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INSTITUT ESCOLA SALVADOR VILARRASA

Passeig Pare Pujiula, 29 · cp 17850 

Tel. 972 590109

Adreça electrònica:

http://www.xtec.cat/iebesalu

Recordeu que totes les dades més importants 

de l’Institut Escola  les podeu consultar a la 

nostra web-plataforma.

AMPA:

Adreça electrònica: http://www.ampabesalu.cat

Correu electrònic: ampapresident@besalu.cat

Servei de biblioteca:

cada dia al migdia a la biblioteca de l’escola

Servei d’acollida matinal:

cada dia al matí de 8 a 9

L’AMPA gestiona moltes altres activitats extra-

escolars i també la venda de xandalls.

Per a més informació visiteu la pàgina web 

http://www.ampabesalu.cat

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR:

L’Ajuntament gestiona el menjador escolar de 

l’Institut Escola.

Sumari Serveis

SI ALGÚ TÉ INTERÈS EN ANUNCIAR-
SE A LA REVISTA ENS POT ENVIAR 
UN CORREU A
iebesalu@iebesalu.cat 

PER A COL·LABORAR AMB LA REVISTA 
PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB 
EL CORREU ELECTRÒNIC DE L’ESCOLA: 
iebesalu@xtec.cat, ENVIANT-HI UN 
TEXT AMB UNA IMATGE QUE OCUPIN 
UNA PÀGINA. S’ANIRAN PUBLICANT A 
CRITERI DE LA COMISSIÓ.
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Benvolgudes lectores i lectors,

Ens fa molta il·lusió presentar-vos el darrer número 

de la nostra revista. Aquest exemplar suposa la cul-

minació de tots els canvis que, de forma conscient, 

van començar a gestar-se, i alguns a materialitzar-se 

com vau poder comprovar, el curs anterior. 

La nostra revista és un vella amistat que, com totes 

les bones amistats, cal anar renovant. I com en tota 

bona relació creativa, l’esperit es manté, però la for-

ma i, fi ns tot, els continguts o la seva presentació 

s’han d’anar renovant.

Hem volgut que la nostra revista siguimés atracti-

va, amena, àgil i lleugera; que us animi a fer un cop 

d’ull per saber  de la vida de la nostra comunitat, 

dels petits- grans esdeveniments que succeeixen a 

les nostres aules i que ens fan créixer individualment 

i col·lectiva. Per això hem reduït el nombre de pà-

gines i hem posat color, hem cuidat el disseny per 

fer-la més amena, però també més fàcil de llegir i 

de trobar allò que ens interessa. Volem que aquest 

nou format us ajudi a escollir allà on passeu amb una 

ullada, allà on us atureu una miqueta més, o fi ns i tot, 

allà on, potser, l’interès us animarà  posteriorment 

a venir a l’escola a preguntar, a fer suggerències o, 

fi ns i tot,  a oferir-vos per participar-hi. Us animem, 

doncs, a imaginar i a ser actius  amb les vostres idees 

i col·laboracions.

Adonar-nos que hem culminat un seguit de canvis, 

ens ha dut, sobretot a aquelles persones implica-

des de fa temps, a recordar els moments, processos 

d’elaboració i  canvis que ha sofert la nostra estima-

da revista. Ens hem adonat que ja té ... 33 anys!! 

Tota una vida!! Segur que molts de vosaltres vau 

ser alumnes de 6è o mestres i recordareu com fè-

ieu  cada exemplar artesanalment... Imagineu tota 

una estesa de piles de fulls degudament ordenats  

al damunt de les taules de la biblioteca. Cada nen o 

nena i cada mestre o mestra prenia un full de cada 

piló i confegia un exemplar que posteriorment s’ha-

via d’encolar full a full. Calia esperar fi ns al dia se-

güent perquè les revistes estiguessin a punt... Uf!! 

Molt de caliu hi devien haver durant aquelles esto-

nes...,  però calia avançar i es contractaren serveis 

d’impremta externs....

Com és obvi en la renovació de qualsevol instrument 

de comunicació, com és la nostra revista, els canvis 

socials, les noves tecnologies i les seves possibilitats 

han de formar part de la nostra petita comunitat de 

creixement i aprenentatge perquè volem ser part ac-

tiva d’aquests canvis, per tal de poder aprofundir en 

la nostra raó de ser: aprendre per  créixer en la unitat 

i en la diferència a través de  potenciar les relacions 

entre nosaltres i amb l’entorn. Totes aquestes fi tes 

només seran possibles si vosaltres, estimats lectors, 

dediqueu aquesta mirada pacient, amable i crítica 

i, com us dèiem, us comuniqueu amb nosaltres per 

aportar tot allò que creieu que ens ajudarà a apro-

fundir en allò que ens uneix i enriquir-nos a través 

del que ens diferencia.

Que gaudiu de la lectura!

Editorial
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Diu el psicopedagog Claudio Na-
ranjo que “Només canviarem el 
món des de l’educació”. 

Es pot contribuir a canviar el món 
des de l’educació, per part de l’es-
cola, i sobretot per part dels pares 
i educadors.

Així doncs amb l’educació que do-
nem als nostres fi lls estem posant 
els fonaments de les persones que 
seran d’adults, amb la responsabi-
litat que això ens comporta.

A vegades com a pares ens enva-
eixen molts dubtes: Castiguem o 
no castiguem, fi ns on hem de po-
sar els límits, com podem resoldre 
la “rivalitat” entre germans, com 
podem ajudar a superar les pors 
que envaeixen els fi lls, com afron-
tarem la seva descoberta de la se-
xualitat ...

I a mesura que aquests creixen, 
també creixen els dubtes: A quina 
edat li comprem el mòbil, quanta 
estona el deixem jugar amb la ta-
blet, li deixem falsejar l’edat per 

obrir un compte de facebook, se-
guim de prop les amistats que té 
o això envaeix massa la seva inti-
mitat, com l’ajudem a no caure 
en addiccions com les drogues o 
l’alcohol, com actuem quan de-
tectem que ens diuen mentides, 
com actuem davant d’assetjament 
escolar ...

Per sort a Besalú disposem del 
Servei Local d’Orientació Famili-
ar, un servei totalment gratuït que 
presta la Diputació de Girona.  
Consta de dos tipus de suports:

-L’escola de mares i pares, consis-
tent en un espai de trobada entre 
pares i/o mares dirigit per un pro-
fessional qualifi cat, on es pot par-
lar, escoltar i sobretot compartir 
experiències, per tal d’aprendre 
tècniques i coneixements per edu-
car els fi lls i fi lles. Aquestes sessi-
ons són quinzenals i parteixen 
d’un temari que es complementa 
amb exemples pràctics.

-L’assessorament personalitzat. És 
un espai d’atenció individualitzada 

per tal de donar suport als proces-
sos educatius. S’adreça a famílies 
amb fi lls i fi lles de 0 a 18 anys, que 
tinguin qualsevol dubte relatiu a 
l’educació. S’hi pot trobar orienta-
ció i pautes educatives, atenció i 
resolució de dubtes. 

Aquestes sessions són mitjançant 
cita prèvia.

Els que estem assistint a l’escola 
de mares i pares, coincidim amb 
la satisfacció que ens proporciona 
obtenir eines i aplicacions pràcti-
ques per a la quotidianitat. 

