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V

aig escoltar una frase, fa uns anys, en una pel·lícula de ciència ficció: “la Natura sempre
s’obre camí”. Vaig voler entendre, llavors, que el missatge que l’autor volia transmetre era
que tot el que és viu està en constant moviment, i conseqüentment necessita expandir-se

com efecte del seu inexorable creixement. Des de la perspectiva de l’ensenyament, la idea té una
rabiosa aplicació.
Força sovint ens entossudim en deixar en mans del temps el nostre futur, en un intent de que sigui el
passat, acaparant el present, qui marqui la visió del nostre horitzó.
“Posposar” és un truc de les nostres pors per responsabilitzar el “temps” de tot allò que no ens
atrevim a encarar.
Els nostres alumnes, els nostres fills són vida en moviment.
Em venen a la memòria uns versos amb els que Martha Morris recolzen el que estem dient:
Si restes quiet
deixes de ser riu;
t’has tornat un estany,
i la vida
ja no flueix a través teu.
El Sol
sens dubte sortirà demà,
però si deixes tancades les teves portes,
els seus raigs mai il·luminaran la teva habitació.
Estem vivint uns moments, en els que ens afeixuga la idea de que l’ampolla està mig buida, en lloc de
veure-la mig plena.
El nostre jovent es queda exhaurit només escoltar la “llei de l’esforç”, trencat per la desesperança de
futurs incerts: atur, universitaris insatisfets, lleis imposades, retrocessos socials, domini “de senyors
universals” amos del món per la força de les butxaques plenes d’or guanyat amb maniobres fosques,
etc.
Però la vida flueix. Deia Jorge B. que el coneixement veritable suposa una transformació, rere la que
ni el que coneix, ni el món conegut, seran els mateixos.
És possible que estem en uns moments en els que molts valors que semblaven emmagatzemats en les
golfes tornin a des empolsegar-se com un efecte natural del moviment pendular de la Història.
Ésser pare o mestre, potser suposi “saber “, més que “creure” i aconseguir que els nostres infants
facin ressò de la nostra saviesa.

VENERANDO MURCIANO LEÓN

Un año más han llegado las Navidades. Un año más
llegaran Papa Noel y los Reyes. Un año más las familias se
unirán para celebrar estas fiestas y un año más la junta del
AMPA, os desea a esta familia tan grande que formamos el
colegio Azorín unas felices fiestas y un próspero año 2012

JUNTA DEL AMPA

JA SÓC AQUÍ, JA HE ARRIBAT I VINC A
QUEDAR-ME... SÓC EL VOSTRE FILL/A!

M

oltes vegades els adults subestimem als
infants, creiem que no ens entenen o que

encara no saben ben bé el què volen, per aquest motiu en ocasions els

tractem diferent o pretenem que facin una sèrie de coses, adquireixin uns determinats
hàbits o siguin d’una manera que poder no veuen en els seus referents. Per això nosaltres
us proposem que us poseu en la seva pell, que els valoreu i sobretot que sigueu
conseqüents amb el què voleu i demaneu als vostres petits.
Nosaltres, a continuació, us presentem una carta que podria ser perfectament un
reflex dels sentiments i pensaments dels vostres fills o filles, i on creiem que resumeix
molt bé tot el que hem esmentat anteriorment. Que n’opineu?
CARTA D’UN FILL/A A TOTS ELS PARES I MARES DEL MÓN
No em donis tot el que et demano. A vegades, només demano per veure fins on puc
arribar.
No em cridis. Et respecto menys quan ho fas, i m’ensenyes a cridar a mi també. I jo
no ho vull fer.
No em donis sempre ordres. Si en lloc d’ordres, de vegades em demanessis les
coses, jo ho faria més ràpid i a gust.
Compleix les promeses, bones o dolentes. Si em promets un premi, dóna-me’l, però
també si és un càstig.
No em comparis amb ningú, especialment amb el meu germà o germana. Si tu em
fas sentir millor que els altres, algú patirà; i si em fas sentir pitjor que els altres, seré jo
el que patirà.
No canviïs d’opinió tan sovint sobre el què he de fer. Decideix i manté aquesta decisió.
Deixa’m valer-me per mi mateix. Si tu ho fas tot per mi, jo mai no podré aprendre.
No diguis mentides davant meu. Ni em demanis que jo en digui per tu. Em fas sentir
malament i perdré la confiança en el que dius.
Quan faig alguna cosa dolenta, no m’exigeixis que et digui per què l’he feta. De
vegades ni jo mateix no ho sé.
Quan estiguis equivocat en alguna cosa, accepta-ho. I creixerà l’opinió que tinc de tu,
i així m’ensenyaràs a admetre també les meves equivocacions.
Tracta’m amb la mateixa amabilitat i cordialitat amb que tractes els teus amics i
amigues. Que siguem família no vol dir que no puguem ser amics també.
No em diguis que faci una cosa si tu no la fas. Jo aprendré sempre del que tu facis,
encara que tu no ho diguis, però mai faré el que diguis i no facis.
Quan t’expliqui un problema meu, no em diguis “no tinc temps per tonteries” o “això
no té importància”. Tracta de comprendre’m i ajuda’m.
I estima’m i digues-m’ho. A mi m’agrada sentir-t’ho dir encara que tu no creguis
necessari dir-m’ho.

