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El Xerraire

Editorial
Benvolguts lectors i lectores:
En una edició més de la revista EL XERRAIRE, que no pretén altra cosa que ser una eina
d’apropament a tota la comunitat educativa,
alumnat i professorat obrim una finestra al
nostre petit univers.
Amb afany de poder ser innovadors i engrescar cada vegada més gent a fullejar o llegir la
nostra publicació, aquesta vegada hem afegit
una paraula al nom: EL XERRAIRE D’HIVERN,
la revista que arriba a casa pels volts de Nadal
i que té la voluntat d’ensenyar què s’ha estat
coent a les aules al llarg del primer trimestre.
Vam iniciar el curs amb la Festa Major, i va arribar la tardor amb tot el seu desplegament
de colors i una certa decadència; vam celebrar la castanyada i també el Halloween, perquè tenim esperit català, però ment oberta a
conèixer els costums culturals d’altres terres,
i poc a poc ha anat arribant el fred i l’HIVERN
... i aquest número 79 de la revista EL
XERRAIRE.
En un món on les noves tecnologies estan prenent cada vegada més i més protagonisme, pensem que si bé és
necessari renovar-se i no
remar contracorrent, també és bo que no es perdi
l’essència de l’escriptura i
del paper imprès. Avançar
i innovar no està gens renyit amb mantenir algunes tradicions. Per això
en el nostre centre

potenciem l’ús de les noves tecnologies i la
comunicació digital amb les famílies a través
de la plataforma alhora que avancem cap a la
millora de la lectura i l’escriptura. D’aquí que
el que intentem sigui apropar l’Institut Escola
a les famílies ja sigui a través de la plataforma digital o a través de la nostra publicació
bianual.
La revista no només us servirà per gaudir repassant tots aquells treballs en què han participat el vostres fills i filles amb il·lusió i entusiasme, sinó que també us permetrà conèixer
tot allò que es fa al nostre centre des del primer curs d’educació infantil (P3) fins a l’últim
curs d’educació secundària obligatòria (4t
ESO).
Esperem que llegiu atentament aquest darrer número de la nostra publicació... perquè
passarà l’hivern, arribarà la primavera, el bon
temps, ... i el número 80 de la nostra revista:
EL XERRAIRE D’ESTIU.
Bon solstici d’hivern i bona lectura a tothom!
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L’AMPA de l’IE

EL PATI QUE SOMIEM
Sovint, el pati de l’escola és considerat com el lloc on els infants
van a descansar, a córrer i a desfogar-se. Però el pati, entès com un
espai però també com un temps,
és molt més que això: és el lloc on
els infants poden jugar sense la
direcció de l’adult; on la imaginació i la creativitat afloren en un joc
espontani; l’espai on s’estableixen relacions lliures (els infants es
troben per compartir una activitat
escollida voluntàriament); i on els
adults es converteixen en testimonis directes del joc dels infants i
de les relacions que s’estableixen
entre ells.
Però perquè tot això sigui possible, és necessari donar-li al pati
el valor que es mereix, considerant-lo com un espai educatiu
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més de l’escola. Tant és així, que
la seva planificació i organització
ha de ser igual d’important que
la dels espais interiors. I és fruit
d’aquesta afirmació, que sorgeix
la necessitat de reconvertir el pati
actual en un espai viu, alegre i acollidor, que afavoreixi interaccions i
experiències positives i on l’alumnat pugui moure’s amb seguretat,
autonomia i llibertat.
En aquest sentit, Penny Ritscher
ens recorda que “Un gran espai buit provoca comportaments
d’agitació, repetitius, cansats. En
canvi, un espai articulat i variat
convida a comportaments intel·ligents: exploracions, descobertes,
intencions, trobades, col·laboracions, iniciatives, projectes, construccions...”