Voler millorar en qualsevol aspec-
te de la nostra vida sempre ens 
reportarà benefi cis, pel que us 
animo fermament a utilitzar el Ser-
vei Local d’Orientació Familiar, o si 
més no a fer una ullada a la seva 
web, on podreu trobar articles 
molt interessants a les pestanyes 
d’actualitat i de materials.

www.slofdiputaciogirona.cat

AMPA de l’IES Salvador Vilarrasa

L’ofi ci d’educar
L’AMPA de l’IE



5

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire

Smartphones, tablets i altres pantalles al dormitori del 
nen afavoreixen la falta de son i, en conseqüència, 
generen una menor capacitat d’aprenentatge i més 
problemes en la gestió emocional.
La manca de son és un problema creixent entre els 
adolescents, però també afecta els nens majors de 10 
anys, segons una anàlisi duta a terme per la Universitat 
de Boston, un fet que compromet el rendiment 
acadèmic i el compliment escolar.
Els investigadors de l’estudi vinculen aquesta falta de 
son a la sobreutilització de mòbils, tablets i altres 
pantalles fi ns a altes hores de la nit al dormitori dels 
joves. És per això que els països més desenvolupats 
compten amb les taxes més altes d’estudiants que 
no dormen prou hores. Països com Nova Zelanda, 
Austràlia, Anglaterra, França i fi ns i tot Finlàndia (país 
situat en primera posició quant a la qualitat del seu 
sistema educatiu) presenten alguns dels índexs més 
alts. Els Estats Units encapçalen el rànquing amb unes 
dades preocupants: el 73% dels nens entre 9 i 10 
anys i el 80% entre 13 i 14 anys tenen mals hàbits 
de son.
Segons l’estudi, en què van participar més de 900.000 
estudiants procedents de més de 50 països, la falta de 
son repercuteix tan negativament en les aules que fi ns i 
tot alguns sistemes educatius s’estan veient obligats 
a disminuir la càrrega de treball i difi cultat.
Chad Minnich, investigadora de l’estudi, afi rma que 
els nens que dormen més hores mostren un millor 
rendiment en matemàtiques, ciències i lectura. També 
assegura que “és el mateix vincle per a nens que no 
tenen bona nutrició”.
Per què no dormen?
Una de les conclusions a què ha arribat la investigació 
és que l’ús de smartphones, tabletes i ordinadors a les 
habitacions dels nens tendeix a allargar-se fi ns a altes 
hores de la nit. A més, la llum de les pantalles sovint 
dóna massa a la cara i interromp l’escenari natural per 
a dormir.
Karrie Ftizpatrick, de la  Northwestern University a 
Illinois, explica que tenir la pantalla d’un ordinador tan 

a prop de la cara fa que estiguem més exposats a la 
llum, i això envia el missatge que hem de romandre 
desperts al cervell.
La falta de son contribueix al fracàs escolar
La manca de son té un efecte contraproduent en 
l’aprenentatge dels infants, així com en la capacitat 
de memoritzar i en el rendiment acadèmic. Diverses 
investigacions sobre els desordres en el son i les 
funcions del cervell evidencien la importància de 
dormir prou hores per a la consolidació de la 
informació i la memòria.
Fitzpatrick assenyala que, a més, la falta de son 
predisposa els estudiants a tenir menys capacitat de 
gestió emocional i de concentració i fa que estiguin 
físicament més cansats. Recorda, també, que la pèrdua 
de son causa problemes en la manera com el cervell 
emmagatzema la informació.
Tanmateix, Fitzpatrick assegura que la situació pot 
revertir simplement implantant uns bons hàbits de 
son. Dormint les hores necessàries, nens i adolescents 
tornaran als nivells normals d’aprenentatge.

Referència bibliogràfi ca:
Falta de sueño: la pesadilla de los estudiantes. BBC, 
2003 [accés:  21 de juny de 2013]. Font: BBC Mundo
(25/06/2013)

La falta de son, un dels 
principals motius del fracàs escolar
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No és cap novetat si us diem que tot al nostre voltant 
està canviant i que cadascú de nosaltres només té 
dues opcions: donar l’esquena al canvi digital, o bé, 
posar-s’hi i intentar entrar-hi en la mesura de les seves 
possibilitats.
Això és el que ens ha passat a l’Institut Escola. Amb el 
que fa temps es va anomenar l’era de les noves tecno-
logies, es van introduir la informàtica i els ordinadors 
en la dinàmica de centre. Però d’això ja fa molts anys! 
No fa tant de temps, uns 5 anys enrere, van començar 
a parlar-nos de l’1x1. Aspiraven a què els nostres alum-
nes disposessin d’un ordinador cadascú per treballar a 
l’aula. Tots aquests canvis van venir acompanyats d’al-
gunes aportacions econòmiques per part del depar-
tament que no van ser sufi cients per acabar de donar 
l’empenta que potser tots haguéssim desitjat. 
De tota manera, no ens vam quedar de braços plegats: 
amb les aportacions de l’AMPA i destinant-hi diners i 
esforços del  propi centre, hem aconseguit anar dotant 
algunes aules amb projectors i pissarres digitals, am-
pliar la dotació d’ordinadors, ... Tot i això sempre hem 
tingut la sensació que ens faltava molt més. I mai no 
hem llançat la tovallola. 
Fa quatre anys, degut a 
les necessitats de l’alum-
nat de secundària, es va 
decidir adquirir un do-
mini (iebesalu.cat) i una 
plataforma de centre. En 
aquell moment, el cen-
tre ja disposava de pàgi-
na web i bloc, però eren 
eines que no acabaven 
de respondre a totes les 
nostres necessitats com a 
institut escola.
Com en totes les situaci-
ons on conviuen diferents 
eines i recursos, cal un 
espai de temps sufi cient 
per poder valorar quin 

vols que sigui el resultat fi nal. A fi nals del curs passat, 
es va valorar que el curs 14-15 era el moment de fer el 
salt defi nitiu a la Plataforma. Les famílies, cada vegada 
estan més avesades a fer gestions online, a rebre les 
informacions per correu electrònic, ... A més, la Plata-
forma podia assumir el rol de pàgina web i bloc. És a 
dir, havia arribat el moment del canvi!
Com a centre, hem assumit el compromís d’intentar, a 
través de la Plataforma, arribar al màxim de famílies i 
alumnes, fer una bona difusió de tota la informació que 
es pugui necessitar del nostre centre.
A més, és una eina de treball molt consolidada a ESO, 
que es va utilitzant cada vegada més a cicle superior 
i que desitgem que, en un futur no gaire llunyà, sigui 
una eina més per tot l’alumnat del centre.
Perquè els esforços que hi estem dedicant a nivell de 
claustre realment valguin la pena, el que necessitem és 
que famílies i alumnat hi entreu, hi doneu una ullada 
amb calma, mireu tot allò que hi podeu trobar i que 
ens feu arribar suggeriments i propostes de millora.
Necessitem que TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA, 
professorat, famílies i alumnat, estigui disposada a fer 
aquest pas. Nosaltres hem dit ENDAVANT, i vosaltres?

Un pas endavant en la
digitalització del nostre centre!

L’equip directiu informa
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Notícies

EQUIP DIRECTIU
-Aquest curs 14-15 hem estrenat format tant de la 
revista EL XERRAIRE com de la Plataforma digital. Pel 
que fa a la revista, la maquetació i el tiratge ha estat 
a càrrec de la Impremta Pagès (d’Anglès). Quant a la 
Plataforma, hem unifi cat la web i el bloc en una sola 
interfície digital.
-Tenim instal·lat un nou mòdul al pati (darrere del mòdul 
1) on estan ubicats els alumnes de 3r de primària.
-Els alumnes de 4t d’ESO, juntament amb la professora 
de ViP (Yasmin Tena), ens han pintat el racó on hi ha el 
sofà de lectura.
-Com cada 2 anys, aquest curs ha tocat fer eleccions 
al Consell Escolar per renovar la meitat dels membres. 
Els nous representants són:
Pel sector mestres: Carme Falgàs, Roser Montañà i 
Pel sector famílies: Alfred Cairó i Emma Martínez.
Pel sector alumnat: Joana Cabratosa. 

EDUCACIÓ INFANTIL
-Tenim una caseta de fusta nova al pati d’Ed. Infantil.