LES EDUCADORES DE LA LLAR

Ja ha arribat la tardor
vestida de groc i marró,
cauen branques, cauen
fulles
que després trepitgem
tots.
Ja ha marxat la calor,
vent i pluja se l'han endut,
nits més llargues, més
silenci,
flaires que recordem tots.

La natura ens durà
pomes i raïm del bo,
molts bolets, també
castanyes
que ens agraden molt a tots.
Ja ha arribat la tardor
vestida de groc i marró,
ara anem a passejar
que això agrada a tothom

A

l’escola ens preocupem de l’educació dels nens i nenes de la nostra societat, una educació
imprescindible per crear a les persones que formaran part del nostre futur. Quan parlem
d’educació no només ens referim al fet d’omplir de coneixements als infants sinó que educar

és ensenyar a “ser persona”, ensenyar a conviure en el món i relacionar-se amb un mateix, amb els
altres i amb tot el que ens envolta.
Sovint es dóna molta importància a la formació acadèmica i es deixa de banda aspectes tant
importants com són els valors i les relacions tant amb els altres com amb l’entorn. Aquest fet també
succeeix a l’escola. Una gran part de l’horari escolar es dedica al treball individual o a les activitats
dirigides pel mestre, deixant el joc lliure només per a les estones d’esbarjo. És veritat que a l’escola els
infants aprenen un munt de coses tant intel·lectuals com morals; es treballen els coneixements i els
valors, la relació amb un mateix i amb els altres; tot i així les estones que els nens i nenes tenen per
relacionar-se entre ells de forma lliure i amb l’entorn són molt escasses. És per això que una manera de
complementar aquesta educació escolar i potenciar l’aprenentatge de les eines, les pautes i les normes
de relació amb els altres i amb l’entorn és el món del lleure.
L’educació en el lleure és una part molt important per al desenvolupament i l’aprenentatge dels
nens i nenes. Les activitats de lleure, com per exemple les extraescolars o els casals de vacances, són
un gran ventall de vivències i situacions que permet als nens i nenes aprendre en àmbits diferents a
l’escola. Poder formar part d’un equip de futbol o participar en unes colònies d’estiu, ajuda als nens i
nenes a relacionar-se amb altres iguals que ells i amb l’entorn natural que moltes vegades
desconeixen. També amplien les seves vivències i, per tant, les seves formes d’afrontar i resoldre noves
situacions. Tot plegat els ajuda a conèixer-se millor i poder escollir el que volen arribar a ser. És per
això que les activitats de lleure no només són “jocs per passar l’estona”, sinó que darrera seu hi ha un
gran treball dels valors i de la relació d’un mateix amb els altres i amb l’entorn.
Així doncs, com a educadora que participa tant en el món escolar com en el del lleure, us
convido a conèixer aquest segon àmbit, i potenciar i aprofundir en els vostres fills i filles tota aquesta
part moral i relacional que forma part de l’educació i la formació de les persones.

