curs sense
grans dificultats.
Delegats de 6è

Pol Rodríguez i Judith Rodríguez (6èA)
Xavier Caballero i Cristina Cano (6èB)
Eric Casellas i Georgina Busquets (6èC)
Lluc Corbera i Berta González (6èD)
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Secundària

JA SOM A PRIMER D’ESO!
Quasi tothom diu que el canvi de primària a
l’ESO és molt gran, jo de moment no l’he
notat gaire. Encara que entrem més d’hora al
cole, tenim més matèries, no és un canvi molt
gran... M’agrada tenir dues tardes lliures, així
pots fer els deures amb temps, i fins i tot
avançar deures per si un altre dia tens activitats extraescolars. M’agraden també els professors que tinc. El tema de l’optativa està bé
perquè et dóna l’oportunitat d’aprendre o millorar matèries.

Laia Jové
1rESO C

POEMES MATEMÀTICS 1r D’ESO
Llegeix amb atenció els poemes
matemàtics i resol la pregunta que et
formulen
La Formiga
De sobte 1 formiga
decideix robar la figa
La figa que aquells 2 cargols
guardaven sota les cols
Mirant estaven 3 pardals
que avisen als guàrdies forestals
4 d’ells són ocells
i 5 són espantaocells
La formiga 6 vegades demana perdó
suplicant que no la posin a la presó
Accepten els seus perdons
a canvi de 7 petons.
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Hi ha gent que pensa que tenim una maledicció perquè a dia d’avui ja són tres les persones que s’han trencat un braç o un peu...
En fi... 1r d’ESO m’agrada.

Anna Varela 1rA ESO
Fes la suma de les potències al quadrat
dels nombres parells que hi apareixen.

Per ser feliç a la vida
Per ser feliç a la vida
has de tenir en compte això:
1.A la teva família mai
has de dividir.
2.Resta les teves penes
i dolors.
3.Multiplica les teves amistats.
4.Suma les teves alegries
i bons moments.
5.Mai divideixis un amor.
Laia Sala Bucosa 1rC ESO
Divideix el nombre 5567 entre 41, i ves fent
operacions en el mateix ordre que el
poema, però recorda, has de començar per
la resta, i no fer la primera divisió, perquè
compta amb què ja l’hauràs fet al principi .
Només hi ha una condició, el nombre que
falti per completar l’operació ha de ser el 41.

POEMES MATEMÀTICS 1r D’ESO
SUMAR
Dues mans fan més que una,
quatre cors senten més que dos,
dues emocions són menys que tres.

Deu carrers ben llargs,
quatre ponts per travessar
i una via de tren per viatjar.
Tres forns de pa,
cinc restaurants per menjar
i quatre cafeteries per esmorzar.

Quan s’uneixen vint mans,
s’uneixen vint ànimes,
quan passa això vol dir que,
diferents persones tenen un sentiment en
comú.

Un museu per visitar,
tres llibreries on trobar material
i dos supermercats on de tot pots comprar.

Si sumem esforços, emocions, empenta,
ganes,
ningú ens impedirà arribar allà on volem,
en canvi l’odi, enveja... resten,
sempre s’ha de pensar en positiu que és
el que suma.

El meu poble t’acabo de presentar
i t’espero si el vols visitar.
Ariadna Pascua 1rB ESO

Martí Alba 1rD ESO

¿Quin resultat aconsegueixes sumant
tots els nombres imparells?

Secundària

El meu poble.
Dues acadèmies d’idiomes,
tres escoles per estudiar
i sis parcs per jugar.

¿Quant sumen tots els nombres que
surten a la poesia si els multipliques per
dos?

NOVA ETAPA
Hola, som tres alumnes que hem vingut aquest any a l’escola a 1r i 2n ESO. Els
tres anem a la USEE, que és una classe on
fem els estudis escolars més a poc a poc i
en un grup més reduït cosa que fa que puguem aprendre millor. El primer dia de cole,
estàvem molt nerviosos perquè no sabíem
como seria l‘experiència, i si ens adaptaríem
als companys i als nous professors.