I és des de la convicció que un pati
pensat és un pati que ofereix oportunitats i experiències als infants,
que des del col·lectiu de mares i
pares de l’escola volem engegar
el projecte pati, entès com un procés participatiu que impliqui a totes les persones que formen part
de la vida de l’institut-escola. Es
tracta de reflexionar sobre el pati
que tenim actualment i pensar en
el pati que desitgem (sobretot, el
que volen i necessiten els infants).
I a través de petites accions, anar
transformant de mica en mica els
espais exteriors, doncs l’escola i la
seva activitat, comencen a peu de
carrer.
AMPA de l’IES Salvador Vilarrasa

El Xerraire

Núm. 21

L’EDUCACIÓ DELS INFANTS ESTÀ
A LES NOSTRES MANS?
Nosaltres som els vertaders responsables de l’educació dels
nostres fills i filles. Hi haurà un moment en el qual no en serem
els únics responsables, però no podem oblidar-nos mai que
l’educació dels nostres infants sempre està a les nostres mans.
Com a pares i mares tenim una gran responsabilitat en l’educació dels nostres fills i filles atès que
la seva educació està a les nostres mans. Depèn
de nosaltres que els nens i les nenes siguin autònoms, tinguin una imatge ajustada d’ells mateixos, fomentin la justícia i la solidaritat, aprenguin
habilitats socials, sàpiguen expressar els seus
sentiments, comparteixin, escoltin, col·laborin,
ajudin, etc.
Tot això és necessari perquè , en el futur, la persona tingui les habilitats necessàries per poder
desenvolupar-se i ser feliç amb ell/a mateix/a i
amb els altres. Cal que siguin crítics, que sàpiguen
reflexionar i sàpiguen escoltar; viuran millor i deixaran viure si tenen una actitud positiva davant la

vida; és important que la seva autoestima i el seu
autoconcepte augmentin i també podríem dir
moltes altres coses. Però totes elles tenen un mateix comú denominador: s’ensenyen i s’aprenen.
També és cert que és molt el que s’ha d’ensenyar
i aprendre, i hem d’intentar no deixar-nos res.
Nosaltres transmetem tant continguts i informacions com formes de ser i de comportar-nos, aspectes que poden ajudar, o no, a
una correcta formació dels nens i nenes. Per
tant, hem de començar a reflexionar sobre
nosaltres mateixos, sobre les nostres accions,
actituds, hàbits i conductes perquè l’educació optimitzi i faci millors els nostres infants.
Els mestres es queixen, cada vegada més, que
els pares i mares deleguen la seva responsabilitat educativa a l’escola. Aquesta actitud ha anat
canviant amb el pas del temps. Abans, quan nosaltres érem infants, si fèiem alguna cosa que
no era correcta ens deien: “Què t’ensenyen
a casa?” com si la família fos l’única que
marqués les directrius i l’educació dels
infants. Ara, si un nen o una nena fa
alguna entremaliadura se li diu: “Què
t’ensenyen a l’escola?”, com si la família s’hagués de desentendre de l’educació dels seus fills. L’educació dels
infants està repartida entre diversos
agents educatius, però l’educació
dins la família és fonamental i com a
pares i mares no podem oblidar mai la
nostra tasca i la nostra responsabilitat
en l’educació dels fills i filles.
familiaforum.net/ valors: la responsabilitat
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Notícies
L’EQUIP DIRECTIU INFORMA

Cicle Inicial:

-Volem agrair a les famílies (i de retruc als tutors)
l’elevat índex de participació (96%) en l’enquesta
per renovar algunes dades del Projecte Educatiu
de Centre (PEC).
-Aquest curs s’han renovat tots els llibres de reutilització de CM i CS i els d’anglès d’ESO. Això ha
suposat una despesa econòmica important, però
assumible i necessària.
-Tenim servei de biblioteca als migdies (en horari
de menjador) amb una persona a càrrec de l’Ajuntament. Es combinen les activitats d’animació a la
lectura amb fer els deures i hi ha horaris diferents
per a grans i petits.
-Una altra millora aconseguida enguany ha estat
el tancament del recinte a les nits: L’horari d’obertura és de 8 a 21h.
-Des del passat 4 de novembre i fins a final de
curs, tot el Claustre de l’IE Salvador Vilarrasa portarà a terme un Taller en Centre relacionat amb el
treball competencial. També abordarem la millora
de la nostra competència digital mitjançant unes
breus sessions de formació.

-A la classe de 2n A ha començat en Tylian i l’
Adrià. Ara som 79 nens i nenes a Cicle Inicial.
-Aquest curs hem canviat de vetlladora a 2n B, es
diu Anna Bauzo.
-Els alumnes de 2n ja hem començat el projecte
de l’hort i ens ajuden vuit avis: en Joan Arrey , en
Juan Sánchez, en Jordi Valentí, l’Àngel Dòsil, en
Joan Farrés, en Josep Juanola, en Joaquim Rovira
i en Francisco Martos. Estem molt contents i els
agraïm la seva paciència i dedicació.
-El mes d’octubre, els alumnes de 2n, vàrem participar en una activitat organitzada per Edat 3, que
consistia en fer una sessió de gimnàstica amb els
avis i una partida al bingo. Després ens varen convidar a esmorzar.
-El dia 11 de novembre vàrem anar a Girona, a
veure el Museu del Cinema i a veure una pel·lícula
al cinema. Aquesta sortida serà el punt de partida del projecte sobre el cinema que treballarem
durant el curs.