RAQUEL JUVIÑÀ
Mestra

E

l dibuix és una de les formes d’expressió més antigues de la humanitat. Aquest s’utilitza com una
forma de comunicació ja des de la prehistòria, quan els primers homes, a través de petites
figures dibuixades en roques i en les parets de les coves, manifestaven els seus ideals i
pensaments.
A l’etapa infantil, el dibuix pren una gran importància, ja que els nens i nenes l’utilitzen com a
mitjà d’expressió i comunicació, a causa de la falta de domini del llenguatge verbal. A través del dibuix
els infants diuen moltes coses de sí mateixos; i, en alguns casos, pot arribar a ser el reflex del seu estat
d’ànim, ja que simbolitza el que l’infant sent, pensa, desitja, les seves pors, les seves curiositats o el
que a ell el fa estar alegre o trist. El dibuix també és important perquè ajuda a desenvolupar diverses
capacitats, com ara: la psicomotricitat fina, l’escriptura i la lectura, la confiança en sí mateix,
l’expressivitat d’emocions, sentiments i sensacions, la comunicació amb els demés i amb ell mateix, la
creativitat, la formació de la seva personalitat, i la maduresa psicològica. És per això que és
recomanable que tots els nens i nenes tinguin contacte amb aquesta forma d’expressió ja des de ben
petits, tant a casa com a l’escola, i que comptin amb una gran estimulació cap al dibuix per part de
l’adult. Com que el dibuix és una forma que tenen els infants per expressar-se, aquest no pot estar
pautat o controlat per l’adult, sinó que ha de ser una creació pròpia i lliure del nen o nena amb la que
pugui representar els seus pensaments i sentiments; així doncs, s’ha de respectar la seva espontaneïtat
i naturalitat a ‘hora de dibuixar. En resum, el dibuix els ensenya a desenvolupar les seves habilitats
motrius, els dona més llibertat d’expressió i enriqueix tot el seu món.
Una part molt important del dibuix infantil és la representació del cos, ja que aquest és la
primera figura que realitzen. Durant l’etapa preescolar comencen els primers intents conscients per
crear símbols que tinguin un significat i una relació amb el seu entorn. És ara quan comença una
comunicació gràfica real, tot i que de moment cada infant té la seva forma particular per expressar els
elements quotidians com la figura humana, els animals o les construccions. Els traços cada cop són
més controlats i es refereixen a objectes visuals que es perceben a través de la vista. A partir de llavors
l’adult ja és capaç d’interpretar el que l’infant ha volgut expressar a través del dibuix, ja que aquest
s’acosta molt més a la realitat.
Durant l’etapa preescolar el dibuix de la figura humana passa per diferents etapes. Les primeres
formes humanes estan formades per un cercle simbolitzant el cap i dues línies verticals que
representen les cames. Més endavant es van afegint dues línies horitzontals formant els braços,
petites formes simbolitzant els peus i les mans, i un cercle central representant el ventre. Finalment, es
dibuixen més detalls i similituds a la persona que es vol representar (llargària i color del cabell,
vestimenta, arracades) i comencen a aparèixer les figures de perfil.
Des del parvulari us animem per què fomenteu aquesta forma d'expressió, en els vostres fills i
filles i us mostrem petites mostres de dibuixos on es diferencien fàcilment diferents etapes d'evolució.

LES MESTRES DE PARVULARI

HOLA!! Som els nens i les nenes de la classe dels Pingüins. Aquest any hem començat l’escola dels “grans”
i estem molt contents. Aquí us ensenyem un dibuix de nosaltres per què ens aneu coneixent!

KIARA
ONA

RAQUEL

ABEL

ALICE

NORA
ESTEL
A

PAU

LUCA
S
ESTEBAN

ANAHI

LUCA

DAVID
IRENE
CLAUDIA

SAÏDA

DAVID J.

AROA

CLOE
RUBÉN

MARCOS

FRANCISCO

ORIOL

SALMA

HOLA!! Els nens i nenes de la classe dels dofins també hem fet un dibuix de nosaltres mateixos, hem
crescut molt i estem molt contents de poder continuar a l’escola!

ANAÍS
AINARA

ÀLEX B.

ARNAU
P.

DANIEL
BERTA

ENRIC

ERIC M.

MARINA

GUILLEM

IVAN

GABRIEL

HUGO

JÚLIA G.

JUDIT
JOEL

MARTA

JÚLIA V.
LEIRE

NAILA

ONA

MELISSA

ERIC R.

OSCAR

XAVIER

HOLA!! Els nens i nenes de la classe de les balenes també ens volem presentar, ja ens coneixeu des de fa
dos anys, però.... hem canviat una mica, ENS HEM FET GRANS!!

ADRIÀ

ADRIAN

AINHOA
ALEJANDRO

ANA

ARIADNA

ÀLEX

ARNAU
CHLOE

KRISTEL

ORIOL
HELENA
MARIA

DAVID

NEREA

NÚRIA

ERIC C.

NIL

OSCAR

ERIC R.

RUBÉN
NÚRIA B.

JOANA

LUCIA

SOFIA

Durant aquest trimestre hem treballat i gaudit molt amb LA TARDOR!

