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FELICITAT

Ja al segle IV a.C. Aristòtil deia que totes les nostres
eleccions les fem en vistes a un determinat bé i, d’entre tots
els béns, el bé suprem entre tots els que podem realitzar és la
felicitat. No té sentit preguntar-se per què vols ser feliç. La
felicitat no es busca en funció d’altres béns. Es busca per ella
mateixa. El problema rau en el fet de determinar què és la felicitat, què ens fa feliços. Durant segles i segles s’han donat
solucions diverses per ser feliç. Fa un temps, un grup de psicòlegs britànics encapçalats per Pete Cohen, després de fer
una enquesta a més d’un milió de persones de 45 països, van
deduir una fórmula per mesurar la felicitat:
F=P+(5xE)+(3xN), en la qual
P són les característiques personals. Inclou la filosofia de vida
i la capacitat d’adaptació i resistència.
E és la variable més important i representa “l’existència”,
que abarca la salut, l’estabilitat financera i les amistats.
N representa les “necessitats prioritàries” i cobreix l’autoestima, les expectatives sobre la vida, l’ambició i el sentit de
l’humor.
I si es volen aplicar la fórmula cal que es facin les
següents preguntes:
1. És obert, enèrgic, flexible i disposat a canviar?
2. Té una actitud positiva, es recupera ràpid de situacions difícils i creu que té la seva vida sota con
trol?
3. Estan satisfetes les necessitats bàsiques de la
seva vida, en relació a la seva salut personal, la
seva situació econòmica, la seva llibertat d’elecció
i el seu paper a la comunitat?
4. Pot comptar amb el suport de persones properes
a vostè, sentir-se implicat en el que fa, complir
amb les seves expectatives i participar en activitats que el facin sentir útil?

Cada pregunta es contesta de l’1 al 10. P és la suma dels
punts de les preguntes 1 i 2; E, els punts de la pregunta 3; i
N els punts de la pregunta 4. No pot donar més de 100.
Dubto que en puguin treure res de profitós en aplicar-se
la fórmula. El que és realment interessant són els resultats de
l’enquesta. Els diners, fan la felicitat? Són més feliços els
solters que els casats? Les dones que els homes? Fan feliços
les mateixes coses als homes que a les dones? Hi ha una edat
en la qual s’és més feliç? El clima, ajuda a ser feliç? Quina
importància té la feina per ser feliç? Quins països tenen gent
més feliç?
Totes aquestes preguntes les poden trobar contestades
per aquesta enquesta. Només cal que vagin a qualsevol buscador d’Internet i posin el nom de Pete Cohen.
Sí que m’agradaria, però destacar dos aspectes fonamentals per ser feliç:
1. Cal proposar-se reptes. Tenim un centre de la felicitat
que s’activa quan tenim algun objectiu i ens fa feliços. Si
comprem un número de loteria i ens toca, s’activa aquest centre. Ara bé, passat el temps s’han de buscar objectius nous.
Sembla que tots naixem amb un cert grau de predisposició genètica a la felicitat. Aquest grau de felicitat en néixer
pot variar molt durant la infantesa. Per això, cal que els pares
fixin objectius realistes als fills i, així, fer-los feliços en aconseguir-los. Sembla que és clau que s’estableixi un vincle de
seguretat entre pares i fills.
Evidentment, cadascú es fixa objectius diferents i, en
funció d’això se sent millor o pitjor. Si jo m’entesto en intentar superar les marques de Phelps en natació, puc frustrarme.
2. El segon aspecte per ser feliç és fer-se un tip de riure.
No és broma. Els nens riuen quaranta cops al dia; els adults,
quinze. El riure i l’alegria tenen un efecte sobre les hormones de l’estrès, que cauen en picat i el sistema immunitari es
reforça i tenim menys malalties. A més, segreguem endorfines en riure i això ens produeix calma i s’alenteix el ritme
cardíac i respiratori (efectes eufòrics).

XAVIER AMBRÒS ILLA
Director Gerent

Editorial

A la felicitat no se l’ha de perseguir molt, perquè, si
no, s’espanta. Desitjar molt una cosa és un passaport a la
infelicitat, i per això és tan difícil gaudir-ne en la nostra societat: la pastanaga que ens posen al davant és molt gran i
corre molt. Manolo García, cantant.
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Editorial

PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA
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Des de fa uns anys, l’escola rep el
suport de l’Obra social de La Caixa a través
del Programa CaixaProinfància. Aquest és
un programa que s’adreça a nens i adolescents d’entre 0 i 16 anys de famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat social. Els
objectius del Programa són els següents:
Afavorir el desenvolupament de les competències dels infants i els adolescents i la
seva família que permetin millorar-ne els
processos d’integració social i autonomia.
Promoure el desenvolupament social i educatiu de la infància i l’adolescència en el
context familiar, escolar i social.
Desenvolupar i implementar un model d’acció social i educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitats de
desenvolupament social i educatiu de la infància i les famílies.
Contribuir a sensibilitzar i mobilitzar la societat en l’eradicació de la pobresa infantil.

Gràcies a aquest Programa alguns
alumnes de l’escola disposen d’unes hores
extraescolars de reforç i seguiment educatiu
a les tardes per tal d’ajudar-los a portar al
dia el curs escolar, d’altres poden participar
en activitats extraescolars esportives i culturals i, fins i tot, alguns alumnes poden
rebre suport psicològic i logopèdic, i també
hi cap la possibilitat de rebre algun ajut per
a equipament escolar.
En una conjuntura com l’actual valorem molt positivament la contribució que fa
l’Obra Social de La Caixa perquè nens i
nenes, nois i noies amb situacions de vulnerabilitat puguin gaudir de recursos suplementaris que permetin millorar la seva
educació.
La direcció

P3 VA D’EXCURSIÓ ALS PINETONS DE LA GARRIGA

P-3

Infantil

Els nenes i les nenes de P3 hem anat d’excursió, per primera vegada, tots quatre
grups alhora, als Pinetons de la Garriga.
Ens ha fet un dia de primavera molt bonic, hem jugat molt i ens ho hem passat d’allò més bé!!!

TALLERS COMPARTITS EL DIA DE SANT JORDI

Sabeu què? Els nens i
nenes de P4 ens ho vam
passar genial el dia de Sant
Jordi!
Una de les coses que més
ens va agradar va ser treballar amb els nens i nenes
de 3r que ens van ajudar a
fer un titella d’un drac. Ens
va quedar xulíssim!
P-4
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Infantil

ELS RACONS DE TREBALL A P5
Un cop per setmana els nens i nenes de P5 treballem
les matemàtiques per racons. Ens ho passem genial
mentre manipulem i aprenem gairebé sense adonarnos-en. Realment és com un joc enriquidor i divertit.
Mestres de P5

Primària

ELS ARTISTES DE 1r
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Els nens i nenes de 1r som
uns artistes de debò.
Hem anat al Museu de Granollers a fer un taller d’autoretrat. Hem vist retrats de
diferents èpoques i estils.
Després ens hem pogut observar detalladament amb
un mirall i hem fet el nostre
propi autoretrat.
Vosaltres mateixos en
podeu veure el resultat.
Nenes i
nens de 1r de Primària

Primària
2n de primària
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Primària

RECORREGUT PEL CASC ANTIC DE GRANOLLERS

Aquest trimestre els nens i nenes de 3r estem estudiant Granollers.
Per començar hem parlat de la nostra història des
que érem petits fins ara.
Ara estem treballant la història de la nostra ciutat
que és Granollers.
Per poder-ho comprovar, vàrem anar a fer el recorregut del casc antic.
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Vàrem sortir de l’escola per l’avinguda Sant Esteve. Vam recórrer el carrer Conestable de Portugal fins a la plaça de la Corona. Llavors vàrem
passar pel carrer Castella i vam arribar al carrer
de Barcelona que hi ha una casa de l’any 1568 i
una altra casa de l’any 1603.

Vam arribar al carrer
de Sant Cristòfol on hi
havia hagut una capella i el portal de Barcelona. Hi havien trossos
de la muralla que encara es conserven.
Amb el bombardeig
van destruir l’església i
només va quedar el
campanar.
Vàrem passar per la
capella de Santa Anna
i vam poder entrar per
tocar la campana.
Allà hi havia el portal
de Caldes.
Després vàrem passar
pel carrer de la Constància on hi havia el
tros més llarg de la
muralla.
Vàrem veure on hi
havia hagut la capella
de Sant Roc i el portal
de Bell·lloc.
Vam anar a la plaça Maluquer i Salvador i al carrer
Sant Roc. A la plaça Maluquer i Salvador hi havia
una torre de l’any 1877 i al carrer Sant Roc hi
havia una de les cases més antigues que es diu la
casa del Condestable.
També vàrem veure la casa de Can Clapés.
Seguidament vam anar a la Porxada, que la va
construir en Bartomeu Brufalt i està feta de pedra.
Ens ho vam passar molt bé!!
Max Cornet
Héctor Pérez
3r A Primària

A 4t FEM EL PARXÍS ORTOGRÀFIC

Ariadna Codó 4tA- Elna Prat 4tB
Gerard García 4tC - Clara Busquets 4tD

Primària

El parxís ortogràfic ens ajuda a no fer tantes faltes d’ortografia. Cada casella té
una paraula sense completar o un dibuix i, quan hi caus, has d’escriure la paraula completa
o el nom del dibuix. Si t’equivoques tornes a començar. També hi ha com uns
“salvens” com al parxís. Per comprovar si has escrit bé la paraula, hi ha una mena de roda
amb els números de totes les caselles que tenen paraules o dibuixos. Quan trobes el número de la casella, et surt la paraula escrita correctament.