NOTÍCIES DE PRIMÀRIA
Ed. Infantil:
-Aquest any tenim una mestra nova al nostre cicle,
la Loren Ramos, que és la tutora de P4A.
-Donem la benvinguda als nens i nenes de P3,
que és el primer any que venen a la nostra escola.
-A P5 també han començat dos nens nous, l’Aina
i l’Ángel. També els hi donem la benvinguda a la
nostra escola.
-Aprofitant la tardor, hem fet diferents sortides
per observar els canvis al nostre poble i els fruits
d’aquesta estació que hi havia al mercat.
-A P3 tenim una estudiant del cicle formatiu
d’Educació Infantil (TEI) que es diu Ester Sánchez
i que durant aquest trimestre estarà amb nosaltres. També tenim una estudiant d’Aula Oberta
del nostre centre, la Valery, que ens ajudarà a P4 i
P5 fins Nadal.

-Com cada any, també, hem anat a dibuixar la
tardor.
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Cicle Mitjà:

Cicle Superior:

-Tenim una nena nova a 3r A que es diu Marbella,
un nen nou a 3r B, en Biel Pontes, i una nena nova
a 4t, la Shirley. Ha marxat en Joel.
-Ara estem als mòduls i tots tenim pissarra digital,
ja que el curs passat els de alguns no en teníem.
-Aquest curs a plàstica treballem en Kandisky i
fem algunes sessions en anglès.
-A 4t fem el Projecte de Besalú i sortirem un dia
per conèixer millor la vila.
-A l’hora de menjador tenim una monitora nova
que també està a la biblioteca i que es diu Marta.
L’activitat és gratuïta.
-Els dilluns els alumnes d’ESO ens preparen jocs
al pati molt divertits. També estem contents de
tenir Bibliopati.

-En motiu del 700 aniversari de la fira de Sant Lluc
d’Olot, vam col·laborar en l’exposició d’uns treballs (a botigues olotines) referits a noms d’eines
i feines del camp.
-Els de 5è hem començat l’apadrinament i els de
6è el continuem amb els nostres fillols i filloles.
-En Jacob (de 4rt) ha passat a 5èA i la Maria Gutiérrez ha marxat a una altra escola.
-Hem canviat de professors, d’aula i a més ens
han barrejat.
-A plàstica fem diferents tallers: dibuix, geometria, anglès i pintura.
-Hem canviat de professor d’Educació Física. Ara
tenim en Miquel Àngel.
-Els de 5è comencen a anar a les reunions de delegats, amb els de 6è i ESO.
-A 6è han arribat 3 companys nous: en Joan Marçal, la Diana i l’Aina.
-Els de 6è treballem anglès junt amb els de 4t
d’ESO.
-A 6è, aquest curs ens toca ballar els capgrossos,
ja ens vam estrenar el dia de la castanyada i va
anar molt bé i a final de curs anirem de colònies.

Altres:
A l’escola aquest curs també tenim un equip de
bàsquet. Aquest equip és mixt i hi ha alumnes
de 3r, 4t i 5è. Els jugadors i jugadores són: Nora
Padilla, Aina Tolsanes, Yulia Jofre, Biel Pons, Mei
Sabater, Joana Serra, Aina Fernández, Paula Font,
Marcel Riera, Laia Cuesta i Osman Madrid. L’entrenador és en Jordi Padilla i en Xevi l’ajuda.
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ESO
• El dia 9 de novembre 6 alumnes de 3r d’ESO del
nostre centre van participar a Olot (sala El Torín)
al concurs televisiu PICA LLETRES que consisteix
a lletrejar paraules entre d’altres entreteniments.

• Els alumnes de l’optativa de Tecnologia de 4t
d’ESO van visitar la fàbrica LC PAPER (La Confiança) de Besalú.