ANA (P5)

AINHOA (P5)

Hem fet panellets i ens han visitat els castanyers i les castanyeres de l’escola (podeu
trobar més fotografies a la nostra pàgina web)

Hem après diferents poemes, cançons i contes

PAU (P3)

DAVID (P3)

LUCA (P3)

I hem anat d’excursió a Arbúcies, a un
picnic que es diu El Pol. Allà hi havia molts
arbres, fulles i bolets. ENS HO VAM
PASSAR MOLT BÉ!!

ENRIC (P4)

BERTA (P4)

Els alumnes de primer us mostren uns dibuixos que han fet perquè veieu què bé s’ho van passar fa uns dies a la Sortida de la
Tardor que varen fer al Montseny.

Tot seguit teniu un recull de dibuixos fets pels nens i nenes de 2n de Primària.
Ens expliquen algunes de les coses fetes aquest trimestre.

LA NOSTRA GRANJA
(Cafés Bracafé del Brasil)
Cafetería, Comidas y Servicios de Catering
-

Alquiler de espacios y entretenimientos
Realización de presupuestos sin compromiso
Estamos en Josep Anselm Clavé 31
Telf. 932964045 – 615949964

DIETÈTICA RICARD (Cuidando niños desde 1958)
-

En los estudios (reforzantes y vitaminas).
En los deportes (con complementos 100% naturales).
En la salud (jarabes, jaleas y plantas).
En la alimentación (intolerancias alimenticias y
celíacos).
En dificultades de adaptación (miedos, inseguridad,
celos, timidez con flores de bach).
SOMOS UN EQUIPO
DE PROFESIONALES A VUESTRO SERVICIO
¡CONSÚLTANOS!
C./Muns 5 Frente Mercado Sta. Eulàlia
Telf 933317197

D

es de començament del segle XX assistim a un desenvolupament científic in crescendo.
Aquells primers invents i descobriments en laboratoris foscos i amb materials precaris van ser
el punt de sortida d’una carrera que, agafant velocitat a mida que transcorre el temps, ha
passat d’una progressió aritmètica a una progressió geomètrica. Si el final del segle XX corria a
velocitat vertiginosa, el començament del segle XXI s’ha sumat a la velocitat supersònica.

Les noves tecnologies canvien d’un dia per l’altre. En aquest àmbit, més que mai, ahir és
història. Qui se’n recorda dels primers ordinadors, aquells que no tenien ratolí i funcionaven amb les
lletres F2, F4, F12, etc? Qui no va fer servir els CDs per gravar documents i pel·lícules? Què lluny ens
queden aquells disquets que no tenien capacitat ni per vint fotos! Què ràpid s’ha passat del MP3 al
MP4 i dels telèfons mòbils als iphones, ipods, ipads o no sé quins noms! No tenim temps d’acostumarnos a un aparell que ja treuen un altre de més sofisticat, més modern i amb més prestacions.

I amb aquest món envaït d’artilugis nous, s’havia de buscar un llenguatge general per
entendre’ns; l’anglès. Si l’italià era l’ idioma del Renaixement i el francès la llengua del segle passat,
indiscutiblement el llenguatge que fan servir les noves tecnologies és l’anglès.

Per què l’anglès i no altre idioma? Principalment perquè els científics busquen la concreció,
poder expressar una idea amb el mínim nombre de paraules i això ho té l’anglès. A diferència de
l’espanyol, utilitza poques preposicions, pocs nexes i pocs enllaços. Llavors, per què és important saber
anglès? Simplement per una qüestió d’utilitat ; les instruccions, les cançons, els e-mails a nivell
internacional, tot està en anglès. Qui no té uns mínims coneixements d’aquest idioma està indefens en
el moment que ens ha tocat viure. El món laboral reclama, com a mínim, el coneixement de dos
idiomes, amb un bon nivell escrit i parlat. Hem d’estar preparats pel futur, obrir-nos a una nova forma
de treball que ve donada pels avenços de les noves tecnologies i per l’ idioma que ens possibilitarà
comunicar-nos amb la resta del món sense sortir de casa nostra.

La nostra Escola ha apostat per un model
d’ensenyament integrat en el segle XXI, coneixedors de la
importància de les noves tecnologies com a vies de recerca
d’informació i com a mitjà de comunicació, però sense deixar
de banda l’ idioma del futur, l’anglès, que des del curs passat
compta amb més hores pel seu aprenentatge i més matèries
que s’imparteixen en aquesta llengua.