-Aquest curs 14/15 ha començat una nena a P4B, 
l’Amira  i una nena a P5A, la Lluna.
-Agraïm l’estada de pràctiques de la Feli Carrasco  amb 
els alumnes de P3 i li desitgem molta sort.
-Tots els alumnes vam sortir a fer la tradicional volta 
per les Fires i com a novetat d’aquest curs vam pujar a 
una atracció. 
-Els alumnes de P3 han sortit a observar la tardor pel 

pati de l’escola i a recollir fulles  i els alumnes de P4 
han sortit a fer una volta pels carrers de Besalú per 
observar les cases, els pisos, el mobiliari urbà, etc. 

CICLE INICIAL
-Aquest curs tenim mestres noves al cicle: l’ Emma 
i l’Eva de 1r B i la Carme de 2n B. També tenim una 
vetlladora que es diu Natàlia, que està a 1r B.
-A la classe de 2n B ha començat la Jasmine , a 1r A la 
Daria i a 1r B l’Unai. Ara som 76 nens i nenes a Cicle 
Inicial.
-Els alumnes de 2n ja hem començat el projecte de 
l’hort i ens ajuden vuit avis: en Salvador, en Tinu, en 
Jordi, en Fèlix, l’Albert, la Conxita, en Xico i en Joan. 
Estem molt contents i els agraïm la seva paciència i 
dedicació.
-El mes d’octubre vàrem visitar una exposició d’objectes 
antics d’Edat 3 i vàrem anar a dibuixar la tardor.
-El dia 12 de novembre vàrem anar a Barcelona, a veure 
el Museu Picasso i la Sagrada Família.

CICLE MITJÀ
-A tercer hi ha moltes novetats. Tenim tutors nous: la 
Irene i en Sergi comparteixen 3rB  i en Joan és tutor 
de 3rA.  I a més, hem canviat de classes: ara estem als 
mòduls.
-A 3r tenim mascotes a l’aula: la de 3r B es diu Tuca: 
és una tortuga de mar. La de 3rA es diu Garrafa i és 
una girafa. També tenim una bústia i ens enviem cartes 
dient el que ens agrada, com ens sentim i felicitem als 
que s’ho mereixen.
-A 4t  ens ha gravat TV Olot: a 4t A fent una entrevista 
a la Maria Expósito, cuinera de l’escola i a 4t B a en 
Kel Domènech, un escultor de Besalú. El programa 
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ESO
ELS PASTORETS
REPRESENTACIÓ PER PART DELS 
ALUMNES DE 2n ESO

Els alumnes de 2n ESO dins l’optativa de teatre estan 
preparant la representació dels pastorets. El mes de 
setembre i octubre han fet una breu introducció al món 
del teatre, han escollit el guió, els personatges i l’han 
memoritzat. Durant aquestes últimes setmanes han 
assajat les escenes i ara estan preparant la posada en 
escena en el mateix escenari on representaran l’obra 
teatral els dies 19 i 20 de desembre a les 20.00h.

COSMOCAIXA I
THE HUMAN BODIES 3r D’ESO

El dimecres dia 8 d´octubre els alumnes de 3r d’ESO 
vam anar a Barcelona per anar a fer un taller al 
Cosmocaixa i visitar l’exposició The Human Bodies. Al 
Cosmocaixa vam visitar la Sala de la matèria i El bosc 

s’anomena “ I per què?”. Ens va agradar molt veure’ns 
a la tele!
-A 4t A ha arribat un alumne nou, en Sàndal. Ve de 
l’escola de Lliurona i diu que li agrada molt estar aquí.
-Tots els alumnes de Cicle Mitjà hem anat d’excursió 
a l’escola de natura de Banyoles i cada dimecres fem 
tallers de plàstica amb tots els alumnes barrejats.

CICLE SUPERIOR
-Els alumnes de CS venem números d’una panera per 
fer diners per anar de colònies el curs vinent.
-Tots junts vam anar d’excursió al Parlament de 
Catalunya.
Notícies de 5è:
En Youssef Benatia ha tornat del Marroc.
-Fem apadrinament lector als alumnes de 1r.

-Un dia, a medi natural, vam portar petxines i cargols 
marins molt bonics i n’hi havia de molt grans.
Notícies de 6è:
Ha començat un nen nou que es diu Axel Noé Ordoñez.
Hem fet una entrevista al mestre Pere Cerro i l’hem 
gravada per al programa “I per què?” de  TV OLOT.
Aquest curs fem una sessió setmanal de conversa en 
anglès amb els alumnes de 4t d’ESO i també fem en 
anglès la sessió de plàstica.



9

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire

MARATÓ TV3: MALALTIES DEL COR

El dilluns dia 17 de novembre vam assistir a una 
xerrada sobre les malalties del cor organitzada per 
la Marató de TV3. Ens van informar sobre l’anatomia 
i el funcionament del cor, les possibles malalties 
relacionades, com funcionen els marcapassos i com 
reaccionar davant d’algun cas d’urgència cardíaca. 
Hem après que és important prevenir les malalties 
del cor i ho podem fer, en molts casos, adquirint bons 
hàbits de salut com per exemple no fumar, fer exercici, 
seguir una dieta saludable... 
Us animem a participar en la Marató, aquest any totes 
les vostres ajudes, per petites que siguin poden ser 
molt importants per molts malalts que ho necessiten 
ja que aniran destinades a projectes d’Investigació 
relacionats amb les malalties del cor.

Alumnes de l’optativa de Biologia de 4t d’ESO.
Informació:
Web Marató TV3: http://www.tv3.cat/marato/es/
Vídeo divulgatiu: http://www.tv3.cat/videos/5263631/
Video-divulgatiu-sobre-les-malalties-del-cor

inundat vam fer un taller relacionat amb l’Electricitat 
on van ensenyar  les propietats de l’electricitat fent 
diversos experiments molt divertits en els quals vam 
poder participar activament. A la tarda vam fer la visita 
a l’exposició The Human Bodies on vam fer la visita 
amb audioguia i vam anar omplint un dossier que 
treballarem a classe. L´exposició ens va semblar molt 
interessant i algunes sales ens van sorprendre molt.

Alumnes 3r d’ESO grup A

CONCURS DE LLETREJAR PARAULES  
A LA TELEVISIÓ D’OLOT

Els alumnes de 3r ESO van participar el dimarts 25 de 
novembre a una nova edició del concurs Picalletres 
que va tenir lloc a Olot. 
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També vam aprofitar els racons que fem a 
l’aula per confeccionar i pintar uns barrets de 
capitans. Cadascú el va decorar com va voler i 
van quedar molt divertits!

L’endemà vam sortir al pati amb els barrets 
que ens havíem fet per jugar al joc del capità. 
Tot cantant la cançó vam anar mostrant les 
diferents parts del cos tal i com ens deia el 
capità. Que bé ens ho varem passar!

P3
ELS CAVALLS I LES GALLINES DE P3 TREBALLEM EL COS
Els més petits de l’escola hem començat a treballar 
el nostre cos tot cantant i ballant la cançó 
d’en Jan Petit com balla. Així, hem dansat amb el 
dit, el peu, el nas, la mà,.... . 

A més a més, ens hem pintat les diferents parts 
de la cara els uns als altres. Vam acabar tots 
molt ben maquillats, mireu!

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire

Activitats
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P3IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire_ACTIVITATS

I finalment, hem començat a treballar les 
emocions: content, trist i enfadat. En Pelut (la 
nostra mascota) ens va portar imatges on es 

reflectien aquestes emocions. A partir d’aquí, 
nosaltres també vam expressar-nos, alguns molt 
contents i d’altres molt enfadats!!
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P4La classe dels trens (p4_a) hem dibuixat 
LA NOSTRA MASCOTA, EN LLAMP.