Els va destacar quatre aspectes clau: els orígens
de la fàbrica durant l’època de la Revolució Industrial, l’elaboració del paper, la comercialització i
els costos energètics i de producció.
• El dia 18 de novembre, amb motiu de la celebració de la Setmana de la Ciència, els alumnes
de 3r i 4t d’ESO van anar a l’institut Garrotxa on
es va fer una Conferència a càrrec d’Íngrid Farré. Aquesta divulgadora científica va parlar dels
processos físics i químics que es produeixen dins
d’una cuina. L’objectiu de la xerrada era viure una
experiència culinària des del vessant científic per
tal que els alumnes s’adonessin que la ciència és
més que fórmules críptiques i tubs d’assaig de laboratori. La ciència és una eina que ajuda a comprendre el món i que podem palpar en el nostre
dia a dia.
• Una de les activitats compreses dins la dinamització de pati dels dilluns és el BIBLIOPATI, que
consisteix a treure llibres al pati perquè l’alumnat
de primària els pugui llegir. Per aquest motiu, els
alumnes de 4t d’ESO de tecnologia han construït, amb palets, un carro per poder transportar
fàcilment els llibres fins al pati.
• Aquest curs, per segon any consecutiu, els
alumnes de 1r ESO (des de l’àrea de Tecnologia)
construeixen METAL·LÒFONS que cediran a la
Llar d’Infants El Petit Comte.

Tot passejant des de l’escola, seguint el riu Fluvià, varen arribar en 25 minuts a la fàbrica. Allà els
va atendre un dels enginyers (Joan Vila), qui amb
molta pedagogia va instruir la visita.
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Dins el Projecte es contemplen visites entre els
dos centres:
Primer, els alumnes del nostre centre van visitar
(a finals d’octubre) la Llar d’Infants i van poder
observar els instruments que tenien, fins i tot els
metal·lòfons construïts el curs passat. Després els
va tocar el torn als més petitons i van ser ells els
que van venir al nostre centre per compartir una
estona la feina del taller.
Finalment, el projecte s’ha acabat amb una visita
dels alumnes de 1r ESO a la Llar d’Infants per ferlos entrega dels metal·lòfons i oferir-los un petit
concert.
També, i un any més, aquests alumnes de 1r d’ESO
han anat al centre geriàtric EDAT 3 a compartir
un matí de treball amb la gent gran, col·laborant
en l’activitat de decoració del centre en motiu
del Nadal.
És molt satisfactori veure com aquest treball intergeneracional esdevé tan gratificant i profitós
per totes les parts implicades.
• Aquest curs hi ha novetats a l’organització de
les Proves Cangur de matemàtiques. Fins l’any
passat, un grup d’alumnes de 3r i 4t d’ESO del
nostre centre es desplaçava a Olot el dia de la
prova. Aquest curs, la prova es durà a terme al
nostre centre i hi podran participar alumnes des
de 1r fins a 4t d’ESO. La data de la prova és dia 7
d’abril.
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Els alumnes de 2n d’ESO enguany tornen a participar a la Cantata ’16 que es representarà al Teatre de Girona el 30 de gener del 2106.
Aquest primer trimestre preparem el repertori
que està format per unes 12 cançons amb els moviments de coreografies. Posem èmfasi especial
amb el treball de la veu i l’afinació, també amb la
memorització de les lletres. Treball que es valorarà dins la matèria.
També cal felicitar a una alumne del nostre centre,
la Júlia, que aquest any torna a formar part del
cor de cambra de la Cantata.
Esperem que gaudiu del treball fet el dia de la
representació que serà l’última setmana de gener.
Els alumnes de 4t d’ESO de l’optativa d’Arts Escèniques estan preparant un nou projecte molt
engrescador que és la preparació i representació
d’un MUSICAL.
Aquest nou repte inclou les disciplines de cant,
teatre i dansa. En aquest primer trimestre s’han
escollit les cançons que formaran part de l’obra i
s’ha definit la trama, així com també els personatges. L’obra constarà de tres actes. I es representarà a final de curs.

P3
El Xerraire

Activitats
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P4
El Xerraire

TREBALLEM
ELS FRUITS DE LA TARDOR
ELS NENS I NENES DE P-4 HEM PORTAT FRUITS DE TARDOR
A LA CLASSE I ELS HEM ANAT A VEURE AL MERCAT.

JA LES HEM COL·LOCAT AL SEU LLOC.

HEM ESCRIT TOTS JUNTS, A L’ORDINADOR, LES ETIQUETES
DELS NOMS DELS FRUITS.