Tothom ens ha fet sentir molt bé i ens
agrada poder rebre l’ajuda que ens donen
des de l’escola. Ja podem dir que de moment, l’escola ens agrada molt i que hem
fet molts amics cosa que ens posa molt felices. Pensem sincerament que ens anirà
molt bé i aprendrem molt, ja que tenim molta
il·lusió per millorar en les coses que més ens
costen i que no sabem. En tenim ganes!!
Laura, Bianca i Christian
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Secundària

OTRA VIDA PARA CRISTINA
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En la assignatura de castellano del GR nos han hecho
leer un libro de la editorial
Anaya titulado Otra vida para
Cristina y escrito por Marta
Rivera de la Cruz.
Este libro trata de una niña,
Cristina, que pierde a sus padres en un accidente de
coche. Al quedarse huérfana
se va a vivir con su tio Fede,
aunque al cabo de unos
meses se traslada de Madrid
a Ribadeo y se hace cargo de Cristina su tía Virginia.

Allí, en Ribadeo, conocerá a una chica, Sara, la
cual al final se convertirá en su mejor amiga. Cristina conoce también al hermano mayor de Sara,
que es muy guapo y atractivo. Vivirá una serie de
aventuras, entre otras, descubrirá por qué su
madre y su tía no se hablaban.
Al final de la historia, la protagonista vuelve a ser
feliz al lado de su tía.
Es un libro que me ha gustado mucho ya que
desde el principio te intriga y quieres saber qué
pasa, no puedes parar de leer hasta que te lo
acabas, os lo recomiendo.
Serigne Sylla
2n ESO D

SORTIDA DE CONVIVÈNCIA 2013-2014

El dijous 3 d’octubre, vàrem anar a Cardedeu d’excursió amb totes les classes de tercer d’ESO.
El sentit de la sortida era per poder-nos conèixer i
tenir més bona relació amb tothom, ja que en total
som 120 alumnes.
A les nou del matí vàrem agafar el tren i ens va
portar cap a Cardedeu. Un cop allà vàrem esmorzar a un parc i després vàrem anar a fer la ruta fins
a Sant Hilari de Cardedeu, que és una ermita de la
muntanya.
Quan vàrem arribar, ens vam distribuir en cinc

grups d’unes 20 persones aproximadament de diferents classes i vam fer jocs de camp, com per
exemple: jugar a matar, el mocador...
Cap a les dues vam dinar allà dalt de la muntanya
i després vam tenir temps lliure per fer el que volguéssim.
A les tres de la tarda vam començar a baixar.
Finalment vàrem arribar a les 16:30.
Va ser una sortida divertida i va servir per poder
conviure millor amb tots els tercers.
Berta Gavaldà 3rA ESO

UN MATÍ DE CINEMA I UNA TARDA MOGUDETA!

Ana de Aquino
4tA ESO

Secundària

El darrer dijous dia 3 d’octubre, tot 4t vam
anar al cinema. Vam veure la pel·lícula titulada “JOBS” que tracta sobre la vida del
creador d’Apple Steve Jobs. Ell va tenir moltíssims èxits, però la pel·lícula demostrava
que no tothom té èxits, sinó que fins i tot el
més ric de tots, en el passat, ha tingut molts
fracassos per arribar on es troba ara. Potser la moralitat de la pel·lícula era aprendre
que no tothom que fracassa és un fracassat, i no tothom que té èxit és una persona
amb èxit.
Després de sortir del cinema, vam anar caminant tots junts fins al parc de la Torreta;
en arribar vàrem tenir una estona per menjar, i una altra per relaxar-nos i gaudir de la
tirolina. Quan van ser aproximadament les
3 els professors ens van explicar una gimcana que ens tenien preparada. Consistia
en què ells ens donaven un mapa del parc
on hi havien assenyalades les pistes, i havíem de memoritzar unes paraules, i dir-les
al professor que toqués, si ho dèiem bé, a
continuació teníem una prova física, per
exemple, una consistia en fer una piràmide
humana, o una altra que havies de passar
un boli, i l’únic que tenies eren dos llapis,
aquesta era complicada! Quan vam acabar
la gimcana, va tocar recollir les nostres
coses, i anar cap a l’escola, perquè el dia ja
havia acabat! Va ser un dia molt dinàmic, i
vam aprendre diverses coses molt interessants.
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Batxillerat

BATXILLERAT, A NEW EXPERIENCE
I am a student who has just started the first year of
Batxillerat “Social Humanistics”. This has been the
first year that we have been able to mix subjects
from different types of Batxillerats, which is good
because the combination adapts more to our
preferences.
Apart from all the compulsory ones, we have been
able to choose up to four of the following subjects:
French, Economics, Business Economics, Maths,
Psychology, Latin, Literature and “Training in a
company”.
There are things which are more or less the same
as in the previous years. For example, we have a
tutor and different teachers for each subject and
class representatives.