AUTOBIOGRAFIA
Sóc la Judith Rodríguez i vaig néixer el 30 de
novembre de l’any 2002 a Granollers. Els
meus pares són en Dani i l’Esther.
Des de molt petita els meus pares em van
ensenyar a espavilar-me perquè volien que
aprengués a fer les coses sola.
Quan tenia dos anys vaig anar al parvulari
“Els Infants” perquè els meus pares treballaven.
Tinc dos germans: un és diu Marc, té sis
anys, i la Ruth que té 9 anys.

M’agrada molt la música i mai paro d’escoltar
les cançons que més m’agraden.
També practico molt els esports, sobretot el
voleibol.
Dilluns, dimecres i divendres entrenem al pavelló de Granollers, i els dissabtes i diumenges juguem partits.
Judith Rodríguez
6è A
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Primària

EXCURSIÓ A LES COVES DEL TOLL (MOIÀ)
El divendres 7 de març vam anar d’excursió
a les coves prehistòriques de Moià. Quan
vam arribar el primer que vam fer va ser
seure en uns bancs de pedra que hi havia
i vam esmorzar.
Després ens van presentar a dues monitores i vam anar amb una d’elles a veure la
cova. Vam passar per diferents llocs de la
cova; uns tenien el sostre alt, un altre baix
i l’altre era molt estret. La monitora ens va
explicar moltes coses que no sabíem.
Quan vam sortir de la cova, vam anar amb
una altra monitora a veure una còpia de les
cabanyes on vivien els homes d’abans i
vam entrar en una d’elles.

Allà hi havia pells d’animals, cranis dels
homes i les dones de la Prehistòria i la monitora ens va explicar tot el que sabia sobre
aquells cranis, com havien anat evolucionant, de l’ època que eren....
Llavors vam anar a fer un instrument, un
brunzidor, que l’utilitzaven per comunicarse. Ens van donar una fusta, un fil, pedres
per llimar i pintura. Per fer-lo havies de lligar
el fil a la fusta, llimar-lo pels costats, pintarlo com tu volguessis i fer-lo girar per comprovar si feia soroll. Va ser una excursió
molt divertida i en la que vam aprendre
molt!
Joana Borràs 5è C
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TALLER AL MUSEU CENTRAL DE GRANOLLERS
Finalment vam entregar les nostres petites
obres d’art anomenades “Marines”, semblants a
les que feia Paco Merino.
Fent aquesta activitat vam gaudir molt i vam conèixer noves tècniques de plàstica per seguir
fent obres d’art.
Alumnes de 6è B - Gerard Girbau
David Mas - Aleix Ferrer

El passat divendres 4 d’abril d’enguany, els alumnes i professors de la USSE vam visitar el circuit de Montmeló, on s’hi estava realitzant
una fira de cotxes antics anomenada“Esperit
de Montjuïc”. Vam quedar a les 9,30h a l’estació
d’autobusos Sagalés per agafar un autobús de
línia que ens va portar fins a la parada del Viena,
just al costat del circuit. Vam esmorzar dins el circuit veient els cotxes que feien molt soroll i passaven com llampecs davant nostre; després vam

passejar per les instal·lacions de la fira i els profes ens van deixar temps lliure per mirar les tendes i els cotxes exposats. Abans de marxar vam
pujar a les graderies per veure una sessió de voltes. A les 13,00h vam anar a buscar el bus de tornada cap a Granollers. El dia va ser molt
entretingut, ens ho vam passar molt bé i, a més,
ens va fer molt bon temps.
Bianca, Clàudia i Judith

Secundària

ESPERIT DE MONTJUÏC

Primària

El divendres 4 d’abril els alumnes de 6è B vam
anar al museu a fer una activitat “emocions pintades” relacionada amb l’artista Paco Merino,
que va viure des de 1970 fins a 2004, va morir
a Granollers i va desenvolupar gran part de la
seva carrera artística a Granollers.
Vam veure una exposició de treballs fets per ell.
Dues monitores ens van explicar moltes coses
sobre l’artista i l’activitat que faríem. Vam intentar fer quadres a partir dels que havia fet ell. Primer ens van donar carbonets i vam dibuixar un
mar. Després ens van donar ceres i vam donar
color al mar. Tot seguit, ens van donar paper higiènic per fer onades.
A continuació ens van donar betum blau i
marró per pintar el paper higiènic i donar vida al
nostre quadre. Després ens van donar una safata per posar pintura verda, blau clar, blau
fosc, verd clar i blanca i fer les barreges. També
ens van donar un blauet per fer més foscos els
nostres colors.
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Secundària

LES RONDALLES POPULARS
La lectura de la unitat 8 de llengua catalana és una
rondalla dels Pirineus titulada El gegant de la neu.
Inspirada en aquest text, a continuació us presentem la rondalla que va escriure la Maria Encinas, de
1r d’ESO C. Esperem que us agradi!
L’HOMENET DE PA
Hi havia una vegada, fa molt i molt de temps en un
poble molt llunyà, una parella de forners que tenien
una botiga on venien el pa i algunes pastes.
Com que només eren dos per atendre la botiga i
aquell era l’únic forn del poble, quasi bé sempre era
plena o els trucaven per tal que els portessin a casa
el que havien demanat. Però aquella situació era insostenible, no tenien temps per fer res més que no
fos vendre pa, i van decidir construir un ajudant fet
amb pa.

Va resultar un homenet no gaire alt, però ben fornit
i que els ajudava molt, tant amb les feines de casa
com amb el forn.
Un dia que van tornar més aviat a casa, van trobar
l’homenet menjant-se totes les barres de pa que havien fet entre els tres. L’homenet, quan els va veure
allà davant, va intentar atacar-los, però els forners
van aconseguir amagar-se a temps. Després va sortir al carrer i la gent del poble estava aterrida perquè
també els havia intentat atacar.
Finalment el monstre va fugir a un altre poble i ningú
va tornar a saber res d’ell, però des d’aquell dia
ningú va tornar a aquell forn de pa i la pobre parella
va haver de tancar-lo i viure d’una altra feina.
Maria Encinas
1r ESO C

PAIGNTON
OUR WEEK IN PAIGNTON
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The week before Easter, some students of the 2nd
year of ESO, went to Paignton, a small seaside
town in the county of Devon.
We woke up at 3:00 am because we had to be at
the bus station at 4:00 am. We were very nervous!
We had an amazing week ahead. Before arriving
at the airport, we had some troubles, for example,
one boy left his bag on the bus, or another one
dropped her passport on the floor.... Without a
doubt, facts caused by our impatience.
After passing the control, we had some time to eat
our breakfast or buy drinks or more food, but only
thirty minutes, then we had to board. Every minute
that went on, we were more and more exited. Some
people had never flown. We had a disappointment,
because we couldn’t sit with the people that we
would like to. The worst thing of the flight was the
pain in our ears, a consequence of the pressure.

We were on the plane two and a half hours and
then four hours more on the bus. It was a very
heavy time. We think that the most nervous moment of the trip was the moment when, on the bus,
the teachers said to us which one was our host
family. Then, we went to our houses, and after we
had dinner and went to sleep very early, the week
started.

Dartmoor

After speaking about how was the trip and what
we did, we would like to talk about the benefits of
the trip and the experience.
The first thing that the people think when someone does a trip in a foreign country is this person
has learnt a lot of the foreign language. And why
is it like this? Because it is one of the main things!
Really, we learnt a lot of English in Paignton. We
had to speak in English all the time, with the family in the house, with the instructors in the visits
and with the teacher in the classes! And it’s easier to learn in this way. Speaking with a native
helps a lot. We recommend it to everybody!
Another thing of the experience is that it is for the
rest of our lives. The learning that we obtained
during the travel, doesn’t end with our return, it is
useful for all the life.
We also met a lot of people! We met our families,
and we also met more students from Germany
and Melilla. We had some of their contacts and
now we have friends from three different places!
And we knew a lot of cultures!

Secundària

The planning of the week was, in the morning, visits to places like Exeter, Kent’s Caverns, Cokington, Dartmoor... And then, have lunch. After that,
classes for three hours.
On our first day at Devon School the teachers
separated us in five groups. Next we went to the
classrooms and every group started the lesson.
After one hour and a half, we had a break, in the
break we could speak with our friends or eat
something… At 5 o’clock we went to our houses.
We had three free afternoons, during this time we
could speak with the family and made our family
project and the scrapbook. At 6 o’clock approximately we had dinner. And next we could study a
little more. The other afternoons we had some activities like a barbecue, or cinema. It was really
funny.
The last day with our host family we were very
sad because probably we will never see them
again. Finally we went again to the bus for going
to the airport to take our plane at 7:30pm. After
the flight, we arrived and met again with our families!