HA ARRIBAT L’HORA D’OBRIR-LES, MIRAR-LES, OLORARLES I SOBRETOT, TASTAR-LES!!!!!!
LES HEM LLEGIT I JA EN SABEM MOLT.
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TAMBÉ HEM APROFITAT PER ESTAMPAR-LES I PER
PINTAR AMB LES RAPES DELS RAÏMS. ENS HA QUEDAT
MOLT BONIC I ENS HO HEM PASSAT MOLT BÉ..
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P5
MODELEM CANGURS A P5 !
El Xerraire

ELS NENS I NENES DE P5 A I B HEM TREBALLAT LA
NOSTRA MASCOTA, LA CANGUR “TECLA”. DESPRÉS D’HAVER
BUSCAT I APRÈS MOLTES COSES, CADASCÚ HA FET UN
CANGUR MODELAT AMB ARGILA PER TREBALLAR TAMBÉ
ELS COSSOS AMB VOLUM.

COM HO HEM FET?
| ASSAIG DE MODELATGE AMB PLASTILINA

| MODELEM AMB ARGILA I COMPAREM LES PARTS
DEL CANGUR AMB ELS COSSOS GEOMÈTRICS DE VOLUM
TREBALLATS (ESFERA I CILINDRE)
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P5

| PINTEM EL CANGUR. SABEM QUE N’HI HA DE TRES TIPUS (GRIS, MARRÓ I ROGENC), I TRIEM EL COLOR QUE MÉS
ENS AGRADA.

| ELS ENVERNISSEM. MIREU QUE XULOS QUE ENS HAN QUEDAT!!!!
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El Racó de les emocions
A primer de Cicle Inicial
treballem les EMOCIONS a
tutoria. Tenim un quadre i
posem la nostra foto en el
lloc que volem segons ens
sentim

feliços,

enfadats,

tristos o amb por.
Aquestes són les emocions
d’avui:
AVUI EM SENTO ...
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1r

2n
El Xerraire

Què fem amb els nostres avis?

El divendres 9 d’octubre els nens i nenes de segon vam anar de convidats a Edat 3.
Ens ho vam passar molt bé fent gimnàstica amb els avis i àvies i ens vàrem divertir
molt jugant al Bingo. Finalment ens van preparar un esmorzar molt bo.
Una vegada a l’escola vam pensar quines coses fèiem amb els nostres avis i àvies, i
tot seguit, si us ve de gust, ho podeu llegir.

• L’àvia explica uns contes molt divertits i l’avi juga amb mi. ( Aaron Arqueros)
• La meva àvia i jo fem pastissos de nata i de xocolata negra, i de vegades em porta al bosc i dibuixem el paisatge
i escrivim el que veiem. ( Adil Azzat)
• Amb el meu avi vaig a caçar bolets i amb la meva iaia faig pastissos. ( Núria Bacardit)
• El meu avi trenca avellanes i ametlles i amb la meva àvia anem al mercat. ( Biel Balés)
• La meva besàvia i jo cuidàvem al gat. Amb les meves dues àvies, amb una cuinem i amb l’altra juguem a pares i
mares. El meu besavi i jo parlem i amb els avis, amb un juguem a tennis i amb l’altre toquem el saxo. (Fiona Batlle)
• El meu avi em porta al bosc i anem a buscar bolets. La meva àvia m’ensenya a cosir i a cuinar. ( Àlex Benitez)
• M’agradaria que la meva àvia em llegís un conte a la nit i que poguéssim jugar juntes. ( Alysson Cabal)
• Amb l’avi trec els gossos i em porta amb el cavall i amb la iaia, jo, la Paula i l’Abril amb el cotxet anem a passejar
i de vegades anem a comprar menjar. ( Nídia Cabañas)
• La meva iaia Paquita m’ensenya a cosir. La meva iaia Rosa m’ensenya a fer canelons i macarrons. ( Jana Cuenca)
• Amb els avis i els pares anem a caçar bolets a Sales de Llierca. ( Eudald Díaz)
• Amb la meva àvia fem bromes, riem i ens divertim. El meu avi em regala coses molt boniques. ( Dani Flores)
• Amb el meu avi juguem a tennis i també anem a fer foc i donem menjar als ànecs. Amb la iaia anem a veure al
papa quan arriba de treballar. Amb la iaia Àngels m’agrada ser amics. ( Èric Juanola)
• Els meus avis m’ajuden a cuinar, fem viatges i em quedo a dormir a casa seva. (Bernat Lagares)
• La meva àvia m’ha ensenyat a cosir. La meva iaia Rosa m’ha ensenyat a fer truites.