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire
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La classe dels vaixells (p4_b) hem 
dibuixat LA NOSTRA MASCOTA, EN LLAMP.

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire_ACTIVITATS



15

P5
ELS NENS I NENES DE P 5 A I B ESTEM ESTUDIANT ELS 
CANGURS, COM LA NOSTRA MASCOTA, LA TECLA, HEM APRÈS 
MOLTES COSES:

LA CLASSE DELS SOCORRISTES, P-5 A

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire
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A P5 HEM TREBALLAT EL COS HUMÀ I
ALGUNES INFERMERES ENS HAN AJUDAT.

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire_ACTIVITATS
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1r
Els nens i nenes de 1r han començat a manipular 

diferents objectes quotidians amb l’objectiu de des-

pertar la seva curiositat per observar, analitzar, 

descriure aquests materials i per després poder fer 

agrupacions, classificacions, seriacions, comparaci-

ons i establir semblances i diferències entre ells.

Són els alumnes que, a través del seu pensaments 

i dels seus propis criteris, qui fan i desfan les agru-

pacions. D,aquesta manera es pretén que els alum-

nes, amb la manipulació, les experimentacions i les 

investigacions, siguin capaços de pensar pel seu  

compte..

Juguem amb les Matemàtiques

Fent diversos tallers.

Manipulant una desena de peces de construccions

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire
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El racó dels botons. Classificant objectes

Amb aquests jocs també es pretén potenciar el 

treball en equip, ja que les activitats es fan sempre 

en grups petits.

I amb aquest treball també es fomenta la comunica-

ció, la conversa, el diàleg i l’entesa entre ells com 

a eina fonamental i imprescindible per aconseguir 

l’objectiu final: divertir- se amb les matemàtiques.

Fent una torre amb una desena de jocs de construccions

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire_ACTIVITATS
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2nIE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire

Els nens i nenes de 2n de cicle inicial tenim un hort com cal



2n
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MOLTS RODOLINS PODEM FER

AMB LES PLANTES DEL PLANTER !!!

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire_ACTIVITATS
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3r
Les alçades dels alumnes 

de 3r
A principi de curs vam fer un treball de matemà-

tiques sobre les rectes i els segments. Per tal de 

treballar-ho de manera pràctica vam pensar que 

La llibreta d’aula
Cada setmana un alumne serà pro-

tagonista d’una història i l’escriurà en 

aquesta llibreta d’aula.

És una llibreta oberta per escriure 

aventures, contes i relats.

Remarquem la importància d’escriure 

bé a casa i a l’escola llegir davant 

dels companys. A més la compartim 

i la cuidem entre tots. De ben segur 

que a final de curs tindrem un gran i 

bon record!

la mesura del nostre cos també era un segment i 

vam retallar una cinta amb la nostra alçada. Vam 

poder comprovar que tots tenim alçades diferents i 

que  la suma de les diferents mides dels alumnes de 

la classe eren quatre vegades la llargada de l’aula. 

Que guai que és aprendre matemàtiques de manera 

pràctica. 

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire
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Els de tercer ja tenim mas-

cota de classe

Amb l’arribada de la tardor a les classes de 3r ens 

han visitat uns animals molt divertits. A la classe 

de 3r A la GIRAFA GARRAFA i a 3r B la TOR-

TUGA TUCA. A partir d’ara, seran les nostres 

mascotes i ens ajudaran a treballar cada dia millor. 

Les tenim a sobre la pissarra i ens vigilen, si hem 

treballat bé avancen i anem sumant punts, però si 

no treballem o ens barallem la girafa i la tortuga 

retrocedeixen. Si tota la classe aconseguim sumar 

tots els punts, tindrem un premi molt especial. Per 

ara, la GIRAFA GARRAFA i la TORTUGA TUGA 

estan molt contentes i hem aconseguit molts punts, 

a veure quan arribem al final. Ja estem nerviosos 

per aconseguir-ho. 
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Els de 4tA hem entrevistat a la Maria Expósito, 

cuinera de l’escola i els de 4tB a en Kel Domènech, 

artista local de Besalú.

Abans de l’entrevista ens van venir a veure a la 

classe i vam preparar-les: què els hi preguntaríem, 

amb quin ordre ho faríem, si els hi semblaven bé 

les preguntes...

4tA 

Li vam demanar a la Maria si la podiem entrevis-

tar perquè la coneixem molt i sabem que fa mol-

tes coses diferents. La  més important és que és 

la cuinera de l’escola i que fa un menjar mooo-

olt boooooo! Però també participa al “Carrer dels 

atrapats” fent de bruixa, espantant als que hi 

entren. També fa visites nocturnes i jueves, està 

a la comissió de reis, està en un grup que es diu 

“Excalibur”, havia fet el transport escolar i és una 

fanàtica del Barça.

4tB 

Li vam demanar a en Kel perquè és un artista 

del nostre poble i el coneixem. Abans era fuster i 

ara és escultor. Fa unes escultures precioses amb 

materials diferents: fusta, ferro, roba...

Ens va explicar que tarda molt temps a fer-ne una 

i que quan la té feta la deixa uns mesos a casa 

seva per gaudir-la; després la posa a la venda.

La col·lecció que fa ara és amb fusta i roba i sem-

pre hi posa una clau i un pany però que no es pot 

obrir. I a dins hi guarda un secret seu. 

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarirearirerrasa. El Xe
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Sortida a l’aula de natura 

de Banyoles

El dia 23 d’octubre els alumnes de cicle mitjà de 

Besalú hem anat a l’aula de natura de Banyoles 

per estudiar l’estany. Abans d’anar-hi els alumnes 

han fet un treball previ per tal de tenir ja uns 

coneixements adquirits. Quan hem arribat a Banyo-

les hem repartit els alumnes en tres grups i cada 

monitor ens ha fet tres tallers. 

Un dels tallers anava dedicat al coneixement del 

sistema hidrològic de l’estany i de la pedra de tra-

vertí, el qual hem realitzat a la mateixa aula a tra-

vés de l’explicació i l’experimentació. L’altre taller 

era sobre la vegetació existent, per la qual cosa 

hem recollit “troballes” tot caminant fins la caseta 

de Fusta i allà les hem anat analitzant, a apart de 

fer un joc i de llegir el conte d’en Blauet. El tercer 

taller era referent als animals i abans de fer un 

joc de coneixença ja n’hem vist uns quants: ànecs 

collverds -mascle i femella-, polles d’aigua, libèl·lules, 

gavians i fins i tot un corb marí.

El dia va ser molt maco, va fer molt bon temps i 

l’explicació de les monitores va ser excel·lent. Es a 

dir que tenim ganes de repetir-ho!

Heus ací alguna foto i alguns dels treballs dels 

alumnes.
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5èL’apadrinament lector

El curs passat els alumnes de C.S. vam començar 

una activitat d’apadrinament lector amb els alum-

nes de 1r de C.I.

Aquest curs continuem  i ja apadrinem els alumnes 

de 1r i de 2n.

L’activitat d’apadrinament consisteix a ajudar a 

llegir o a millorar la lectura dels alumnes de C. I. i 

durarà tot el curs.

Cada alumne de 5è és el padrí o la padrina d’un o 

dos alumnes de 1r que són els fillols. Els alumnes de 

6è són els padrins dels alumnes de 2n. Ens dividim 

en grups.

Aquesta activitat la fem cada dimarts durant mitja 

hora. 

Hi ha 30 lectures diferents per anar llegint durant 

el curs amb alguns dibuixos per pintar.

       

 Alumnes de 5è

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire
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EL PARC DE LA CIUTADELLA
Quan vam arribar a Barcelona, vam visitar el Parc 

de la Ciutadella.