ANA ISABEL CANALES

El divendres vam anar tota l’Escola al
Montseny. Havíem d’haver anat la
setmana passada si no hagués plogut.
Quan vam arribar, després d’esmorzar,
vam anar a fer una excursió pel bosc.
L’Ana ens va explicar moltes coses
interessants de la natura i ens va
ensenyar una planta que existia des de
l’era dels dinosaures.
Els professors feien fotos i a alguns de
nosaltres ens van deixar fer unes
quantes.
Després de dinar vam tenir temps lliure
per jugar. Uns jugaven a futbol, altres a
boscos encantats i uns altres al pillapilla, fins que va ser l’hora de tornar a
casa.

LARA DE LOS SANTOS
El divendres vam anar al Montseny d’excursió. A l’autocar
vam parlar amb els companys i quan vam arribar vam jugar
uns a futbol i altres a espies. I pel terra hi havien moltes
fulles. Al matí vaig esmorzar un entrepà de pernil i un plàtan.
Abans de dinar vam caminar pel bosc i vam veure molt
bolets, glans i castanyes. Després vam jugar una altra
vegada. Finalment vam agafar l’autocar i vam tornar al
col·legi.

ALEX CRUZ

Aquest divendres hem fet una excursió. Hem agafar
l’autocar davant del Mercadona i quan hem arribat al
Montseny, hem esmorzat i hem jugat a futbol. Després
hem anat per la muntanya buscant bolets i hem trobat un
rierol que no podíem travessar. Llavors hem tornat enrere i
hem baixat a dinar.
Quan hem acabat de dinar, uns han jugat a futbol li d’altres
han jugat a bàsquet. Després hem anat a l’autocar per
tornar a casa amb els pares. Ha estat un dia molt divertit!.

DAVID BELLIDO

El dimarts 15 de novembre vam anar al teatre Joventut a veure una obra de teatre que era “La
camisa de l’home feliç” i es tractava de que hi havia un tsar de Rússia que es va posar malalt i els
metges no sabien què li passava. Així que un foraster va arribar a Rússia i va dir que el tsar no era
feliç i que hauríem de buscar a un home feliç i demanar-li la seva camisa. Unes dones i un del públic
van anar per tot el món a buscar un home feliç. Van buscar un molts països però no van trobar cap
home feliç. Quan tornaven a Rússia finalment van trobar un home feliç però només tenia calçotets i
cap camisa, així que el tsar es va morir.

MARC SOLANO

El dimarts 15 de novembre vam anar al teatre Joventut a veure una obra de teatre. I al teatre hi havien dues senyores molt
simpàtiques. I a mi em van agafar per sortir a l’escenari. A l’escenari hi havia hologrames d’un rei malalt i jo i les dues senyores
vam buscar un general, un jutge i a un famós per veure si eren feliços. I vam trobar a un home feliç però no tenia camisa,
estava despullat menys els calçotets. I a mi em van regalar uns cascos.

GONZALO GÓMEZ

El dimarts 15 de novembre vam anar al teatre. Hi havien dues noies que estaven estenent
llençols i a sobre es veien imatges. Hi havia un rei que estava malalt i per curar-lo tenien que
posar-li la camisa d’un home feliç. I van tenir una idea i van trobar un senyor ric però ell no era
feliç. El segon que van trobar era un jutge que deia que no era feliç perquè tenia molt treball
decidint qui té la raó. El tercer senyor era un home a qui li agradaven les armes. Però al final no
van trobar cap home feliç.

LAURA LABARRI

El dia 25-11-11 anàrem al
Montseny. Els nens i nenes van
jugar a futbol i també van
observar els bolets. Després
van anar a la muntanya a
veure bolets i arbres
Després de dinar alguns nens i
nenes de 4rt van jugar al Pichi.
És un joc que ens va ensenyar
la professora Ester. Ens ho
vam passar molt bé.
KIARA N. BARZOLA

El dia 25/11/11 vam fer una sortida
de tardor. A l’excursió vam fer una
excursió dins de l’excursió. Molts ho
vam passar bomba. No hi havia
castanyes. Però hi havia molts
aglans. Quan vam arribar ens vam
trobar un gos.
NEREA GARCÍA

Els alumnes de 4rt, aquesta tardor hem treballat els rodolins a l’hora de català.
Els rodolins són un parell de versos que rimen o tenen sentit poètic. Alhora
que apreníem a fer rodolins vam buscar-ne alguns que parlessin de la tardor, o
que hi hagués alguna paraula que els identifiquéssim amb la tardor: fred,
fulles, colors de tardor, bolets, castanyes, panellets...