( Lídia Lozano)
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2n

• La meva besàvia m’ensenya a fer galetes. La meva iaia m’ensenya a fer “bufus” de llana. La meva altra iaia m’ensenya a fer mates. Els meus avis són un fuster i un paleta i m’ensenyen a fer trucs i són molt bons!!! ( Martina
Malagelada)
• Amb un avi bereno torrades i amb l’altre faig acudits. Amb l’àvia vaig a les ﬁres, però quan no n’hi ha jugo a casa
seva. (Aina Martos).
• El meu avi fa vaixells teledirigits i la iaia fa el menjar molt bo. ( Adrià Moyano).

• Jo faig galetes amb la meva iaia i xocolata amb el meu avi. (Tylian Pachot)
• A mi la meva àvia em llegeix contes bonics. (Daria Popa)
• Amb el meu avi, que es diu Joan, anem al jardí i juguem a futbol i a vegades a ping-pong o a tennis. (Tomàs Prujà)
• Amb el meu avi anem a passejar el gos al parc. ( Eduard Rigola )
• Amb l’avi Miquel i la iaia Montse fem pastissos, magdalenes i coques molt bones. (Mar Portas)
• L’avi Joan m’ensenya a fer moltes coses divertides a l’ordinador. (Paula Planagumà)
• A mi m’agrada anar amb l’avi Santi a passejar en Tro, que és el meu gos. ( David González)
• Amb els avis fem un joc molt divertit: juguem a amagar coses per la casa. (Jordi Bosch)
• Els avis cada matí venen a casa. A mi m’agrada molt que vinguin a cuidar-nos cada dia. (Tura Riu)
• Amb els meus avis m’ho passo molt bé quan anem a l’hort. (Marina Rodríguez)
• Amb el meu avi Antonio muntem l’Scalextric i fem moltes partides. (Marçal Vaquero)
• Amb l’avi juguem a futbol i a tennis. (Marc Sánchez)
• El que m’agrada més fer amb l’àvia Joaquima és jugar a futbol. (Marc Planella)
• Amb la iaia anem a passejar el gos. (Franco Romanin)
• Amb la iaia Montse i l’avi Joan m’agrada jugar a endevinalles. Ens ho passem molt bé. (Anna Riol)
• Amb la iaia Rosa fem magdalenes molt bones. (Mariona Noguer)
• La meva iaia Núria m’estima molt, sempre em fa petons. (Sonia Pardo)
• M’agrada plantar coses a l’hort amb el meu avi Vicenç. (Unai Canals)
• Amb el besavi jugava a futbol. Amb l’avi mirem monedes antigues i la iaia sempre em fa companyia. (Oriol Serra)
• Amb la iaia un dia vam jugar a fer cases amb pedres. Ens ho vam passar molt bé. (Elsa Rey)
• Els avis cada dia dinen amb mi. (Arnau Vidal)
• Amb la iaia juguem a que som una bones cuineres. (Aina Sabater)

Moltes gràcies avis i àvies pel temps que ens dediqueu.
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ELS CONTES DE CASA, A L’ESCOLA.

A 3r de Primària hem portat contes de casa a la classe per llegir a l’hora de lectura.
A la pregunta de “Per què has portat aquest conte i no un altre?” les respostes van
ésser força interessants. Les voleu veure?
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Pastís d’aniversaris

3r

Anem a preparar un pastís. Però aquest és molt especial i diferent: no es menja. És de paper i ens
serveix per saber quan és el nostre aniversari.
Amb tot, però, us passem la recepta per
si us ve de gust provar de fer-lo a casa.
Som-hi!
Material:
- cartolines de molts colors
- fotos nostres
- retoladors
- tampons de lletres
i dibuixos
- tinta de colors
- paper
- cola i cinta adhesiva
- paper d’embalar