Anna Ayguasanosa - Berta Rusiñol
Marta Terrades - 2nD ESO

Beach Huts in Paignton
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Secundària

ACOLLIDA DELS ALUMNES D’ORLEANS
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Durant la setmana del 17 de març, vaig acollir una francesa que venia d’Orleans. Aquest
grup de francesos venia a Catalunya per
aprendre més castellà i posar-lo en pràctica.
Van arribar el diumenge 16 de març a la
tarda, i van marxar el divendres 21 durant
l’hora del pati.
Quan vaig recollir la meva “correspondant”,
que es deia Emilie, vam anar cap a casa i
ens vam conèixer una mica. Tot i que abans
que arribés aquí, vam tenir la possibilitat de
parlar amb els nostres correspondants per
mail o alguna altra xarxa social per tal de
saber el seus gustos, aficions, etc.
Durant la resta del diumenge, vaig estar una
mica nerviosa, ja que se’m feia estrany tenir
una persona més a casa, perquè no la coneixia gaire i no ens teníem massa confiança.
Durant tota la setmana, els alumnes francesos tenien excursions al matí a Barcelona,
Girona, Figueres... per a què poguessin conèixer una mica Catalunya.
En acabar les nostres classes, ens ajuntàvem amb altra gent que acollia algun francès a casa i fèiem activitats amb ells com
anar al cinema, comprar, passejar per Granollers... Això també ens va servir per relacionar-nos amb gent de l’escola d’altres
cursos i conèixer-los.
De les activitats extraescolars que tenia durant la setmana, només vaig anar a les hores
imprescindibles en què no podia faltar, i crec
que va estar bé que la meva correspondant
veiés l’ambient que hi havia i com es feien
les classes...

A mida que anava passant la setmana més
còmoda em trobava amb la meva correspondant, i més confiança ens agafàvem mútuament.
L’últim dia, divendres al matí, els alumnes
francesos van anar a les classes del seu correspondant, per tal de poder veure l’ambient
que hi havia, com es comportava la gent, les
diferències amb el seu país... Ells ho van trobar molt diferent, ja que com em va comentar l’Emilie després de classe, se’ns veia
molt aplicats i atents al professor, i allà a Orleans era diferent.Una vegada acabades les
tres primeres classes abans del pati, vam
marxar cap a l’estació de tren, per poder
acomiadar els alumnes francesos.

Secundària

Aquesta va ser la part de la setmana que
menys em va agradar, ja que em va costar
molt acomiadar-me de la meva correspondant
perquè ens havíem agafat molta confiança.
Poder acollir una francesa a casa durant una
setmana va ser una experiència molt positiva,
ja que vaig aprendre moltes coses i vaig conèixer molta gent nova (tant francesos com
gent d’altres cursos de l’escola). M’agradaria
molt poder-la repetir, ja que va ser molt interessant i em va agradar molt.
En aquestes fotos sortim una part del grup
dels francesos amb els seus correspondants
catalans.
Alba Graupera Costa
2n ESO B

TREBALL DE SÍNTESI: Una Setmana a Àsia
La setmana abans de les festes de Setmana
Santa, concretament del dia 7 a l’11 d’abril, alguns nens de 2n d’ESO ens vam quedar a
l’escola elaborant el nostre treball de síntesi:
una revista sobre Àsia.
Haig d’acceptar que fer aquest treball va ser
millor del que em pensava i vaig aprendre
moltes coses. Suposo que la idea que tenia
sobre aquest treball era dolenta ja que preferia anar a Paignton. Us explico: durant la setmana del treball de síntesi hi havia dues
opcions, viatjar a Paignton o quedar-se fent-lo
a l’escola. És clar, jo preferia anar de viatge,
però era massa car i em vaig haver de quedar. Per tant, això també implicava estar
sense gran part dels amics i no poder divertirme. Això era el que pensava, però em vaig
equivocar. Durant el treball vaig fer molts
amics en el grup (i ens vam divertir moltíssim).
El primer dia de treball, el Lluís ens va explicar

com havíem d’elaborar la revista i ens vam
posar mans a la feina. La veritat és que fer les
notícies de la revista va ser molt fàcil però, naturalment, ens va costar més repartir-nos la
feina i vam tenir alguns problemes, però els
vam arreglar bé (després d’un temps, és clar)
i vam aconseguir acabar el treball a temps. Algunes de les coses que vaig aprendre són
que els nens de Corea del Sud estan molt
pressionats per treure bones notes (això em
fa ràbia ja que no els haurien d’obligar a estudiar ) i que hi ha molta superpoblació a Àsia.
Finalment haig de dir que aquest treball em va
interessar molt i va ser molt divertit (sobretot la
pel·lícula que vam veure al final, Slumdog Millionaire, que us la recomano).
Nicole De Leon - 2n ESO C
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MASSATGES
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En aquest segon trimestre hem estat estudiant i practicant els massatges. La nostra
professora ens ha ensenyant aspectes importants i tècniques bàsiques per aprendre
a fer un bon massatge.
Què cal fer? :
Portar les mans molt netes sense
polseres ni cadenes.
Portar les ungles ben tallades, que
no facin mal.
Abans de fer el massatge adequar el
lloc i preparar el material necessari
( llum, llit, oli, manta...)
Escalfar una mica el cos, començar
amb les mans calentes i tenir cura de
la postura en tot moment.
Tenir uns coneixements bàsics i aplicar les tècniques amb una intensitat i
ritme adequat, seguint un ordre determinat.
Un cop començat el massatge no
s’ha de perdre el contacte de les
mans sobre el cos de l’altre i vigilar
sempre .
Durant el massatge és important la
comunicació i actuar amb respecte.
S’ha de sentir bé en tot moment la
persona que rep el massatge.
Què hem après fent els massatges?
Nosaltres hem anat com a parelles de massatge i ens ha semblat molt interessant
aprendre cuidant-nos el cos d’una manera
que és agradable i saludable. I estem contentes d’haver pogut aprendre el llenguatge
dels massatges.

Blanca Roma - Aina Camats
2n ESO

CAMINADA CIUTADANA
Quan ho resolies et portava cap a la següent
pista on havies de fer el mateix, descobrir
una petita cosa de la teva gran ciutat, Granollers.
Per acabar ens donaven una lletra per fer
una paraula amb la qual havíem d’expressar
el que havíem après o sentit en aquesta excursió. Ho vam escriure en una cartolina i ho
vam dir davant de totes les escoles quan ens
vam tornar a reunir. Vam dir les paraules, l’alcalde va tornar a fer un discurs i vam acabar.
Per finalitzar el gran dia de l’excursió vam
tornar cap a l’escola.
3r ESO

Secundària

El divendres dia 28 de març a les 10:00 del
matí els alumnes de 3r d’ESO d’algunes escoles de Granollers (Vallbona, Bellera, Cumella, L’Emi i l’ Escola Pia) ens vam reunir
per fer una activitat conjunta, es basava a seguir un itinerari guiat per unes pistes. El tema
de l’itinerari era la història dels carrers de
Granollers.
Vam començar tots reunits al parc Torres
Vilà, on l’alcalde ens va donar la benvinguda
amb un discurs sublim. Un cop finalitzat ens
vam dividir en diferents grups i vam començar a caminar per Granollers. Les diferents
pistes les havies de desxifrar amb el mòbil ja
que eren codis QR. Quan hi entraves, et feia
un seguit de preguntes del carrer que havies
d’esbrinar amb els diferents grups.

TOP 10 MUSICALS

Els alumnes de l’optativa de música
vam estar preparant durant tot el segon trimestre una obra que consistia a explicar
tota la història dels musicals, i de cada
època cantar una cançó del musical més
conegut. El títol era TOP 10 MUSICALS, el
qual estava compost per les següents cançons: Sonrisas y lágrimas (Do, re, mi),

West Side Story (América), Hair (Aquarius
– Let the sunshine in), Cats (Memory),
Evita (Don’t cry for me Argentina), El mago
de Oz (somewhere over the rainbow), Los
miserables (Do you hear the people sing?),
Mamma mia (Dancing queen), Grease
(Greased lightning), Mar i cel (¿Per què he
plorat?).
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Els de
l’optativa de
plàstica van
estar preparant uns
projectes i
van escollir
el que era
el millor per a la representació. Van ser uns
decorats dinàmics i anaven canviant al llarg
de les cançons.