Aquest parc ocupa el lloc d’una antiga fortalesa 

militar. Aquesta fortalesa va ser construïda arran 

de la derrota de Catalunya el dia 11 de setembre 

de de 1714. 

Hem après... que aquesta fortalesa es va fer per 

vigilar la ciutat de Barcelona. Als barcelonins no els 

hi agradava gens.

També varem veure els únics edificis que s’han 

conservat: el palau del governador, la capella i 

l’arsenal (que ara és el Parlament).

Vam veure l’estàtua del general Prim, que va ser 

qui va concedir que s’enderroqués la fortalesa a 

l’any 1868.

Vam esmorzar a la cascada, també vam veure 

l’estàtua del mamut...

Ens va sorprendre molt veure tants indigents dor-

mint al parc.

EL PARLAMENT DE CATALUNYA

És el lloc on es reuneixen els diputats i diputades. 

Abans era un arsenal, es feia servir per guardar 

armes i també havia set un palau.

Allà decideixen coses importants que ens afecten a 

tots els catalans i catalanes.

Actualment, la presidenta del Parlament és la Nú-

ria de Gispert. 

Hi ha 135 diputats i diputades que decideixen les lleis 

i fan els pressupostos.  

La mesa està formada per la presidenta, dos vice-

presidents i quatre secretaris.

Ens van explicar els diversos salons que hi ha a 

dintre: el rosa, el gris,...

També ens van explicar el significat d’un quadre: 

quan hi havia en Franco uns quants polítics van 

fer una reunió secreta.

Ens van ensenyar les normes del Parlament i com 

votaven els diputats i les diputades.

Vam conèixer alguns diputats quan sortien d’una 

reunió.

Ens van donar un quadernet, un punt de llibre i un 

llapis a cada un.

Cicle superior: visitem la ciutadella i el parlament.
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Extraescolars

POL GARCIA
Jo toco la bateria perquè es l’instru-
ment que m’agrada més. Em va bé 
per desfogar-me i perquè m’agra-
den els ritmes que es poden fer. 

MARTÍ PÈLACHS
Jo jugo a tennis taula. Els partits els 
guanya qui guanya tres jocs i a cada 
joc s’ha de arribar a 11 o guanyar 
per dos punts d’avantatge. 

Fernando Jovacho,
Xavi Ortiz i Marc Purrà
El kick boxing és un esport de con-
tacte d’origen japonès.

TÀNIA HERAS
Jo faig hip hop amb nenes d’ESO 
i de batxillerat. El fem al pavelló i 
combinem hip hop amb funky, reg-
geton i latino. És molt divertit i m’ho 
passo genial!

Sàvila Santiago
Jo faig Teatre a Olot. El teatre em 
sembla un art espectacular. El dia 
del teatre se celebra cada any el 27 
de març.

Marcel Jordà,
Miquel Cabratosa
La natació és un esport molt com-
plert que té molts benefi cis per la 
salut i es pot practicar a qualsevol 
edat. 

Laia Mayolas, Jana Gus-
sinyer, Maria Buch, 

Nedem pel Besalú Club Natació. 
Entrenem 1 hora a la setmana; Cada 
dissabte anem a Banyoles a nedar. 
La nostra entrenadora es diu Lis, és 
molt bona però  estricte i ens fa tre-
ballar de valent.
Cada any fem unes colònies expres-
ses per la natació i anem a fer la tra-
vessia a l’estany! 
Aprenem a saber perdre i a saber 
guanyar. Ens ho passem molt bé 
perquè estem juntes, i és el que 
compte no?

Jan Bosch
A mi m’agrada anar amb Skate per-
què és un esport on no toques el 
terra amb els peus, excepte per do-
nar-te embranzida.
Es poden fer trucs molt impressio-
nants i difícils però quan n’aconse-
gueixo fer un em sento molt bè 
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Els castanyers i les castenyeres
El dijous 30 d’octubre sis alumnes de 2n d’ESO, en Biel 
Tané, la Carina Vilagran, l’Irina Ensesa, l’Olga Sempere, 
l’Èric Ortega i l’Anna Serrat, van anar a explicar contes 
de la castanyada als alumnes d’Educació Infantil. 

“Va ser molt divertit; vam explicar el conte de la casta-
nyera que va collir cargols enlloc de castanyes. Els nens 
estaven molt sorpresos de veure’ns i ens van explicar 
moltíssimes anècdotes. Ens ho vam passar molt bé!”
(castanyers P3)  

“Nosaltres vam explicar el conte del llop Pepito i les 
castanyes. Els nens estaven molt contents i alguns 
d’ells ens van explicar que també coneixien la mun-
tanya de la Mare de Déu del Mont perquè hi havien 
estat”
(castanyers P4)  

“Nosaltres érem dos nois i vam haver de dir als alum-
nes que les castanyeres s’havien fet molt grans i velle-
tes i que no havien pogut venir. Mentre l’Èric els llegia 
el conte jo actuava i els ensenyava imatges referents al 
conte. Va ser una gran experiència”
(castanyers P5)  
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Ni tan alt ni tan difícil

“M’agrada contemplar la vida i els projectes 
com un cim al qual podem pujar superant 
petits esglaons, esforçant-nos, amb sentit de 
l’ humor, gaudint del moment, compartint i 
aprenent; un cim que no ha de ser ni tan alt 
ni tan difícil.”

Ni  tan alt ni tan difícil, 
Araceli Segarra

A la muntanya no només hi anem a caminar, també 
hi anem a aprendre: observem l’entorn, descobrim el 
medi i enfortim valors fora del nostre àmbit quotidià.
Amb aquest objectiu el professorat de Secundària vam 
organitzar tres sortides de coneixement de l’entorn. 
Cada alumne/a escollia la sortida segons el seu nivell 
de forma física. Hi havia una sortida exigent a la Mare 
de Déu del Mont; una sortida no tan exigent a Sant 
Ferriol i una passejada a Sant Sepulcre de Palera.
Els alumnes van conèixer un entorn diferent, van apren-
dre a conviure entre ells, van redescobrir facetes d’ells 
mateixos que en una aula no les haurien manifestat 
mai i els professors els vam ajudar a potenciar l’esforç i 
l’esperit de superació.

SANT  FERRIOL
El dia 10 d’octubre vam fer una sortida tot l’ESO. 
Ens vam repartir per nivells: el primer era el més fàcil, 
Palera. El segon, era el nivell avançat, St. Ferriol, que 
és el que vam escollir. I l’últim i més difícil, la mare de 
Deu del Mont.  
Tant bon punt vam arribar a d’institut, ens vam dirigir 
cap a St. Ferriol. A mig camí vam parar a esmorzar i en 
arribar a dalt vam dinar. Després de dinar ens van dei-
xar estona lliure per descansar. Com que ens sobrava 
temps, els professors van decidir que aniríem al Sagrat 
Cor.
Un cop allà va haver-hi gent que va decidir menjar una 
mica, l’altra va aprofi tar per descansar i contemplar el 
paisatge de Besalú, Maià de Montcal, Beuda i Argela-
guer. 
A la baixada vam passar per la font de l’Atmetller que 
no funcionava. Vam tardar poc a arribar a baix, ja que 
era tot baixada. Allà ens esperava el grup que havia 
anat a Palera.
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PALERA
L’excursió a Palera va ser molt enriquidora. 
Vam caminar durant tot el dia per zones muntanyoses 
envoltades de natura. L’objectiu de la sortida era arri-
bar a Sant Sepulcre de Palera i allà esmorzar i contem-
plar el paisatge. 
Com que vam arribar molt ràpid, vam decidir anar cap 
a Beuda. Un cop allà, vam tenir una estona lliure que 
vam aprofi tar per menjar el segon esmorzar, i explorar 
la zona. 