Passos:
1r.- Retallar els pisos del pastís amb les cartolines, començant pel més gran i combinant colors.
2n.- Enganxar les diferents cartolines donant-les-hi forma d’escala.
3r.- Ho decorem amb els retoladors fent-hi dibuixos, sanefes, punteig...
4t.- Amb tampons i les tintes acabem de decorar els diferents pisos del pastís.
5è.- Ho enganxem damunt d’un paper d’embalar i ,amb la
cinta adhesiva, ho posem a la paret.
6è.- Hi enganxem les nostres fotos segons els mes del
nostre aniversari i, amb un paper en forma de núvol i
retoladors de colors, escrivim el dia que vam néixer.
7è.- Amb retalls de cartolina blanca i tampons, escrivim
el nom dels mesos i els enganxem al costat dels pisos del
pastís.
8è.- Hi afegim l’espelma a dalt de tot (que ja haurem preparat abans amb trossets de cartolina).
I JA EL TENIM ACABAT. BON ANIVERSARI !!!
Alumnes de 3r.
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Els planetes del
sistema solar

Els alumnes de 4t Ai B hem fet un treball sobre
els planetes, ha estat molt divertit!
Primer ens hem ajuntat en parelles i cada parella

-Si Venus vols observar,
el telescopi hauràs d’agafar.

havia de triar un planeta i estudiar-lo. Després
l’hem hagut d’explicar davant de tota la classe.
Quan ja l’havíem acabat de presentar ens hem
ajuntat amb els alumnes de l’altra classe que havien estudiat el mateix planeta i així hem format
nous grups.
Després ens hem volgut fer unes fotos molt divertides: ens hem pintat les cares, les mans, hem
fet cartells, maquetes,...
Ens ha agradat molt, ha estat molt interessant i
hem aprés moltes coses noves sobre el sistema
solar i sobre cada planeta.

- Ara en el planeta Neptú,
no sabem si hi ha algú.

- Júpiter el planeta més gran,

- Si vols veure anells voltar,

és com un gran gegant.

a Saturn hauràs d’anar.
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4t

- Mercuri el més petit,

- Si vols visitar Urà,

sempre serà el més eixerit.

de la Terra hauràs de marxar.

- Mart és com un planeta rovellat

- La Terra, el planeta blau! -

perquè té un color marró-daurat.

diu l’astronauta des de la nau.
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Cinema i valors a cicle superior
A més de ser un entreteniment, el cinema té una

- Qui tot ho vol, tot ho perd.

gran capacitat per transmetre valors, actituds i

- És molt important saber compartir.

models de vida.

- A la vida s’ha de saber guanyar i saber perdre.

La bona acollida que té entre els nens i nenes

- No pots ser un cregut.

veure una pel·lícula fa que ens serveixi com un

- Hem de fer cas a les persones que tenen més

gran instrument per treballar educació en valors.

experiència que nosaltres.

Des de la classe de valors podem treballar molts

- No te’n pots riure dels altres.

temes una vegada vistes les pel·lícules: drets dels

- És més important la família que tots els diners

infants, coeducació, les diferents cultures, res-

del món.

pecte al medi ambient, educació emocional, senti-

- No siguis golafre!

ments i relacions, història, convivència, desigualtat social, la pau...
*El projecte “cinema i valors a Cicle Superior” el
fem quan el grup és nombrós i disposem d’una
aula on es pugui fer la projecció de les pel·lícules.
Aquest curs hem començat el projecte amb la pellícula “Charlie i la fàbrica de xocolata” i aquestes
són algunes de les reﬂexions que hem fet els
alumnes de 5è.
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L’estrella de les qualitats
A l’hora de tutoria hem fet aquesta activitat per

Quan hem acabat d’emplenar les cinc puntes de

treballar l’educació emocional del grup a dins de

l’estrella amb cinc qualitats, cada alumne/a les

l’aula.

llegeix davant del grup classe.

L’activitat consisteix en què cada alumne/a escriu

Com a part ﬁnal, es pinten i es pengen en diferent

el seu nom enmig de l’estrella i els altres han

llocs de l’aula.

d’escriure una qualitat d’aquell company/a. El sistema és aleatori, així que els alumnes no saben a
quin company/a li tocarà.
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Tallers de mates i llengua
Aquest curs, els alumnes de 6è, en les matèries

petits. Un grup es queda a l’aula i fem càlcul men-

de llengua catalana i matemàtiques, cada setmana

tal, problemes i activitats més pràctiques. L’altre

fem una sessió que en diem “Taller de mates”

grup va a l’aula de música amb la Gemma. Quan

o “Taller de llengua”. Treballem temes que ens

ha passat l’hora, canviem.

ajuden a comprendre una mica més l’assignatura.