Aquest segon trimestre ens ha servit
per poder millorar la nostra veu a l’hora de
cantar.
A les classes primer estàvem uns cinc minuts
preparant la veu i aprenent totes les cançons.
Creiem que ha estat una experiència
única i ens ho vam passar molt bé.
Optativa de música 4t ESO

DESCOBRIM L’ANTIGA BARCINO
El passat 24 d’abril, els alumnes de ensenyar una petita part de la muralla que
l’assignatura de llatí (4t ESO, 1r i 2n de envoltava Barcelona.
Batx.) , vam anar a visitar diversos llocs de
Barcelona on encara es conserven restes
romanes.
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Vam anar al museu d’Història de
Barcelona (MUHBA), situat a la Plaça del
Rei, on només arribar-hi vam descobrir el
nom complet de la ciutat romana: colònia
Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino.
Vam poder introduir-nos en el seu món i
agafar una petita idea de com era Barcelona en època romana. Després vam baixar al subsòl on només arribar ens van

Plaça del Rei

muralla i torres de defensa a la Plaça
Ramon Berenguer, al carrer Sots-tinent Navarro i al carrer de la Palla. Finalment, vam
visitar les quatre columnes i part del pòdium
del temple d’August, que està localitzat al
carrer Paradís.

Va ser un matí ple de descobriments. Vam anar a dinar a la Plaça Vil·la de
Madrid (on s’hi troba la Via Sepulcral) i ens
Després de fer tot el recorregut del van deixar una estona lliure. En tornar cap
museu vam anar a la Plaça Vil·la de Madrid a casa vam sentir la satisfacció d’haver
on hi ha la Via Sepulcral (cementiri romà). après coses noves, esperem repetir!
Vam seguir caminant fins arribar a una peMaria Martínez
tita plaça on encara s’hi conserva una part
Berta Palou
de l’aqüeducte romà (carrer Duran i Bas) i
4t ESO
també vam veure alguns trams de l’antiga

Inscripció nom complet de
Barcino (MUHBA)

Necròpolis (via sepulcral)

Secundària

A continuació, vam poder observar una maqueta de la domus (casa dels patricis) on
es podia contemplar les diferents parts que
tenia. Tot seguit, trobàrem una fullonica (bugaderia) i una tinctoria (tintoreria), restes
d’una factoria de salaó de peix i de garum
(una espècie de salsa feta amb restes de
peix) i per últim vam veure un celler on s’hi
elaboraven els vins.

Subsòl (MUHBA)

Restes del temple d'August
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ROSES OBLIT
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El passat 25 d’abril, a l’hora de tutoria, els alumnes de 1r de batxillerat varen portar roses i
recitar poemes als avis de la nostra ciutat.

FILM REVIEW: HER
best film and script awards. The same year, Her
was awarded 3 times because of the best script
with Globos de Oro. National Board of Review
(NBR) has considered this film the best and the
best director, too. Critics Choice has recognised
the script 6 times and Sindicato de Guionistas
(WGB) has been talking about the script of Her.
Críticos de Los Angeles has recognised the best
production design and American Film Institute
has included Her in the TOP 10 of the best films
of 2013. About Satellite Award, we can say it has
given Her 2 nominations including the best original script.
I was pleasantly surprised finding out the
parallelism with Lost In Translation, an American film by Sofia Coppola première in 2003. It
is important to know Lost In Translation’s director was Spike Jonze’s wife, so it is interesting to
discover the common points. Both plots centre
on people who are lost and they are supposed
to be found by everyone somewhere. What is
more, in both films appear settings in train stations, hotels... Scarlett Johansson appears in
both films.
To sum up, I believe this is a film
that is worth watching because of the technical
aspects and also the message that it transmits.
I can thoroughly recommend this film to everyone who likes good cinema and is used to
seeing more than commercial cinema. To sum
up, it’s definitely one of the best films I’ve ever
seen.

Batxillerat

I have recently seen Her,
a drama and a science fiction film written and directed by Spike Jonze and
première in December
2013. The leading roles
are played by actors like
Joaquin Phoenix, Amy
Adams, Rooney Mara,
Scarlett Johansonn, Olivia
Wilde... This film was produced in the United States of America and it has
a duration of 126 minutes. The music was put in
charge of Arcade Fire and Owen Pallett and
photography was directed by Hoyte Van Hoytema. Warner Bros Pictures was the distributor
and Megan Ellison, Spike Jonze and Vincent
Landay the main producers.
The story is set in Los Ángeles. The
main character, Theodore Twombly, is an alone
writer who lives writing letters. After breaking a
relationship, he feels fascinated by a new and
advanced operative system. With this system,
the protagonist meets Samantha, a briliant sensitive female voice that fascinates Theodore.
Little by little, the relationship between the main
character and the voice, Samantha, becomes a
special love.
What I liked most is the fact that it is a
different love story, not like the ones that are
usually told. Love is an important theme in cinema, specially in the commercial one, and sometimes I feel disappointed because I find every
film tells the same. Her is a film that offers another perspective of human relations, and I find it
absolutely gripping and moving. By the way, I
strongly feel it isn’t an amateurish film: experts
have said there appears a perfect quality of the
acting and script. The strengths are recognised
with the different awards Her has received. In
2013, this film was nominated 5 times for the

Aïda Jiménez Torregrosa
2nd Batxillerat B
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FILM REVIEW: Eight Basque Surnames
The last film I saw
in the cinema was a comedy directed by Emilio
Martínez-Lázaro, Eight
Basque Surnames. The
leading roles are played
by actors like Dani Rovira,
Clara Lago, Carmen
Machi and Karra Elejalde.
In addition, the film is produced by Alvaro Augustin
Javier Ugarte and Koldo
Zuazua, amongst others.
The story is set in Euskadi, but the beginning of the story is also set in Sevilla. The main
characters are Rafa (Dani Rovira) and Amaia
(Clara Lago).
Rafa is a young Andalucian boy who has
never left Sevilla, his hometown. He loves girls,
his hair lotion and his football team: Real Betis
Balompié. He lives an easy life until Amaia appears, the first woman who is able to resist Rafa’s
charms and who is Basque.

Rafa is decided to win Amaia’s heart. Due
to this, he travels to a small village of Euskadi,
where, to get Amaia’s attention, he will have to
pretend to be a basque boy called Antxon followed
by eight Basque surnames: Arguiñano, Igartiburu,
Erentxun, Gabilondo, Urdangarín, Otegi, Zubizarreta and Clemente. Moreover, he will have to
win Koldo’s confidence, who is Amaia’s father.
I really liked it. The atmosphere of the film was
very welcoming and funny. What I liked the most
was the quality of the acting, because it’s very
amusing to watch an Andalucian boy talking as if
he were Basque, and the jokes that he makes.
The only thing I didn’t like was that, maybe, the
imitation is too extravagant, and it’s clear to me
that the story couldn’t happen in the real life.
All in all, I would recommend this film to
everyone, on the one hand, because it’s one of the
Spanish films which I liked the most, and, on the
other hand, because it‘s very funny and suitable
for all audiences.
Maria Prieto
2nd Batxillerat A

Sweet Sefed Company
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Què
és
S w e e t
Sefed?
S w e e t
Sefed Company és una
empresa simulada que
es dedica a la venda de diversos productes de
pastisseria. Està composta per a quatre línies de
productes les quals són: pastissos, xocolata, galetes i cupcakes.

Per a contactar amb l’empresa podeu utilitzar el
web i el blog, allà trobareu tota la informació. (Us
la deixem a sota les preguntes.)

Quin problema volíeu superar o
quina qüestió volíeu millorar?
Probablement va ser la nostra inexperiència el que ens va ocasionar més problemes a l’hora de treballar amb aquesta nova
metodologia totalment desconeguda per nosaltres. Amb això, el temps va ser el nostre
principal obstacle.

Amb el temps i tots els mètodes de
promoció que vam utilitzar vam aconseguir
donar-nos a conèixer i assegurar el contacte i compromís amb empreses a nivell
internacional.
Vam aprendre també a treballar a
fons amb plataformes amb les quals no teníem pràctica; creàvem tot tipus de documents mercantils tals com els registres de
compres, vendes i tresoreria entre d’altres,
factures i albarans que eren posteriorment
enviats als clients i altres programes que
vam anar perfeccionant per facilitar i dinamitzar la feina. El més important de tot això
és que vam treballar en tot moment amb
plataformes digitals, majoritàriament en
l’entorn Google. Vam tenir l’oportunitat de
fer un blog i una pàgina web en la plataforma Google Sites en les quals vam poder
veure l’evolució de l’empresa. Per promo-

cionar-nos, d’altra banda, el departament
de comunicació va poder fer-nos conèixer
per mitjà de tot tipus de xarxes socials, des
del Facebook fins a un perfil d’Instagram
passant per altres comptes com Twitter o
Inform.
Què va sortir bé?
Sens dubte, el treball cooperatiu va
ser el motor que va fer que l’empresa funcionés i millorés. El fet que cada persona
tingués coneixements de cada departament ens va fer eficients en tots els sentits;
les feines no eren responsabilitat d’unes
persones en concret sinó que teníem capacitat per ajudar-nos entre nosaltres, afavorint així el treball en equip.
La constància, l’organització i
aquest treball en equip del que parlem han
ajudat a que entenguem i agafem pràctica
en la nostra tasca. D’aquesta manera,
doncs, hem après com poden funcionar la
majoria dels departaments d’una empresa
i, per tant, el que va començar com una experiència dinàmica i motivadora ha acabat
sent una molt bona preparació de cara al
futur.