MARE DE DÉU DEL MONT
Feia molt bon dia i hi anàvem amb moltes ganes. 
Vam tardar tres hores en pujar perquè hi havia gent 
que no es trobava bé i a part, vam parar al castell de 
Sous a esmorzar. 
Quan vam arribar, estàvem molt cansats però, alhora 
molt contents per haver-ho aconseguit. 

També vam entrar a l’església del poble, on en Pere 
Cerro ens va explicar la seva història. Ho vam trobar 
molt interessant i vam trobar molt bonics els vitralls.
Al cap d’una estona vam decidir començar el camí de 
tornada. 
En general aquesta sortida ens ha agradat molt i ens ha 
ajudat a millorar la relació amb els nostres companys i 
amb la natura que ens envolta.

Les vistes eren impressionants. Fins i tot podíem veure 
el mar! 
S’hi respirava pau... Vam fer moltes fotos i ens vam pas-
sar una hora descansant o mirant el paisatge. 
Després d’esmorzar, vam baixar. A alguns se’ls va fer 
molt llarg el viatge de tornada; per altres no tant. 
En defi nitiva, va ser una experiència inoblidable que 
ens agradaria poder repetir el proper curs.
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4t ESO
Roma
La segona promoció de 4t d’ESO de l’institut de Besa-
lú, el proper mes de març, anirem a gaudir d’un viatge 
tots junts a la meravellosa ciutat de ROMA! 
Per poder fer aquest viatge portem més d’un any fent 
venta de samarretes, bosses (amb l’estampat de totes 
les nostres mans amb les lletres de “Carpe diem”) i co-
ques, tot i que encara ens queden coses per vendre! 

Durant aquest últim mes han vingut diferents agències 
a fer-nos propostes molt diverses sobre llocs com Ber-
lín, Praga, París, la Toscana... Però fi nalment ens hem 
decidit per un viatge d’anada amb avió i tornada amb 
ferry a la capital italiana.

Gaudir de les grans construccions romanes de més de 
2000 anys d’antiguitat, passejar pels antics carrers, po-
der atipar-nos de pasta i pizza, visitar el majestuós Co-
liseu i poder contemplar l’encant de la Capella Sixtina 
són algunes de les coses que ens van convèncer per 
anar a Roma.
Les ganes de poder fer aquest viatge tots junts són infi -
nites; aventurar-nos una vegada més en un lloc que no 
és Besalú, compartir noves anècdotes, viure i a conviure 
plegats. Però el que sobretot ens motiva és compartir 
aquesta gran experiència amb els companys amb qui 
portem convivint des de P-3. Estem molt il·lusionats!
Amb aquest viatge acabarem un nou capítol de la nos-
tra vida per començar-ne un de nou. Però, tot i així, els 
lligams que hem creat durant tots aquest anys perdu-
raran durant molts i molts anys. 

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire
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Q S B M U S I Q U E R T P P 
W I V N A S D F G H J K L K 
E A C M T H E A T R E H E A 
R L X P A S D F G H J K U I 
G G Z O M N B V C X D U Q U 
E N Ñ H I S T O I R E I I A 
O A L E Q H E A W X H O T L 
G T K S W T R L D Z E L A R 
R Y J P E A I O V A L J M A 
A U H A R M C H H Q L K R A 
P I G G T I D E S S I N O Z 
H O F N Y U T Y F U Z S F E 
I P D O F R A N Ç A I S N D 
E A S L T Y U I O P N B I I 

 
FRANÇAIS 
HISTOIRE 
DESSIN 
THÉÂTRE 
MUSIQUE 

INFORMATIQUE

 

GEOGRAPHIE 
MATHS 
ANGLAIS 
ESPAGNOL Kiara i Paula

                                                                                                           
Ona, Irina i Laia

1- Sert à écrire
2- utilise pour garder les crayons, les stylos, la règle, la gomme, etc.
3- Petit cahier pour anoter les devoirs.
4- On les utilise pour écrire au tableau blanc.
5- Les cahiers personnels des élèves.
6- utilise pour effacer au tableau.
7- Servent à écrire. Peuvent être de couleur bleu, noir, rouge, etc

G J F Y Y A G E N D A I Y L F 
D D C D G G P Ñ D F K K S D G 
L J L F G K I N M C R T O D K 
J K C J C E J E N E R A A H C 
A H S D J A J Ñ Ç S V A K F H 
G G S G D B L L H D H B Y B B 
O B E A Z F J C G V J T V O G 
M Ç U G W G B Ñ U S S G N Y N 
M S R F H J L J S L H K B B T 
E Q F S T Y L O Ñ B E S F G R 
J S B S G J L F Ç J S T D H O 
H D D L I V R E S D D D T F U 
J J Ñ D O P E O B E Y P F E S 
K C A R T A B L E P U A T G S 
A T U P J J  C I S E A U X E 

Marc i Ivan
 

 
1- AGENDA          

 5- CALCULETTE

9- TROUSSE 

2- CRAYON

 6- CLASSEUR

  10-CISEAUX 

3- LIVRES

7-CARTABLE 

4- GOMME

8-STYLO 

                       Aina, Natàlia i Anna

1

Bleu Lila

2 3

Rouge

4

Jaune

5

Orange

6

Vert
Clair

Noir

7

Blanc

8

Marron

9 10

Vert
Foncé

   

 
           

           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 

                                                                                        Anna, Carina i Olga
  

  

O            E 
        A 
              R   
N 
      G     

B         
            U 
 L 
            E 

R         G 
       U 
 
 O           E 
 

J                  A 
         N           
U                E 

B                   C 
              A 
  N               L 

V       
       T 
              R 
 E 

I 
     V     T 
O 
      L      E 

R 
        I 
              O 
N 

             R 
E            
        O 
S           
               
R



35

Música
Dansa dels capgrossos
Coneixeu la història dels capgrossos de l’escola? Sa-
beu per què ballem aquesta dansa?

Tot va començar en unes Jornades culturals quan des 
de l’escola es va organitzar un concurs perquè els 
alumnes dibuixessin els futurs capgrossos de l’escola. 
Van sortir guanyadors la “Marieta Cuetes” i en “Qui-
met Dentetes “. Durant les jornades  es va poder  con-
vertir en realitat la proposta dels nens. Així els podem 
veure cada dia a l’escola.
Ja teníem els capgrossos, calia doncs, una bona músi-
ca per poder-la ballar. En motiu del 75è aniversari es va 
demanar a Narcís Lagares que la composés. Després 
la Principal de la Bisbal la va enregistrar i l’Ariadna Bas-
sols en va fer la coreografi a.
Des de llavors s’han convertit en un element imprescin-
dible en les festes de l’escola: la castanyada, la festa de 
fi nal de curs..... on els alumnes de 6è ballen la dansa, 
acompanyats de la Marieta Cuetes i en Quimet Den-
tetes.

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire
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VI Mostra de teatre 
en llengua anglesa

“Some Cupid kills with 
arrows, some with traps.”

Much Ado About Nothing (III, i, 106)

Over the past four years we’ve been participating 
in the Garrotxa Theatre Show and this year is 
not going to be different. The last week of May 
the students of 2nd of ESO will be acting one 
of the most well-known comedies by William 
Shakespeare, Much Ado About Nothing, in Teatre 
Principal in Olot. 

And best of all, they are not going to be alone, 
students from other high schools from Olot will be 
acting the same day, the same play, although they 
will have been working different acts. 

The point is that students should write their own 
script and share it with the audience from other 
high schools. 

High Schools participating in the Theatre Show 2015

About the author 

WILLIAM SHAKESPEARE

William Shakespeare is considered by many to 
be the greatest writer of the English language. 
He was born in Stratford-upon-Avon, England, 
on April 23, 1564. Later on he moved to London 
to be an actor but he became famous for 
writing plays and poetry. He died in 1616. He 
lived in Tudor England in the time of Queen 
Elizabeth I when theatre was the dominant 
form of entertainment. Some of his plays are 
Romeo and Juliet, A Midsummer Night’s Dream, 
Richard III, Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, 
The Merchant of Venice and Much Ado About 
Nothing.