We are five students of the 1st year of scientific
and technological Batxillerat. We started two
weeks ago and now we are going to tell you about
our new experience.
To start with, this year we do less hours of
common subjects because we have to cut to the
chase and work more on specific subjects that are
necessary for our future degrees. As we like these
subjects and we have a ball practicing them, we
can get better results even though we have to work
harder.
Secondly, some subjects like ‘’Ciutadania’’ are now
out of the picture because, for example, we do
more hours of English, one of the most useful
subjects for our future.
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However, there are things which have changed:
there are many more girls than boys in our class,
we must work much harder and we have three free
afternoons instead of two.
During the next two years we will have to make a
big effort and be very determined but in the end we
will see that all this has its compensations and is
worth it. So we must not forget the school’s motto:
“Effort, the key to
personal growth”.

Elizabeth Vey
1rB batxillerat

In addition, we have started new subjects like
philosophy and CMC (science for the
contemporary world) where we can do interesting
reflections about our life and the world. In biology,
chemistry and technical drawing we can do
practical activities so we can understand better
what the subject is about and also experiment the
theoretical part.
To sum up, we are more autonomous and we are
at liberty to take decisions about some of the
activities we would like to do in some subjects. We
know it is harder than ESO but, with effort,
everyone will be able to achieve their goals.
Maria Ramal, Queralt Castells, Jordi Viñas, Jordi
Mayol i Max Pinet.
1rA batxillerat

BENVINGUDA A LA BIBLIOTECA I MEDIATECA DE L’ESCOLA
Els diferents recursos de la mediateca els
podeu trobar també al blog “La teca de la mediateca” que el trobareu a la plataforma de
l’Escola Pia Granollers.
En aquest blog podeu trobar totes les novetats, enigmes,fotobiblio, autors a l’escola,
samfaina de contes,...
Us esperem a tots!

RECOMANACIÓ DE LLIBRES
Us proposem novetats que han arribat a la mediateca:
Wonder
La veritat sobre el cas harry Quebert
La llista dels meus desitjos
Las lágrimas del asesino
L’assassí de la corbata
Brúixoles que busquen somriures perduts
Endevinalles monstruoses.
Esperem que podeu gaudir d’aquests llibres!

La Teca de la Mediateca

L’equip de mediatecaris us dóna la benvinguda al nou curs. Aquest curs l’equip de mediatecaris a secundària som l’Olga Robado,
la Judit Sánchez, i en Lluís Baella i la Pilar
Jarque i a primària la Rosa Menéndez i la
Pilar Jarque.
Ja sabeu que tant la biblioteca com la mediateca són espais on alumnes, professors i
també pares, podeu venir a treballar, buscar
informació i agafar material en préstec.
Ja sabeu que els alumnes d’infantil i primària
teniu la biblioteca oberta en horari extraescolar cada dia de les 5 a les 7 de la tarda. Pel
que fa a la mediateca aquesta està oberta
cada dia de 8 a 9 del matí, les tardes dels dilluns, dimarts i dijous de 5 a 7 i les tardes dels
dimecres i divendres de 3 a 7 de la tarda.
A la mediateca/biblioteca podeu trobar una
gran varietat de material per fer els vostres
treballs i per passar-ho bé una estona. Nosaltres us podem ajudar a cercar allò que esteu
buscant i a orientar-vos en les vostres feines.
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La Teca de la Mediateca

VISITES D’INICI DE CURS A SECUNDÀRIA

16

Cada inici de curs, els alumnes de primer d’ESO, tercer d’ESO i primer de batxillerat, passen per la mediateca a fer una activitat per poder fer un bon ús d’aquesta.
Mitjançant aquestes activitats i les explicacions dels mediatecaris, els alumnes aprenen a
ser autònoms quan vénen a la mediateca, la qual cosa és important perquè també els permet ser autònoms en qualsevol biblioteca que visitin, ja que els criteris d’organització de
les biblioteques escolars són els mateixos criteris que utilitzen les biblioteques públiques.