També volíem que els rodolins que anàvem fent tinguessin més sensació de
tardor i els vam escriure en cartolines dels colors de la tardor: grocs, taronges,
marrons. Però no en teníem prou, volíem que...que... que els rodolins tinguessin
formes de tardor!!! Bolets! Castanyes! Fulles!

Busca les vuit diferències entre els dos dibuixos

EL DENTISTA MÉS BÈSTIA

UNA DE GENTILICIS
Dos nens estaven parlant i un li pregunta a
l`altre:
-Escolta tu saps com es diuen els habitants de
Belén?
-Això... Belencians? No ,no!! Belencenys!!
-No, home, no. És diuen figuretes.

- Bon dia. És aquí on arrenquen els queixals
gratis?
- El primer cop, sí.
- I el segon?
- No ho sé. Ningú no torna.

Què és allò que se n'arreplega
més amb el nas
que amb un cabàs?
(L’olor)

Puc ser al futur i puc
ser al passat;
a vegades faig riure i
d'altres plorar;
i espero sempre que
em critiquin
per tornar a començar.

Una cosa que com més s'escurça
més s'allarga i tot sovint resulta
dolça i amarga.
(La vida)

(L'actor)

Busca els nombres de l’1 al 10 a la sopa de lletres:
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Alumnes de 6è EP

S

e habla mucho de la importancia que tiene la práctica del deporte, en la formación
de los niños y las niñas. Es bueno que se le considere como un elemento
importantísimo, en la constitución infantil, que se le potencie entre los
organismos, que la sociedad lo entienda como positivo, bueno y favorable. Pero, el
deporte escolar se ha convertido en una actividad imitadora del deporte profesional.
La excesiva presión que se ejerce a los adolescentes y niños en virtud de unos
mejores resultados del equipo o de la persona, puede traer consigo una exagerada
tensión física y psicológica.
La presión de un deporte escolar que no respete la persona, su ritmo particular y
que se valore por encima de todo el resultado frente a la formación, puede producir
diferentes tipos de consecuencias:
Físicas: fisuras musculares, esguinces, sobrecarga muscular…
Psíquicas: falta de seguridad en sí mismo, carencia de autoestima y eliminación
del disfrute: esencia primordial de la práctica de un deporte.
Afectivas: bloqueos, pérdidas de concentración en el estudio, dispersión… Es
decir, un deporte escolar que no controle la presión que ejerce a sus practicantes, está
poniendo en riesgo la integridad física y psíquica de la persona. De ser un gran recurso y
medio para la educación y formación, se convierte en un gran obstáculo para la misma.
¿No recuerdas, adulto, que cuando ibas a jugar a los deportes, era a pasar el rato
con los amigos? . Siempre que tenías un momento libre era tu placer preferido y no
eran imprescindibles las porterías. Ibas con gusto porque jugando tenías un instante en
el día para disfrutar de este placer.
Posiblemente, nunca nos paramos a valorar cuando a nuestros hijos le decimos o
dicen “vamos a entrenar el ataque, la defensa y si nos da tiempo trabajaremos el
contraataque y el bloqueo para vencer al enemigo”. ¡No hablamos de la superación
personal y de la mejora de grupo!
Lo curioso, es que decimos que usamos el deporte como medio para enseñar al
niño a respetar a los demás y asumir sus limitaciones.
MANUEL DURÁN
Profesor

Fa uns dies la classe de 5è EP va poder visitar els estudis de Ràdio i TV
L’Hospitalet. Va ser una sortida molt interessant que, tot seguit, alguns alumnes us passen
a explicar. Aquests són alguns dels seus relats. Gaudiu-los!
El dia 18 d’octubre vam anar a l’escola com cada
dia, vam fer classe pel matí però només a primera hora.
Després d’esmorzar vam anar a la televisió de
L’Hospitalet que es troba a l’avinguda del Carrilet.
Després d’esperar una estona a la porta hi vam entrar.
Allà ens van explicar com anava tot, les càmeres, els
cromes, les llums...
Després de l’explicació, una de les noies va
escollir a cinc persones: Raül R., Raúl B., Toni, Maria i
Ainara. Aquests van seure a parlar amb les locutores a la
taula gran i tota la resta de la classe vam seure al voltant.
Tot seguit vam començar a gravar el programa setmana
“L’hora del pati”. Ens van preguntar per les cançons que
ens agradaven i vam ballar la Danza Kuduro. També ens
van preguntar sobre les activitats extraescolars, les
vacances, el partit de Copa entre l’Hospitalet i el Barça, si
teníem facebook, etc. Van ser 20 minuts de gravació.
Després, finalment, vam tornar a l’escola.