About the play 

MUCH ADO ABOUT 
NOTHING
Much Ado About Nothing is a romantic comedy 
fi rst published in 1600. The story takes place in 
Italy. Two love stories are explained. One story 
follow the formal, romantic relationship between 
Hero and Claudio. The other couple, Beatrice 
and Benedick, give the impression that they are 
not interested in each other. 

ACT I PETIT PLANÇÓ 32 ESO 2

ACT II INS MONTSACOPA 14 ESO 1

ACT III COR DE MARIA 13 ESO 3

ACT IV INS BOSC DE LA COMA 15 ESO 1

ACT V IE SALVADOR VILARRASA 27 ESO 2

E
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Ed. Física
Des de fa alguns cursos a Educació Física alguns 
alumnes de primària juguem a un joc molt divertit 
per aprendre a desplaçar-nos per l’escola i fi ns 
al pavelló de forma correcta i sense molestar a 
la resta d’alumnes del centre. Aquest joc és el 
tren silenciós i consisteix en realitzar una fi la molt 
ben feta per anar de la classe fi ns el pavelló o 
el pati sense cridar, córrer ni molestar als altres. 
Depenent de com ho fem aconseguim un gomet 
d’un color concret que ens indica la puntuació 
que obtenim aquell dia:

El gomet verd val 3 punts.
El gomet blau val 2 punts.
El gomet groc val 1 punt.
El gomet vermell val 0 punts.

Al fi nal del trimestre sumem tots el gomets i la 
classe que tingui més punts aconsegueix un premi 
que acostuma a ser una estona de joc lliure a la 
primera sessió del següent trimestre.

És un joc on aprenem molt divertint-nos!!!!

El tren silenciós 

IE Salvador Vilarrasa. El Xerrarire
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Activitats de tardor a educació infantil
A P3 hem recollit fulles del pati, les hem trepitjat i les 
hem fet servir per fer un arbre de tardor.

A P4 hem pintat amb branquillons de raïm i també hem 
estampat un paisatge de tardor.

A P5 hem modelat amb plastilina elements de la tardor i 
hem resseguit amb retoladors el contorn de les fulles.
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Aquest curs els alumnes de Cicle Inicial treballem 
la vida i l’obra del pintor malagueny Pablo Ruiz 
Picasso, que també va viure un temps a Barcelona.

 D’ell n’estudiarem, a part de la seva biografi a, 
les diferents etapes de la seva obra: època blava, 
època rosa, cubisme... També veurem alguns dels 
autoretrats  que es va fer al llarg de la seva vida, els 
animals que li agradava més pintar,  quadres que 
l’han fet famós arreu del món com: “El Guernica”, 
“Les senyoretes d’Avinyó”, “Noia davant del 
mirall”... A més a més  parlarem una mica de la 
seva faceta de ceramista i escultor.

Al llarg del projecte, provarem d’utilitzar algunes 
de les tècniques que ell va fer servir per expressar-
se, i així potser entendrem més bé la seva obra.

De moment hem començat per saber coses de la 
seva vida: on va viure, com es deien alguns dels 
seus amics, què li agradava pintar...

Ah! I hem après una cançó molt bonica que ens 
ajuda a recordar les coses més importants de la 
seva vida.

El passat dia 12 de novembre vam anar a visitar el 
Museu Picasso de Barcelona. Ens ho vam passar 
molt bé i vam aprendre a interpretar i mirar els 
quadres dels artistes.

Projecte de cicle inicial: PICASSO
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Per tal de promoure el coneixement entre alumnes 
i mestres i fomentar així una més bona relació 
entre ells, hem cregut convenient a cicle mitjà 
realitzar uns tallers a l’hora de plàstica barrejant 
alumnes de les diferents classes. Hem fet 5 grups 
de les 4 classes, així el nombre de cada grup és 
més baix -13 o 14 alumnes per  activitat-  i cada un 
d’ells els hem anomenat amb un color.

El mestres, per la nostra part, ens hem especialitzat 
en tipologies diferents, treballant així, el dibuix, la 
pintura, els materials reciclats, la decoració escolar 
i un autor, que durant aquest curs dediquem a 
Dalí.

Tal com va fi ns ara n’estem molt contents, per tant 
esperem realitzar-lo també en propers cursos.

Tallers de plàstica a cicle mitjà
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This course 2014-15 two new English activities two new English activities in the 6th 
level of primary education: a speaking workshop and the  Art and Craft  lessons .

ART AND CRAFT  in English

This year ‘s syllabus is designed to teach and  to 
learn the  Art and Craft  subject by using English 
in real communicative situations, in  the suitable 
context to enhace children’s motivation. 

This programming implies that the students are 
not only learning English but, most important, they 
are also learning and developing the Art and Craft 
abilities through the use  of English as their main 
language.

ENGLISH SPEAKING GRUPS

During this course a new speaking activity is 
organized in a way that the pupils from the 6th 
level of primary and  the  ones from the 4th level of 
ESO, work together in real comunicative situations.

This proposal  is due to the importance of working 
this skill in the English language and at  the same 
time due to the implied diffi culty of working it with 
the whole group in  a small room.

             

               

LA PLASTICA  en anglès

La programació de plàstica d’aquest any s’ha 
dissenyat utilitzant la llengua anglesa com a mitjà 
de comunicació. I amb l’art s’ha proporcionat 
també el context adequat per afavorir la seva 
motivació.

Aquest plantejament permet que els alumnes no 
només aprenguin anglès, sinó que desenvolupin 
habilitats artístiques mentre utilitzen la llengua 
estrangera.

GRUPS DE CONVERSA EN LLENGUA ANGLESA

Enguany s’ha iniciat una activitat de conversa 
en llengua anglesa entre els alumnes de 6è de 
primària i els de 4t d’ESO.

La proposta ha sorgit de la importància de treballar 
aquesta destresa en la llengua estrangera i   alhora 
, de la difi cultat que hi ha per dur-la a terme dins 
l’aula amb tot el grup classe.

More english in our classes. Cicle superior
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Enguany s’ha iniciat un projecte singular amb 
l’escola bressol municipal que té de protagonistes 
els nostres alumnes de la ESO i els nadons.

Justifi cació del projecte:

 • Els alumnes d’ESO veuran com els seus 
projectes portats a terme des de l’assignatura de 
Tecnologies són material destinat a uns usuaris 
concrets (els infants de l’escola bressol) i a un ús 
concret (experimentació i descoberta).

 • Prendre consciència que la feina que ells fan és 
important perquè serà destinada a infants petits 
(cura en l’elaboració i l’acabat).

 • Potenciem les relacions entre diferents edats.

 • Reforç de l’autoestima al veure com alumnes 
més grans preparen material per a ells que 
després els hi entregaran per poder jugar.

 • Respecte i cura pel material entregat.

 • Conèixer nous espais, reconèixer l’itinerari 
(descoberta de l’entorn).

 • Saber escoltar, prestar atenció, tenir cura d’altres 
espais (durant visites).

Els projectes vinculats són:

Metal·lòfon a 1r ESO, durant el primer trimestre.

Martinet de farga a 2n ESO, durant el segon 
trimestre.

Projecte lliure a 3r i 4t ESO, durant el tercer 
trimestre.

Esperem que aquest projecte aporti experiències 
ben enriquidores i motivadores! 

A les fotografi es veiem alguns moments de les 
visites portades a terme.

Els infants ens varen venir a visitar al Taller (va estar 
molt gratifi cant).

El projecte brESsOl
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Som el  grup d’alumnes del Projecte Futur i volem 

explicar-vos  en què consisteix i què fem en aquest 

projecte.