LA DANSA REGEIX LA MEVA VIDA

Posició final de la variació d'Albercht del
II acte del ballet de Giselle

Aquesta passió per la dansa ja ve de
ben petit, quan jo mateix li vaig dir a la meva
mare amb tres anyets que m’apuntés a l’Esbart Dansaire de Granollers. Fins a mitjans
de tercer de l’ESO em vaig anar plantejant la
possibilitat d’anar a l’Oriol Martorell i a l’Institut del Teatre a aprendre una mica més de
dansa, però fins que el meu professor de
música Josep Maria Sauret del Conservatori
de Granollers no em va oferir l’oportunitat
d’anar a fer una audició per entrar a una escola de Barcelona de dansa clàssica, suposo que mai hagués començat a fer dansa
clàssica com a tal. Per tant, gràcies al meu
professor de llenguatge musical vaig poder
fer una prova a l’Escola de Ballet David
Campos, on posteriorment em van acceptar
i a partir d’allà he anat continuant fent audicions i anant a diferents escoles per ampliar
la meva formació i aprofitar al màxim el que
no havia pogut fer abans.

Tinc 17 anys. Vaig néixer a Granollers
i visc a Corró d’Amunt, Les Franqueses del
Vallès. Sóc estudiant de dansa clàssica. Als
15 anys vaig començar a estudiar dansa
clàssica a l’Escola ballet David Campos.
Gràcies a la beca rebuda, aquest estiu he ¿Quin tipus d’estudis segueixes?
pogut participar a l’IBStage Barcelona 2013.
A part dels estudis escolars que actuM’agradaria dedicar-me a aquest art.
alment estic fent (2n de Batxillerat social-humanístic), estic cursant els estudis reglats de
dansa clàssica que m’ofereix l’Escola David
Campos on a cada trimestre ens avaluen
per comprovar si anem progressant o ens
estanquem. Tot i així m’agradaria poder seguir alguns estudis més de dansa clàssica
com els que ofereix l’Institut del Teatre però
no és compatible amb el que estic estudiant
i fent ara mateix.

L’entrevista

¿ Quan t’inicies en el món del ball?
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L’entrevista

¿Quant temps hi dediques a la setmana?

Sabem que t’han donat una beca...

Actualment hi dedico al voltant d’unes
17 hores setmanals comptant els dissabtes.
Aquest any a part d’anar a l’Escola Ballet
David Campos he rebut una beca per estar a
una companyia juvenil que assaja els dissabtes de 10:00 h a les 16:00, aproximadament.
Sé que són moltes hores però si realment
vols dedicar-te a aquest món n’hauries de fer
moltes més i és per això que normalment no
em queixo ja que faig una cosa que a mi m’agrada i que em servirà pel meu futur. Tot i així
encara em queden hores per fer piano, anglès i anar a l’Esbart Dansaire de Granollers!

Sí exactament dues. La més important
de totes va ser per anar al curset internacional IBStage Barcelona 2013, un curset on hi
havia els millors professors del món de la
dansa clàssica i els millors ballarins o ex-ballarins donant classes, com Xiomara Reyes,
Julie Kent, Rinat Imaev, Irina Kolpakova, Vladiem Semionov, etc. Però això no va ser l’únic també vaig tenir el plaer d’estar amb les
millors promeses de la dansa clàssica que hi
ha actualment com Angelo Greco, Juliet Doherty, Blake Blasser, etc. És a dir era un curset dedicat a la millora de la formació de joves
que es volen dedicar a aquest art.

¿ On segueixes aquests estudis?
Aquests estudis els segueixo a l’Escola Ballet David Campos i a la companyia juvenil Tour Jove Ballet. Dues grans referències
de la dansa clàssica arreu de Catalunya.
¿Quin és el teu nivell?
Exactament no sabria respondre la
resposta. El meu nivell segons l’escola Ballet
David Campos és sisè d’intermig i pre-professional, però això no vol dir res ja que tu
mateix has de saber el nivell que tens i com
millorar i treballar el que et falta. Personalment considero que tinc un nivell estàndard,
no sóc ni molt bo ni molt dolent però cada dia
m’esforço més per arribar a ser professional
o avançat en el món de la dansa clàssica.
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A part de conèixer i poder tenir l’oportunitat de fer classe amb aquestes magnífiques persones i de gran inspiració per mi,
vaig poder conèixer i fer-me amic de molta
gent provinent d’altres països com d’Itàlia,
França, Bèlgica, Japó, Xina, Canadà, Estats
Units, etc., un conjunt de noves amistats internacionals.
L’altra beca que em van donar és per
anar a ballar els dissabtes a la Companyia
Juvenil “Tour Jove Ballet”, amb seu a l’Institut
del Teatre de Barcelona. A més del perfeccionament de la tècnica tant clàssica com artística m’ofereix l’oportunitat de participar en
diverses gales, espectacles i concursos.