Els alumnes de 5è EP vam anar al canal de
L’Hospitalet per sortir per la ràdio. Ens van ensenyar
quatre rodones, la de la ràdio, la tele, la del diari i la del
digital. Vam veure el plató de Districte 8.
Després vam anar a una aula on hi 4 havia
càmeres. Una era gran i les altres petites. Ens van explicar
que no havíem de portar samarretes blaves o verdes
perquè sinó no es veurien pel croma. Després uns
companys van participar a la xerrada. Ens van preguntar
com anava a l’escola i li vam dir que molt bé però que ara
hi havia més deures que l’any passat.
ALBA BELLIDO I MARIA LÓPEZ

CRISTINO LÓPEZ, DÍDAC MARTÍNEZ I GERARD PELEJÀ

El dia 18 d’octubre vam anar a la ràdio de L’Hospitalet. Ens van explicar que allà ho fan tot (ràdio, tele,
diari i digital). Després ens van ensenyar les taules de mescles pels sons i que molts es troben a internet.
També vam anar a la sala de maquillatge i ens van dir que les dones es maquillen més que els homes. Vam
veure també la sala on es controla tot, la del realitzador.
Quan vam anar al plató les presentadores van escollir a dues noies i a res nois de la classe en
representació de tots.
Les preguntes de la xerrada van ser diverses. Com van els estudis? Les notes? Si ens agrada alguna
assignatura més que altra? Quan vam parlar de música la Maria va respondre que estàvem preparant una
cançó per la tardor però no la vam cantar perquè era una sorpresa. Per últim ens van preguntar si ens
agradaven els moniatos i les castanyes ja que estàvem a la tardor.
AGATHA VIDAL I EVA ESTÉVEZ

Els nois i noies de 5è hem estat treballat aspectes bàsics de literatura aquest trimestre.
Hem fet poemes de tardor i, ara fa pocs dies de l’hivern. Voleu una mostra? Doncs aquí els teniu!!!

A l’hivern fa molt de fred
hem d’abrigar-nos molt bé.
Si tens molt de fred
una bona sopeta no et farà malbé.
Als Pirineus hi ha neu
aneu amb compte quan esquieu!
I si anem al parc
haurem de tornar més aviat.
Però mireu! Si els carrers estan guarnits...
serà que el Nadal ja és aquí?

RAUL BARROSO

Quan s’acaba la tardor
els dies perden claror,
després arriba l’hivern
i de valent ens abriguem.
Quan caigui molta neu
sortirem amb els trineus,
jugarem amb els amics
i explicarem acudits.
Llavors el Nadal vindrà
i amb regals ens omplirà,
és temps de pau i amor
de torrons i polvorons.

RAUL RODRÍGUEZ

El 21 de desembre arriba l’hivern
el fred i la pluja arriben amb ell.
Els dies més curts i les nits més llargues durant
l’hivern, quin avorriment!
Agafa’t la manta
i posa-te-la ben alta
si no et vols emportar un bon encostipat.
L’hivern és molt fred,
nosaltres ens abriguem
i, tot i això, ens refredem.
S’encenen els llums de Nadal
i després venen els regals.
Si a l’hivern fa fred
no pots estar-te quiet.
Si anem als Pirineus
podrem jugar amb la neu.

CLÀUDIA ÚCAR

Menja’t l’advent i en acabar
les festes arribaran.
Fes la llista ràpid i escull els regals
Que els Pare Noel a la volta està

JAN VIDAL

El dia 8 de novembre, 5è i 6è vam anar al teatre Joventut i vam veure
Papirus, una obra en la qual feien coses amb paper. L’ obra tractava sobre
un noi que treballava al moll i una noia pagesa. Es van trobar i, al principi,
tenien por l’ un de l’altre però després es van anar coneixent i van fer
amistat.
Va ser molt divertit perquè tenien una casa, un camp... i tot fet de
paper.! Va durar aproximadament una hora. A més vam tenir la sort de
seure als seients de davant.
La veritat és que els personatges no parlaven sinó que feien gestos,
aquest tipus de teatre es diu teatre gestual. Van explicar la seva vida a
través d’ un dibuix: la Pap era una pagesa que treballava al camp i en Rus
era un mariner que treballava al moll. Es van escoltar uns sorolls com
d’avions de guerra, van passar i van començar a créixer flors i gallines. La
Pap es va quedar embarassada i va tenir molts fills que van envoltar una
bola gegant, que simbolitzava el món, la qual va sortir d’una caixa.
Aquesta història ens volia transmetre la importància que tenia la vida
en èpoques de guerra i que ara vivim molt bé en comparació a aquells
temps. Va estar molt bé i a tots ens va agradar molt. Ens ho vam passar
genial!!
Albert B. i Carles V.