Consisteix en què durant unes 6 hores, els que es-

tem a 4t, i 9 hores, els alumnes que estem a  3r, 

anem a empreses col·laboradores del poble. Allà 

aprenem com funciona el món laboral: actituds, or-

ganització i feines concretes. Cada trimestre canvi-

em d’empresa i així coneixem diferents feines. La 

resta d’hores  anem a l’institut. Algunes de les ma-

tèries les fem segons l’horari del grup de tutoria 

i d’altres les fem en petit grup. Aquestes últimes 

són: matemàtiques, català, castellà, medi, anglès 

i orientació. El professorat les adapta per tal que 

tinguem un nivell sufi cient per obtenir el GESO.

Participar en aquest projecte ens ajuda a obtenir 

el GESO, millorar la motivació pels estudis i tenir 

un contacte amb la realitat  del món laboral. 

El Projecte Futur neix el curs 2012-2013. Hi parti-

cipen en l’organització l’Ajuntament, el Departa-

ment d’Educació, l’institut i les empreses, sense 

les quals seria impossible i a les quals estem molt 

agraïts.

Projecte futur: una altra forma d’aprendre

SIRA: Poder col·laborar en les empreses em motiva més a l’hora 
d’estudiar, m’ajuda a conèixer més el món laboral i a poder practicar 
el que més m’agrada que és treballar amb nens petits.

JORDI: Aquest projecte m’ha motivat al món de l’estudi a més 
aprenc com va el món laboral.

GENÍS: El projecte futur em pro-
porciona una gran ajuda per ob-
tenir el graduat de l’ESO.

ARIEL: Per mi el P:F és una opor-
tunitat que ens dóna l’institut 
per aprendre el món laboral i 
per ajudar-nos a aconseguir el 
GESO.

ALBERT F: Anar a  aula oberta està molt bé perquè  és molt divertit 
anar a les diverses  empreses i, a l’hora de estudiar, és molt més fàcil. 

ALBERT M: Anar aula oberta m’agrada perquè és una ajuda per ob-
tenir el graduat i em motiva per estudiar. A part que anem a empre-
ses i això m’agrada.
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Retornant al contingut d’aquest resum reco-
pilatori en què vaig acabar la 1ª part (Octubre 
del 1988), el bàsquet besaluenc va entrar en 
uns anys d’una cert estancament, que no va 
ser total, perquè a l’escola des del curs 89-90 
es reprenen les competicions escolars orga-
nitzades pel Consell Comarcal de la Garrotxa, 
que tenen continuïtat per la dedicació d’al-
gun voluntari ( Jordi Pèlachs, la Montse Casa-
ponsa),  i/o el professor d’E. Física de l’escola 
, pagat per l’AMPA, ( Joan Danès). Aquest úl-
tim amb un grup de nenes de 7è i 8è d’EGB 
aconsegueix un parell d’anys ( cursos  92/93 i 
93-94), un bon joc i resultats meritoris en l’àm-
bit comarcal ( Subcampiones infantils l’abril 
del 94) 

En competició federada també hi va haver 
una revifalla els anys 91-92 d’un equip de ve-
terans, jugant encara com a secció del Cen-
tre Excursionista. També hi va haver unes 24 
hores de bàsquet, molt animades i amb 14 
equips de 5 jugadors, a l’estiu del 92.    

Reneix el Club Bàsquet Besalú (Juny de 
1994)

A l’acabar el curs 93-94, el nois i noies que 
jugaven en categoria infantil en els campio-
nats escolars de la Garrotxa, havien acabat, la 
majoria d’ells, l’EGB, i per tant, si volien con-
tinuar jugant ho havien de fer com a federats, 
en la categoria de cadets.. Assabentats del 
tema, un grup de pares i els germans Rost (en 
Joan i l’Enric) i Rodríguez (en Carles i en Xavi), 
afeccionats i practicants de bàsquet, vam 
convocar una Assemblea ( Juny-94), amb l’as-
sistència de l’alcalde del moment, Sr. Pèlachs 
i el regidor d’esports, en Silvestre Oliveres. 
En ella es va decidir fundar o refundar el Club 
Bàsquet Besalú, amb una sèrie de decisions, 
entre elles les de formar una Junta Directiva 
formada per: Pere Cerro (President), Pere So-
breviela ( Vicepresident), Enric Rost  (Secre-
tari), Sandra Palomeras (Tresorera), més tard 

la Mari Robles, i Ernest Bassols, Carles i Xavi 
Rodríguez i Joan Rost  (Vocals). A  més, el tres 
últims farien d’entrenadors dels dos equips, 
masculí i femení. 

Des del primer moment , hi va haver molta 
il·lusió per part de tots: jugadors-es, pares 
i mares, entrenadors, i la col·laboració de 
dues fi rmes comercials de la vila, que van 
pagar l’equipament, i de besaluencs-ques 
que es van fer socis,  a més dels pares; més 
de 100, entre tots. A primers d’agost es van 
organitzar unes altres 24 Hores de Bàsquet, 
amb 7 equips participants i el dissabte, 10 
de setembre es va fer la presentació ofi -
cial del Club, amb l’assistència, a més de 
molts besaluencs,  de diverses autoritats i 
persones vinculades al món del bàsquet de 
les comarques gironines i de dos jugadors 
emblemàtics, en aquell moment, del Val-
vi- Girona, en Jordi Pardo i en Carles Ruf 
. També es van jugar dos partit amistosos 
cadets, masculí i femení, entre el Besalú i el 
Banyoles.  

I així va començar un període de cinc anys, 
en què el principal problema va ser haver de 
jugar a la pista poliesportiva, com a locals, els 
dissabtes a  partir de les 6 de la tarda, ben 
fosc a l’hivern, per poder utilitzar els vestidors 
( obligatoris per la Federació) del Club Es-
portiu Besalú (futbol), que només podia dei-

Història de l’esport a Besalú: el bàsquet 
2ª PART ( Des dels anys 90 fi ns a la inauguració del pavelló-2001) 

Equip cadet femení ( Temp. 95-96)
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xar-los quan haguessin acabat els partits dels 
dissabtes d’aquest esport. La necessitat de 
tenir un pavelló, com la majoria d’equips, 
era crucial. En aquest anys van canviar al-
gunes persones de la junta, l’equip femení 
(sempre una mica per damunt en resultats del 
masculí)  es va retirar de la competició el fe-
brer del 96, hi va haver algunes difi cultats per 
portar els jugadors als partits de fora, es van 
fer quines, rifes i vendre loteria de Nadal per 
poder pagar diverses despeses: fi txes, arbi-

tratges, material esportiu, etc., però tot i així 
l’equip masculí va anar competint fi ns arri-
bar a la categoria Sub-22  (Temp. 98-99).

Finalitzada la temporada indicada anterior-
ment, la Junta Directiva, copsant una manca 
de compromís de diversos jugadors i els seus 
pares( socis), i manifestant que calien idees 
noves i il·lusió renovada, va presentar la seva 
dimissió irrevocable. Un mes més tard, agost 
del 99. es va formar una nova Junta, integrada 
bàsicament per jugadors :  Guillem Gratacós 
( President), Albert Serarols ( Secretari), Joan 
Ferrés (Tresorer) i Jaume Pont, Arnau Cerro I 
Jordi Blázquez ( Vocals). La mateixa va durar 
tres anys, fi ns el juny del 2002. L’equip, ja sè-
nior, estava entrenat per en Jordi Padilla. El 
pavelló s’havia inaugurat el maig del 2001.             

PERE CERRO ( Mestre jubilat) 

** Informació extreta de la revista Tallaferro i 
de les actes de les assemblees i reunions del 
Club Bàsquet Besalú. Les fotos són personals. 

Equip junior mascuí ( Temp 96-97)

Presentació dels equips del nou club. Setembre 1994
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