Batxillerat

El que ens proposàvem fer era millorar l’organització dels departaments i esbrinar
nous mètodes per poder ser més eficients
amb la feina tot reduint el temps invertit en
cada tasca.
Per altra banda, al ser inexperts en
aquest tema i començar aquesta empresa
des de zero ens encarava al problema de
no ser coneguts. Ens havíem de fer conèixer i promocionar-nos per fer que l’empresa
avancés.
Com ho vàreu fer: Col·laborant
amb persones, entitats, organitzacions?
Amb una nova metodologia? A través
de les TIC?
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Donat que la nostra facilitat per la feina
ha anat augmentant al mateix temps que la
nostra experiència millorava, poder vendre en
un mercat més ampli seria, probablement, el
que faria que el nostre recorregut per aquesta
empresa deixés petjada. Promocionar-nos i
fer més publicitat entre les altres empreses simulades serà el que més ajuda ens proporcionarà per treballar amb un ventall
d’empreses més gran.
Donat que tots nosaltres ens trobem
en l’etapa pre-universitària, el fet que aquesta
experiència ens ajudés en el nostre futur
seria, clarament, un senyal d’èxit.
Quins entrebancs vàreu tenir i com
els vau superar... o no?
De nou, la inexperiència inicial amb la
que treballàvem ens va ocasionar més d’un
problema. L’organització que ens fallava les
primeres setmanes de treball va anar millorant a base de pràctica i les classes de teoria
paral·leles amb les que comptàvem.
Per altra banda, amb el treball constant que dúiem a terme dia a dia vam arribar
a perfeccionar algunes de les plataformes
que utilitzàvem. D’aquesta manera, vam
poder mecanitzar el treball per fer-lo més
ràpid i millorar els estancaments amb els que
ens trobàvem a l’inici. Va ser més fàcil, aleshores, augmentar el nostre camp mercantil
fins al punt de poder tenir contacte amb un
total aproximat de 50 empreses simulades.
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Què hauria de passar en un futur
per a què la vostra experiència tingués
més impacte?

Com creieu que altres persones podrien replicar a la vostra experiència?
Basant-nos en l’èxit que, personalment
i acadèmicament ha tingut aquesta experiència, recomanar-ho a futurs alumnes i a altres
persones que tinguin contacte directe amb el
món acadèmic o professional faria que això
que ha estat una empresa pilot, pogués ser
una activitat que es dugués a terme a escoles
de tot arreu perquè així altres persones tinguin l’oportunitat d’aprendre com ho hem fet
nosaltres al llarg d’aquest any.
https://sites.google.com/a/epiagranollers.cat/sweet/
http://sweet-sefed.blogspot.com.es/

Aquesta ha estat una de les 7 experiències
que ha triat la Fundació Jaume Bofill per
la seva innovació pedagògica.
1r batxillerat B

BOMBARDEIG DE PAU, UNA EXPERIÈNCIA COMPARTIDA

Reprenent les activitats dutes a terme
anys anteriors en els que havíem preparat
actes semblants a petita escala, de manera
interna i destinats exclusivament per a ser visionats per professores, professores i alumnes del centre, aquest any se’ns ha ofert
l’oportunitat d’obrir-ho a la ciutat. Amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Granollers,
el Teatre Auditori de Granollers, Can Jonch i
l’ajut imprescindible de la Mireia Nogués i
l’Agnès Boixader -tutora i professora de l’escola- sense el qual no hauríem pogut fer realitat aquesta proposta, un grup complet i
polifacètic de persones hem estat capaces
de tirar endavant aquesta iniciativa amb
il·lusió, ambició i diligència.

1r i 2n de Batxillerat (Gemma Viure, Elisenda
Viure, Sara Escudero, Laura Roma, Víctor
López, Clàudia Villa, Martí Buldó, Mariona
Mompart i Josep Esteve), un equip de dansa
de sis components capdavanters, tots de 2n
de Batxillerat (Anna Vila, Esther Cunill, Salvador Martínez, Berta Vecilla, Natxo Barranco i Aïda Jiménez), sense obviar la
col·laboració de més de vint membres entre
tots els participants dansaires, una comissió
encarregada dels aspectes tècnics en tant
que gravació de l’acte i muntatge posterior
del material audiovisual, visible a Youtube
amb la denominació “Bombardeig de pau”
(Roger Casas, Arnau Costafreda i Oriol
Puig), i finalment, destacar les aportacions de
l’Anna Rovira pel que fa al disseny del cartell
de l’acte i la col·laboració de la Carlota Farré
referent a la lectura i recitació del poema que
va tenir lloc en el mateix acte: “Medallons” de
Bartomeu Rosselló-Pòrcel.

Fent referència a com ens hem sentit,
val a dir que tant la preparació de l’acte com
la mateixa realització han estat moments d’aprenentatge compartit entre tots els membres integradors. Llançant la vista enrere
sentim moltes emocions, records i sensacions a flor de pell: quan sonen temes musicals que hem anat treballant durant aquest
temps sentim nostàlgia. Encara a hores d’ara
Per tal de fer possible aquest projecte, trobem a faltar quelcom semblant, un espai
que a última instància ha esdevingut una ac- mitjançant el qual es puguin canalitzar les
tuació al Teatre, vam dividir-nos en diverses pressions i les presses del dia a dia; mocomissions per sumar esforços. D’aquesta ments on la creativitat tingui cabuda i les
manera vam crear un grup de músics i can- idees espontànies puguin ser contemplades
tants, comptant amb integrants de 2n d’ESO, sense prejudicis.

Reporters en acció

El darrer dimecres 2 d’abril es va
posar en escena una experiència viscuda per
molts integrants de la nostra escola. Els
alumnes de l’Escola Pia de Granollers aquest
any hem tingut l’oportunitat de participar activament en la ideació i realització de l’acte
de commemoració del bombardeig que Granollers va patir l’any 1938, recordatori que
cada any té cabuda al Teatre Auditori de Granollers. Aquesta preparació ha portat mesos
de feina on tots els participants hem aportat
la nostra col·laboració de manera voluntària
i fora d’hores curriculars.
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Trobar moments amb els altres, aprendre de
la cooperació, combinar idees, atendre la diversitat, entendre que cal aprendre a cedir,
adaptar-se a les noves circumstàncies,
saber què és el companyerisme... són aspectes que es valoren i s’integren en la nostra manera de ser acabant-nos configurant
com a persones sensibles al món que ens
envolta. Cal tenir en compte que no tots els
moments han estat planers i més pensant
que no ens trobem emmarcats en un batxillerat de modalitat artística, sinó que tot el
que hem pogut anar aportant ha estat après
fora de l’escola i transportat a la configuració d’aquesta actuació. A mida que hem anat
avançant els entrebancs i les dificultats s’han
anat fent paleses. No obstant, malgrat soni
típic i tòpic, entre tots ha estat possible seguir avançant fins arribar a l’escenari. La valoració general és altament positiva i
recomanable de ser viscuda, sobretot pels
enllaços personals que s’han creat i que perduraran.

Creiem que aquest esdeveniment ha
estat un aprenentatge realment significatiu i
competencial. Esperem que els anys següents les properes promocions reprenguin
la iniciativa de crear noves produccions artístiques contribuint en la fonamentació de la
memòria històrica i nosaltres siguem a prop
per poder-ho veure. Finalment, esmentar
una vegada més que hem disposat de l’oportunitat de comprovar que si volem,
podem.
Aïda Jiménez Torregrosa
2n Batxillerat B

ACTE BOMBARDEIG

Commemorar un fet luctuós, fosc en la història, no és quelcom que es faci per plaer.
Es tracta de retre homenatge a algú o bé
perquè d’alguna manera quedi gravat en la
memòria es pugui evitar que torni a succeir
de nou. Ja fa tres anys que commemorem a
l’escola el bombardeig de la ciutat de Granollers, el del 31 de maig del 1938. El curs
passat, l’acte el vàrem preparar els i les
alumnes que aleshores fèiem primer de Batxillerat. Degut a l’èxit que va tenir, enguany

s’ha fet el possible per a què aquest esdeveniment es pogués oferir a un públic més
ampli i, per tant, que tingués lloc en un escenari més gran.
Així doncs, setmanes d’esforços van donar
fruit a l’acte – impulsat per l’Ajuntament a
través de Can Jonch, centre de cultura per la
pau - que va ser presentat el passat dimecres dia dos d’abril al Teatre Auditori de Granollers per alumnes de secundària i
batxillerat.

“Periodisme de guerra: no som superherois”,
aquest és el nom que correspon a la conferència que va donar a continuació Nicolás
Valle, periodista – corresponsal de guerra –
de Televisió de Catalunya. Mitjançant experiències personals, va voler que es prengués
consciència del que és fer la seva professió,
així com dels horrors de la guerra, horrors
que malgrat que són relativament a prop,
amb prou feines es tenen en compte, com si
la realitat que es viu en determinats indrets
d’un univers paral·lel es tractés.