El dia abans d’anar a l’excursió, la
Rosa, la nostra tutora, ens va explicar que
era una ciutadella, per a que servia un
Parlament...,i vam fer algunes activitats.
El dia de la sortida va ser el dia 10 de
novembre. Vam anar amb metro fins a la
parada “Arc de Triomf”, i vam passar per a
sota de l’arc. Era molt gran! Vam caminar
per al passeig de Colom fins arribar al parc
de la Ciutadella. Allà vam veure diversos
edificis antics. Ens vam dirigir fins al jardí
on vam veure l’escultura anomenada “el
Desconsol”. Quan vam arribar, vam
començar a esmorzar. A l’acabar, vam fer
una activitat, que consistia en indicar
algunes construccions: l’antic arsenal (ara
el Parlament), l’antic Palau del Governador
(ara, institut) i l’església. També vam
dibuixar el Parlament. Ens vam dir que no
cridéssim, ja que dins del Parlament, hi
havia gent treballant.
Abans d’entrar-hi, vam conèixer la
nostra guia, la Noemí. Ens van donar un
dossier i un llapis d’allà a cadascú. Quan
vam ser a dins, vam veure el Saló dels
Canelobres, el Saló Gris, la Rotonda, i el
Saló de Sessions, que és el lloc on es
reuneix el ple del Parlament per fer
reunions.
Vam tornar amb metro, també. Va
ser molt divertit!!!
Jan S. i Núria F.

Cada dia tenim el repte d’enganxar als
nostres alumnes amb assignatures que, de

També la humanitat i la natura tenen relació
amb les matemàtiques. No sé si sabeu que:

vegades, els atreuen més o menys. Les

-

matemàtiques són una d’aquelles que ben

1 gram de verí d'una cobra pot matar a
150 persones.

donades poden ser-ho d’allò més. Existeixen

-

1 sola pila pot contaminar 175.000 litres
d'aigua.

moltes particularitats englobades en aquest
-

món que probablement desconeixem i, si més

1 volta al món pot donar la unió de
venes, artèries i vasos del cos humà.

no, poden fer-nos passar una estona per
-

rumiar-hi.

2.000.000.000 de persones poden morir
amb una bomba de plutoni de la mida

El nombre
333.667 és una font de
Sabíeu
que:

d'un pomelo.

“regularitats”, perquè ...
-

Si agafem la primera i la última xifra, el 37, la

9.460.800.000.000 de quilòmetres mesura
aproximadament un any llum.

multipliquem per 333.667, obtindrem el
-

nombre 123.456.789.

5.975.000.000.000.000.000.000.000 quilos
pesa nostre planeta.

I si multipliquem aquest nombre per 3
obtenim 37.037.037 (altre cop 37).
I si ara tornem a multiplicar aquest nombre

Finalment us aporto algunes adreces d’ Internet

per 3 obtindrem 111.111.111 (quin embolic!)

interessants que tenen les matemàtiques com a

Una de càlcul:

eix per si les voleu consultar (algunes amb
activitats pels nens):

123456789 x 9 = 1111111101
123456789 x 18 = 2222222202
123456789 x 27 = 3333333303
123456789 x 36 = 4444444404
123456789 x 45 = 5555555505
123456789 x 54 = 6666666606
123456789 x 63 = 7777777707
123456789 x 72 = 8888888808
123456789 x 81 = 9999999909

-

http://www.xtec.es/recursos/mates/index.htm
http://www.xtec.es/~jjareno/index.htm
http://www.redemat.com/redemat.html
http://school.discovery.com/schrockguide/math
.html
http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/act/mates
/index.htm
http://roble.pntic.mec.es/~jcamara/sup21.htm
http://www.juegosmensa.com/
http://www.xtec.es/~jcorder1/index.htm

Intentem plegats que les matemàtiques siguin
més properes per a tothom.

DAVID BERNAL
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