L’entrevista

Suposem que això per a tu ha estat un ¿ Què t’aporta el ball a la teva vida?
moment significatiu a la teva carrera artística...
Per mi el ball no és tant sols un art,
és un sentiment dins meu que m’acompaI tant! No tant sols m’ha ajudat a per- nya durant tot el dia i la nit, mai el deixo de
feccionar la meva tècnica tant clàssica com banda i sempre estic pensant en ell. Aquest
artística, sinó que també m’ha proporcionat sentiment a la vegada és portador de moli creat nous valors i sentiments que mai tes emocions però mai d’insatisfacció; a
podré oblidar al llarg de la meva vida. Cada més la tècnica del ball (disciplina, concendia que hi anava em pensava que era un tració, ordre, esforç...) l’aplico a diari en tot
somni, no podia creure que pogués com- el que faig. Per tant puc dir que la dansa repartir classes i moments amb els professors geix la meva vida.
que tant admiro i amb companys que sembla que siguin virtuals ja que només els
Tot i això m’agradaria agrair als
veus amb vídeos del YouTube. Per tant, per meus pares i familiars que m’han ajudat a
mi va ser una experiència inoblidable i in- crear aquesta estima per la dansa clàssica
descriptible en tots els aspectes.
com per qualsevol tipus, i per l’esforç que
per ells suposa que jo pugui fer una de les
¿Quin ressò se n’ha fet de tot això?
arts que més m’estimo en aquest món.
Precisament no em pensava que tingués tant ressò perquè al nostre país això
de la cultura sembla que ho tinguin oblidat,
que no existeixi, però durant aquest curset Moltes gràcies Salvador i molta sort
van venir diverses televisions com TV1,
TV3, 8TV, BTV, a gravar i a comunicar als
espectadors la feina que es duia a terme a
aquest curset, i fins i tot va sortir comunicat
a diferents diaris com “El País” i “La Vanguardia”.
A part de tot això, Ràdio Granollers
em va voler fer una entrevista per mirar de
fer entendre millor la vida d’un ballarí i el
que suposa anar a un curset com aquest
als seus oients i a ells mateixos.
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Formació Professional

Formació Professional
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Mou-te

ELS MONITORS DEL MOU-TE PLANEGEN EL CURS A PINETA
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El dijous dia 5 de setembre els monitors vam
anar a passar uns dies a la Vall de Pineta, Pirineu aragonès, per preparar el curs Mou-te.
El primer dia vam sortir de Granollers direcció
Peralta de la Salt, per fer una visita cultural al
poble on va néixer Sant Josep de Calassanç.
Allà ens van acollir els escolapis, els quals ens
van explicar amb més detall la vida del fundador
de la nostra escola i ens van ensenyar la seva
casa convertida en església. Després de dinar
vam continuar la nostra ruta cap a la casa de Pineta, on ens vam instal·lar.
Durant l’estada vam fer vàries reunions per decidir com ens repartíem i el calendari d’enguany,
i cada grup de monitors va preparar el seu curs
de Mou-te. Un cop tot preparat vam posar en
pràctica entre nosaltres les activitats que havíem
pensat per realitzar amb els grups per tal de
comprovar que serien les més adequades per a
cada edat. Durant el temps lliure vam aprofitar
també per fer visites culturals als pobles del costat i excursions per la muntanya.
Creiem que aquestes colònies ens han ajudat a
créixer com a monitors i a obtenir un altre punt
de vista sobre com s’organitza un curs Mou-te.
Ja ho tenim tot preparat, amb noves activitats i
experiències... Ara només hi faltes Tu!
Monitors Mou-te

Mou-te
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Extraescolars

JORNADA DE FORMACIÓ EDUCADORS
D’EXTRAESCOLARS I MENJADOR
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El passat 14 de setembre els educadors i educadores d’activitats extraescolars varen
participar en la XI Jornada de formació d’educació no formal. Aquesta es va celebrar a
l’Escola Pia de Sarrià amb més de 200 participants.

CONVIVÈNCIES 1r D’ESO

El dia 16 d’octubre els alumnes de
2n A i B vam anar a fer una excursió
a la riera de Vallcàrquera, per estudiar els animals invertebrats.
La sortida va durar un matí.
Vam fer diferents activitats com mesurar les característiques del riu:
temperatura, profunditat, velocitat
de l’aigua.... Una altra activitat va
ser agafar invertebrats del riu per
així poder veure la contaminació de
l’aigua.
Alguns vam caure al riu. Va ser molt
entretingut i vam aprendre molt.

Reporters en acció

SORTIDA A LA RIERA DE VALLCÀRQUERA

Classe de 2n A ESO
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