Després d’una ronda de preguntes, l’alcalde
Josep Mayoral va realitzar un discurs de
cloenda i, finalment, va tenir lloc l’espectacle
“Bombardejos de PAU”, a càrrec dels alumnes participants de l’acte, un espectacle en
què es va tocar la peça “Intermezzo de cavalleria rusticana”, de Pietro Marcani, es realitzà la lectura “Medallons”, de Bartomeu
Rossellò-Pòrcel i, finalment, es ballà una coreografia a càrrec dels ballarins principals
acompanyada de la interpretació de la cançó
“I was here”, de Beyoncé.
L’acte en conjunt, i sobretot tant la conferència de Valle com aquesta darrera part de
caire més artístic, varen causar una gran
emoció entre el públic (de diferents instituts
de Granollers). L’alumnat de la nostra escola
que va preparar l’acte va oferir un matí a l’alçada de ser recordat, un matí, com ja hem
dit, d’emoció, reflexió i presa de consciència.
Davant d’aquesta nova fita completada exitosament, esperem que l’any que ve es
pugui repetir. Sempre millorant, és clar.
Anna Martín
2n B Batxillerat

Reporters en acció

Ballarins, cantants, músics, joves tècnics i altres col·laboradors, ens varen presentar una
cerimònia que va començar a les onze del
matí i acabà amb un últim espectacle a dos
quarts d’una. Obrí l’acte l’historiador Joan
Garriga, amb una breu presentació. Seguidament, es va projectar un documental
sobre el bombardeig del 31 de maig de
1938. En finalitzar aquesta part introductòria, hi va haver una primera intervenció de la
nostra escola, una curta coreografia realitzada pel grup de ballarins junt amb alumnes
voluntaris de la promoció de segon de Batxillerat, tots ells simulant ser soldats.
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Formació Professional
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TROBADA FUTBOL ESCOLA I NOU EQUIP DE DEBUTANTS

Extraescolars

Dins del procés de facilitar l’elecció
d’un esport per la propera temporada
es va oferir als nens i nenes de P4 i
P5 la possibilitat de participar en la trobada de “Futbol Escola” organitzada
pel CF Vilanova del Vallès el passat
dissabte 1 de març.
La trobada va ser tot un èxit, l’equip va
jugar 5 partits amb diferents clubs de
la comarca amb gran il·lusió, van fer
equip i semblava que portessin mesos
jugant junts.
La bona acollida al projecte ens ha
animat a crear l’equip de futbol “debutants” que ofereix a nens/es nascuts el
2008 i 2009 començar a practicar el
seu esport preferit amb l’Escola Pia.
Trobareu tota la informació a la secció
d’extraescolars de l’Escola. Les inscripcions estan obertes.
TORNEIG “GIO...ISSA” DE VOLEIBOL INFANTIL A ITÀLIA!

Una temporada més les jugadores de L’AEE Escola Pia de voleibol del 24 al 27 d’abril
van participar en el 6° TROFEO “FMA CUP 2014 ” que es va jugar a la localitat italiana de
Rho a Milà.
Durant quatre dies van compartir
pista amb equips de Bòsnia, Polònia i Itàlia.
Hem d’agrair l’excel·lent organització del torneig i la gran dedicació
que els dirigents i els familiars de
les jugadores del club local van
mostrar durant tota la nostra estada a Rho.
Moltes gràcies i fins l’any que ve!
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MARIA GARCÍA BARCELÓ, MILLOR ESPORTISTA GRANOLLERINA PROMESA
2013
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Maria Garcia Barceló, jugadora de
voleibol a l’ AEE Escola Pia Granollers les darreres 7 temporades i integrant del programa ARC de la
Federació Catalana de Voleibol va ser
escollida dijous passat com a Millor
Esportista Promesa de la temporada
2012-2013 a la Festa de l’Esport 2014
de Granollers.
L’actualment jugadora del CV Sant
Cugat va rebre aquest prestigiós guardó en la festa anual de l’esport granollerí el passat mes de març. La seva
projecció com a jugadora, el Campio-

nat d’Espanya assolit amb la Selecció
Catalana Cadet a Valladolid al juliol
passat i el primer lloc a la 1a. Catalana
sènior amb l’equip ARC la temporada
passada han estat claus per a la seva
elecció.
Cal destacar la importància d’aquest
guardó que en anys anteriors han assolit esportistes reconeguts mundialment com Laia Pons, medallista
olímpica de sincronitzada, els germans Espargaró (moto GP) o Antonio
García, campió del món d’handbol
2013, entre d’altres.

CASAL DE PRIMAVERA - SETMANA SANTA

Una trentena de nens i nenes de Granollers van gaudir de les activitats de vacances de
l’Escola durant la Setmana Santa. Les activitats que van fer gaudir més a tots va ser la sortida amb tren a Hostalric, els tallers de cuina i les activitats esportives.
Ha estat un bon aperitiu pel Casal d’Estiu que es preveu molt emocionant!

XXXV CROSS ANNA MOGAS

Extraescolars

850 escolars de tota la comarca van córrer pels carrers que envolten l’escola del Nord de Granollers. Va ser un matí perfecte de festa esportiva. Sota el sol que queia amb força el bon rotllo i l’esportivitat lluïa entre tots els participants i famílies.
Cal felicitar a tots els participants pel seu esforç durant la cursa i alhora destacar els alumnes que
varen assolir la difícil tasca de quedar entre els tres primers classificats: Anna Sànchez 2a , Xavier
Aragón 3r (infantil), Júlia Crous 1a , Isidre Gil 2n (Aleví) , Maria Granell 3a (Benjamí) i Alex Mainar 2n
( Pre-benjamí).
Moltes felicitats a tots i a totes per l’Esforç de voler ser millors cada dia.
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Especial Caminada

El cartell de la caminada
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Recordeu el cartell que ha estat passejantse per l’escola anunciant la caminada d’aquest any? Sorgeix d’un concurs en el qual
vam participar els alumnes de l’optativa de
Plàstica de 4t d’ESO. Després de treballarlo tant a casa com a classe, tots vam enviar les nostres propostes i van ser els
professors qui van decidir el guanyador/a.
Vaig decidir no fer servir el format de sempre i convertir el cartell en una conversa de
“WhatsApp?” ja que, amb l’arribada dels
smartphones, els joves ens trobem més a
prop de la tecnologia que no pas anys enrere. Així que vaig pensar: “per què no utilitzar com a anunci una cosa que mirem
cada dia tots nosaltres?”

S’ha de dir que el cartell va passar per
molts canvis d’imatge fins arribar al resultat que tots heu pogut veure penjat als diferents espais de l’escola, però no ha
perdut mai el missatge que volia transmetre: anunciar la celebració de la caminada
als alumnes de l’escola i, a més, animarlos a participar-hi!
Mónica Cruz
4t ESO C

XXa caminada Granollers Montserrat

Especial Caminada

Els dies 4 i 5 d’abril va tenir lloc la XXa edició de la caminada Granollers Montserrat organitzada
per la nostra escola. Tots els participants van gaudir al màxim de la sortida i des d’aquestes ratlles volem agrair els patrocinadors i col·laboradors que l‘han fet possible.
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AUTORS A L’ESCOLA
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Durant les darreres setmanes hem continuat tenint el privilegi de comptar amb visites d’autors
a l’escola.
Abans de Setmana Santa ens va visitar la
Marcy Rudo. Concretament va estar amb els
alumnes de 6è de primària, els quals han llegit
el llibre La nena nova d’aquesta autora. I després de Sant Jordi, els autors que s’han apropat
a l’escola han estat en Josep Gòrriz i en Jaume
Copons. En Josep Gòrriz va donar als alumnes
de 3r de primària la recepta per escriure.

Tot i que és gairebé secreta, us l’apuntem per si
també teniu ganes d’escriure: cal fer un còctel
amb 9 cullerades de pensar i 1 d’escriure. Amb
en Jaume Copons, finalment, els alumnes de
5è de primària van riure molt perquè és molt
simpàtic i explica anècdotes.
Quan vinguin els autors que ens manquen
també us ho explicarem. Mentrestant continuem gaudint de la sort de conèixer de primera
mà els autors d’alguns dels llibres que s’han llegit a l’escola durant aquest curs.

ENGLISH DAY
Des de la biblioteca de primària
vam participar al seguit d’activitats que l’escola va organitzar
en motiu de l’english day. Com
ja sabeu, es tracta d’una jornada en què les activitats escolar d’aquell dia es fan en anglès
i tenen relació amb aquesta
llengua i els països on es parla.
En el nostre cas vam muntar
una exposició de llibres en anglès perquè els nens i nenes
passessin a llegir-los.

Als de cicle mitjà els va agradar
molt venir a la biblioteca i llegir
llibres en una llengua que no és
la seva habitual.
Des de la biblioteca esperem
que en els propers cursos es
repeteixi l’english day i hi puguem col·laborar.

EXPOSICIÓ DELS TREBALLS DE LA FESTA DE LES ARTS

MOVIMENTS A L’EQUIP DE MEDIATECARIS
Si aquestes darreres setmanes heu passat
per la biblioteca o la mediateca haureu comprovat que hem tingut novetats a nivell de
cares.
Per una banda, l’Olga Robado, que ja fa un
parell de cursos que està amb nosaltres, ha
agafat la baixa perquè està embarassada.
Des d’aquí li enviem els millors desitjos, esperem que es trobi molt bé i que gaudeixi al
màxim de la nova maternitat. La seva substituta és la Marina Colorado, a qui també desitgem una bona incorporació i la qual
s’encarregarà de la mediateca a l’horari de
tarda i també del procés de la venda de llibres.
D’altra banda, des de finals d’abril i durant
les primeres setmanes de maig hem tingut la
sort de comptar amb la col·laboració de

l’Empar Pérez, la qual està realitzant el màster en Biblioteques infantils i foment de la lectura de la Universitat Autònoma de
Barcelona i ha realitzat les pràctiques amb
nosaltres.

La Teca de la Mediateca

Com ja és habitual en els darrers cursos, Tots els treballs guanyadors els podreu
els treballs de plàstica, fotografia, tecnolo- gaudir en una publicació que recull totes
gia i audiovisuals que s’han presentat a la les obres premiades.
XIVa edició de la Festa de les Arts s’han
exposat a la mediateca. D’aquesta manera,
tothom que ha passat pels nostres espais
durant els mes d’abril i principis de maig ha
pogut gaudir de la creativitat i talent dels
nostres alumnes. A més d’aquestes modalitats, ja sabeu que a primària n’hi ha altres com vitrall, fang, pintura o plastilina i
que tant a primària com a secundària, batxillerat i familiars, exalumnes i personal docent i no docent també es fomenta i es
premia la literatura (tant en prosa com en
vers i en català, castellà, anglès i francès).
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ELS LLIBRES D’AMOR
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En el marc de les activitats dutes a terme a
1r i 2n d’ESO per fomentar i consolidar l’hàbit lector, durant la darrera setmana del mes
d’abril, i tot aprofitant la diada de Sant Jordi i
l’ambient de llibres, roses i estimació que
aquesta jornada representa, tots els alumnes
de 1r cicle d’ESO van passar per la mediateca per conèixer llibres juvenils que, d’una
manera o altra, tractaven el tema de l’amor.
Així, durant la sessió d’una hora que durava

l’activitat es van mostrar i comentar títols en
prosa i poesia, es va fer la lectura en veu alta
de poemes i fragments de llibres, també es
va escoltar algun poema musicat sobre l’enamorament i es van poder fullejar, començar a llegir i apuntar-se els títols que més van
cridar l’atenció a cadascun dels assistents a
la dinàmica per tal que més tard poguessin
agafar en préstec o comprar aquelles obres
que els haguessin despertat el gust de llegir.

CAMINADA GRANOLLERS MONTSERRAT

La Teca de la Mediateca

Al llarg d’una trentena de pàgines en què es
combina el text i les il·lustracions, es fa un
repàs de la història de l’activitat, la qual va
començar un ja llunyà any 1992 d’olimpíades
a Barcelona; es continua amb una descripció primer general i tot seguit detallada del
recorregut; segueix la descripció de l’organització, és a dir, el suport logístic i l’avituallament (i és que muntar-ho tot perquè 300
caminants realitzin l’activitat sense cap contratemps no és evident, sobretot quan t’has
de passar una nit sencera sense dormir); a
continuació trobem l’apartat de consells i recomanacions prèvies; en el cinquè capítol la
Maria entrevista en Frederic; al sisè trobem
un dels apartats més bonic i entranyable del
llibre: “El conte de la il·lustració i el record”.
El conte de Montserrat; segueix un text amb
Ens fa molta il·lusió presentar-vos el llibret les anècdotes més divertides de tots aquests
Caminada Granollers Montserrat. Escola anys (els plàtans de l’edició del 2013, el
Pia Granollers, ja que parla d’una activitat cotxe mòbil d’en Josep Bach, el fang que ens
molt arrelada a la nostra escola, la caminada deixa servits i altres) i s’acaba amb una rea Montserrat. A més, els autors són dues flexió sobre el passat, present i futur de la capersones també molt vinculades al centre i a minada i unes adreces d’interès.
la mateixa caminada: en Frederic Monmany El llibre Caminada Granollers Montserrat.
i la Maria Parera. En Frederic va ser profes- Escola Pia Granollers el teniu a la vostra
sor a l’edifici de secundària durant molts disposició a la mediateca perquè us l’enduanys i és l’ànima de la caminada. La Maria, gueu en préstec sempre que ho desitgeu.
per la seva banda, és professora en actiu i Per la nostra banda, el conservarem com un
també una fidel participant de la sortida. Així tresor, ja que és el que representa per a nosdoncs, aprofitant l’experiència de tots dos, altres.
amb la impagable col·laboració de l’Editorial
Alpina i donat que enguany n’hem celebrat
la vintena edició, la publicació d’aquest llibret
ha estat una manera fantàstica de commemorar l’efemèride.
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De Cara Endins

ENGLISH DAY
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El passat dia 17 de març va tenir lloc a la nostra escola l’English Day. Al llarg de tot el
matí vàrem estar fent activitats en anglès. Ja portàvem dies preparant la jornada i l’escola estava d’allò més bufona amb elements anglesos per tot arreu.
Vam començar el matí amb música en viu típica anglesa i també hi va haver música al
migdia.
Els alumnes vam passar un dia fantàstic gaudint de l’anglès en els tallers organitzats,
passejant en el bus tour, a la biblioteca, escoltant contes, cantant cançons, als ordinadors....
I a l’hora de dinar el menú anglès Fish and Chips.
We enjoy this different day!!!
Podeu veure més fotografies i vídeos a la pàgina web de l’escola.
Departament d’anglès Primària

XIVa FESTA DE LES ARTS
els lectors, de 1r de Batxillerat, van ser la
Queralt Castells, la Maria Ramal i en Guillem
Raich; també van ser de 1r de Batxillerat els
fotògrafs (en Pol Moreno i l’exalumne Javier
Ramos), mentre que en Max Pinet i la Cristina Martínez, i novament de 1r de Batxillerat,
van posar la nota musical i de coreografia a la
festa (ella dansant i ell tocant al piano amb
una composició pròpia).
En aquesta ocasió la taula presidencial va ser
ocupada per en Xavier Ambròs (director gerent), la Teresa Casalí i la Núria Asturgó (directores acadèmiques), mentre que l’artista
convidat va ser l’escriptor Arturo Padilla, el
qual va destacar en la seva intervenció que
tots tenim un artista dins i el que cal és desenvolupar-lo.
Per acabar volem agrair la participació a la
festa i l’assistència al lliurament de premis de
tothom que ha pres part en aquesta edició de
la Festa de les Arts i a tots i a totes esperem
retrobar-vos a la propera convocatòria, que ja
serà la quinzena.

De Cara Endins

El dimarts 29 de juny va tenir lloc el lliurament
de premis de la XIVa edició de la Festa de les
Arts. Com ja és habitual en els darrers cursos, l’acte es va celebrar a l’església de l’edifici de primària i, també com sempre, els
assistents van omplir l’espai de gom a gom.
La Festa de les Arts és una activitat que promou l’esperit artístic de l’alumnat en múltiples
modalitats com el fang, la plastilina, el vitrall,
la pintura, el dibuix, la fotografia, la tecnologia, l’audiovisual, la literatura... Però també és
una fantàstica oportunitat per posar de manifest el talent i la generositat dels nois i noies
que omplen les aules. I no ens referim només
als que van presentar treballs a l’actual edició de la festa, sinó que volem destacar Ia
tasca dels presentadors, lectors, fotògrafs,
músics i ballarins de l’acte de lliurament de
premis. Tots ells eren alumnes de 1r i 2n de
Batxillerat, els quals, de manera altruista i
amb molta qualitat, van conduir l’acte amb encert i entreteniment.
Els presentadors de l’acte de lliurament d’aquesta edició van ser l’Aïda Jiménez i en Salvador Martínez, de 2n de Batxillerat;
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CONCOURS MOTS PASSANTS
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Les élèves de 1e et 2e de Batxillerat du cours de
Français, nous avons participé au concours
«Mots Passants», organisé pour la dix-huitième
année par le Département de Philologie Française et Romane de l’Universitat Autònoma de
Barcelona. Certains d’entre nous ont gagné et le
2 avril, quelques élèves de 1e année avec deux
professeurs, nous sommes allés à l’Université à
la remise des prix.
Nous nous sommes donnés rendez-vous à 8
heures du matin à la gare de train et nous
sommes partis à l’Université. Quand nous
sommes arrivés là-bas nous sommes allés au
bar tandis qu’on regardait le campus. Après, les
activités de la journée pédagogique ont commencé.
Vers 10 heures, on nous a fait une introduction
des études linguistiques offerts par l’Université et
ensuite, nous avons regardé les vidéos qui ont

été finalistes au concours.
La remise des prix a commencé à l’auditorium. D’abord
Cécilia Debergh, une chanteuse de Strasbourg, a chanté
des chansons typiques françaises par ordre chronologique.
Ensuite
des
représentants de la francophonie ( le consul de la
France, de consul de la
Suisse, le représentant du
Canada...) et de l’Université
nous ont fait un discours sur
l’importance de la langue
française. C’était alors quand
ils ont commencé à remettre
les prix, aussi des prix de traduction. À la fin, ils nous
avaient préparé un «appéro»
pour tous les participants et
vers 14h nous sommes retournés.
Les adversaires de notre catégorie étaient de 1e
et 2e de Batxillerat. Parmi tous les travaux présentés, deux groupes de l’école ont obtenu un
troisième prix:
Lídia Bermúdez, Maria Ramal, Laura Roma et
Agnès Soldevila, avec Qu’est-ce que nous
avons?
Ariadna Baldich, Aina Rodríguez et Elizabeth
Vey, avec C’est quoi la vie?
Nous sommes tous très contents d’y avoir participé et on espère y retourner l’année prochaine!
Félicitations à tous ceux qui y ont participé!
Lídia Bermúdez
Elizabeth Vey
1r B Batxillerat

TOTS “FEM RUTA”

“Fem Ruta” consistia en un recorregut literari al voltant de la Porxada -centre
de la ciutat on la ruta acabava-. Des de les
vuit del matí fins l’hora de dinar, els nostres
companys van dividir-se en set grups repartits pels punts estratègics ja triats. Tots
ells comptaven amb l’ajuda d’uns plafons
realitzats a classe on s’hi trobava plasmada
la història de la literatura catalana i castellana des de l’Edat Mitjana fins l’actualitat.
Tots els cursos de l’Escola de Secundària vam poder gaudir de la diada tot
escoltant les seves explicacions. Tanmateix,
l’activitat era oberta a totes aquelles persones de Granollers que hi estiguessin interessades. Per tant, podem dir que tota la
ciutat va poder escoltar el que els alumnes
del grup GR-Fènix tenien preparat.

Nosaltres, per la nostra part, només
podem i volem felicitar-los tant pel seu entusiasme a l’hora d’explicar-nos els plafons
com per l’esforç i el treball dur que van
haver de fer a l’hora de preparar aquesta
nova activitat que ha acabat resultant tot un
èxit.
Fem Ruta!
Mònica Cruz
Dani Córdoba

Portes Obertes

Aquest any, el dia de Sant Jordi ha
estat diferent, els nostres companys del
GR-Fènix realitzaven una activitat dirigida a
tots els alumnes de l’escola.

L’activitat va ser molt ben acollida
tant per tots els companys de l’escola com
pels granollerins i granollerines que es van
parar tot encuriosits a llegir els plafons i escoltar tot allò que es deia. Així que tot i els
nervis inicials que tenien els nostres companys l’activitat va ésser molt original i innovadora.
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ENTREVISTA A JAUME COPONS
El divendres 25 d’abril ens ha visitat en Jaume
Copons. Els delegats de 5è li hem fet una entrevista per a conèixer-lo millor.
En Jaume Copons és un escriptor català. Ha
escrit molts llibres. Entre ells hi ha Mà negra
que hem llegit aquest curs a 5è. També ha escrit
L’espasa de Galerna que és la continuació de
Mà negra i el llegirem aquest últim trimestre.
Quan era petit explicava històries a l’escola.
Sempre li ha encantat explicar històries... I és
per això que s’ha fet escriptor. La gent del seu
voltant l’ajuda a inspirar-se, a crear i a imaginar.
Amb les seves històries vol compartir coses
apreses, coses que l’han fet vibrar... D’aquesta
manera vol fer-ho passar bé als seus lectors i
fer-los més rics en paraules, en idees i en experiències.

Quan eres petit t’agradava llegir?
Quan era petit anava a una escola on no li donaven gaire importància a la lectura, així que
quan jo arribava a casa meva o a casa de la
meva àvia llegia llibres petits com, per exemple, llibres de Walt Disney, el Rei León, Peter
Pan...
Tens algun animal que t’acompanyi quan
escrius?
Sí, el meu gos que es diu Mot. Quan treballo
sempre està al meu despatx.
Tinc més animals, un hàmster i una tortuga
que mossega molt!

A quina edat vas començar a escriure lli- Vas tenir alguna dificultat per escriure el
primer llibre?
bres?
Jo vaig escriure el primer llibre amb 28 anys.
Quan eres petit volies ser escriptor?

Sí, tothom en té. Jo sempre ho reviso i veia
faltes d’ortografia i coses per arreglar.
Quants llibres has escrit?

Quan era petit no m’agradava gens escriure
He escrit moltíssims llibres. N’he signat com a
però m’agradava molt jugar!
Jaume Copons i també com a Bono Bidari,
T’agradaria viure alguna de les històries que som quatre persones que conjuntament
fem llibres i també en tradueixo amb el nom
que has explicat en els teus llibres?
de la meva àvia.
Suposo que totes perquè quan les escric les
Què et va fer escriptor?
visc.
Les casualitats. Jo mai sabia que seria escriptor però un dia vaig obrir un diari on posava:
M’agrada llegir tot tipus de llibres, de temes
“Jaume Copons, escriptor de Barcelona” i
ben diferents.
vaig pensar: doncs, sóc escriptor.
Quin tipus de llibre t’agrada llegir?
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Busqueu-ho.

No tinc cap llibre en concret. M’agraden tots
per igual.

Quan escrius llibres, estàs posat en algun
personatge? Quin?
Totes les històries estan basades en fets
reals? Quines?
Normalment estic posat en la pell del protagonista però, en general, en la de tots els per- No totes les històries estan inventades a parsonatges.
tir de fets reals tot i que algunes ho són. Hi
ha històries que els hi han passat als meus
Com et sents escrivint llibres?
nebots.
Depèn del moment. Hi ha moments que pateixo, que m’encallo, que em sento alegre,...

L’Entrevista

Què vas estudiar Què t’agrada de ser escriptor?
per ser escriptor?
M’agrada molt escriure perquè tinc el meu horari, no tinc “jefe” i m’agrada explicar històVaig estudiar ma- ries.
gisteri i vaig treba- Quin ha estat el primer llibre que has esllar deu anys de crit? I l’últim?
professor
però
vaig aprendre a El primer llibre que he escrit ha estat H.BASS
ser escriptor lle- que va de la segona guerra mundial. L’últim
gint. També grà- ha estat L’August i els monstres.
cies a l’Eulàlia, una professora que vaig tenir.
Quin és el llibre que t’ha agradat més esQuants llibres has publicat?
criure?

Tens algú a la família que sigui escriptor?

No. No tinc ningú a la família que sigui esCom et vas sentir quan vas escriure el pri- criptor però sí un pintor.
mer llibre?
Arnau Jaen i Clàudia Torres, 5è A
Jordi Masvidal i Alba Yuste, 5è B
Em vaig sentir content però insegur perquè
Mireia Rodríguez i David Nèriz, 5è C
no sabia si agradaria a la gent.
Georgina Carol i Sergi Segura, 5è D
En què t’inspires quan escrius?
Treballant i pensant la inspiració ve sola.
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Mou-te

DIADA DE SANT JORDI
Durant la diada de Sant Jordi, els nois i noies
del MOU-TE ens vam dedicar a vendre llibres
de segona mà i roses a preus populars per
dues bones causes.

Pel que fa a les roses, tots els diners recaptats serviran per cobrir despeses del MOUTE, costejar noves activitats i finançar futures
iniciatives solidàries.

Els diners aconseguits amb els llibres aniran
destinats a la iniciativa “Recicla Cultura”, a
través de la qual es pretén contribuir a l’alfabetització de persones nouvingudes. Si voleu
saber més sobre aquesta campanya, podeu
visitar el web www.reciclacultura.org.

L’equip de monitors volem aprofitar aquestes
línies per agrair el suport de totes aquelles
persones que d’alguna manera o altra vàreu
contribuir a fer-ho possible. Gràcies i fins l’any
que ve.
Equip de monitors del MOU-TE
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APLEC DEL MOU-TE 2014 A IGUALADA
Un cop vam haver finalitzat totes les activitats, i ja a l’hora de dinar, vàrem anar al pati
de l’escola a celebrar un fi de festa amb
l’actuació castellera dels Falcons de Capellades i dinant fideuà conjuntament.
Va ser un gran dia de retrobament amb tots
els companys i companyes del Mou-te de
totes les Escoles Pies, però sobretot, i gràcies a totes les activitats preparades, hem
après que JUNTS, MÉS I MILLOR!

Mou-te

El diumenge 27 d’abril, els nois i noies del
Mou-te vam celebrar l’Aplec, que segur que
tots recordeu ja que l’any passat va tocar a
la nostra escola. Aquest any, en canvi, hem
anat d’excursió fins a Igualada, ciutat amfitriona.
Allà, vàrem fer un esmorzar conjunt amb
tots els companys i companyes de les altres escoles i seguidament, ens vam distribuir per grups per poder realitzar una gran
gimcana per tota la ciutat. Ens ho vam passar d’allò més bé enrotllant als companys
com si fossin mòmies o apagant espelmes
amb xeringues d’aigua! A més a més,
també vam poder conèixer el centre de la
ciutat d’una manera especial, ja que aquell
cap de setmana feien activitats i teatre al
carrer.

Ja estem esperant que sigui l’any vinent per
compartir tots un altre Aplec, aquesta vegada a la ciutat de Calella!
Equip de Monitors del Mou-te
Elisenda Viure
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