Aquestes classes de mates i de llengua són dife-

Ho fem amb la Dolors i la Gemma.

rents de les que fem la resta de la setmana. És

En el taller de llengua, que el fem el dilluns, ens

una nova manera d’aprendre, més entretinguda i

partim en dos grups. Un grup ens quedem a l’aula

divertida.

amb la Dolors i l’altre se’n va amb la Gemma a

Va bé partir-nos en dos grups més petits, així en

la biblioteca. Durant aquestes sessions treballem

traiem més proﬁt.

l’expressió oral, l’expressió escrita i les tècniques

Els alumnes de 5è també fan aquests tallers par-

de treball.

tint el grup: la Marta i en Miquel amb la Gemma i

En el taller de matemàtiques, que el fem el diven-

l’Adrià.

dres, també partim el grup classe en dos de més
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CONEIXEMENT DE L’ENTORN.
SORTIDA A LA MARE DE DÉU DEL MONT
El divendres 9 d’octubre els nois i noies de Secundària
de l’IE Besalú ens vam repartir en tres grups per fer tres
excursions diferents de tutoria i fomentar la convivència entre nosaltres.
Un dels grups vam anar a la Mare de Déu del Mont.
Val a dir que aquesta excursió era un pèl difícil, però
valia la pena arribar fins a dalt per les vistes i pel dia
esplèndid que feia.
Ens vam encaminar cap a la Mare de Déu del Mont a
dos quarts de 10 del matí i vam arribar a dalt cap a les
12.
A mig camí ens vam parar a esmorzar i a dalt de tot
vàrem dinar. També vam fer moltes fotos i, fins i tot,
una “selfie” amb Mossèn Cinto Verdaguer.
El camí de tornada no era el mateix que havíem seguit
per pujar i va resultar ser una mica difícil. Per això la
baixada va ser lenta, però molt divertida ja que vam jugar a un joc que consistia en què guanyava la persona
que queia més cops. Ens vam entretenir tant baixant,
que vam arribar mitja hora tard, però va ser divertit.
Alumnat de 1r ESO
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TREBALL BARCELONA

Els alumnes de 2n d’ESO hem fet un treball inspirat en Barcelona. Es tracta de buscar llocs per visitar (monuments,
esglésies, edificis, museus,...), també buscar informació (on està situat, què és, què s’hi pot fer un cop allà,...).
Aquesta feina l’hem fet en grups de 3 o 4 alumnes i es desenvoluparà quan anem a Barcelona. Haurem de visitar
els llocs indicats i realitzar diverses activitats d’orientació.
Un altre cop a Besalú, prepararem un treball oral que tractarà sobre la nostra feina feta allà: què hem après i de què
ens ha servit poder investigar aquests llocs de Barcelona.
Aquesta feina ens haurà servit per poder conèixer més la capital de Catalunya. Hem realitzat aquest treball amb
l’ajuda del nostre tutor Josep Maria Cros.
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SORTIDA A SANT ANIOL D’AGUJA

El divendres 9 d’octubre, coincidint amb la sortida de tutoria de coneixement de l’entorn, una quarantena d’alumnes de 1r a 4t d’ESO van pujar a Sant Aniol d’Aguja. La sortida va combinar la part lúdica amb
la part solidària. Els alumnes van contribuir a la reconstrucció del refugi pujant sacs de sorra fins a Sant
Aniol. La feina va tenir recompensa: un bon tast de pastís de Sant Aniol. Gràcies a en Víctor, membre
d’Amics de Sant Aniol d’Aguja.
“Alguns alumnes de 3r d’ESO vam escollir aquesta sortida. L’autocar ens va deixar a Sadernes i des
d’allà vam pujar a peu fins l’ermita de Sant Aniol. Vam tardar unes tres hores a arribar a dalt ja que anàvem carregats amb sacs de sorra. Travessar alguns trams del riu amb el sacs es feia pesat però divertit.

Més d’un i més d’una es van mullar els peus!
Un cop a dalt, el senyor Víctor ens va rebre amb una coca de Sant Aniol que ens va agradar molt. Vam
estar mitja hora per allà menjant la coca, descansant i fent fotos i després vam baixar cap a Sadernes.
Vam arribar a les tres a l’institut. Va ser una molt bona experiència que ens agradaria repetir.”
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SAGRAT COR / SANT FERRIOL
EXCURSIÓ DE TUTORIA
Des de fa dos anys, a principi de curs, es realitza una
sortida de tutoria pels voltants de Besalú. La finalitat
d’aquesta és afavorir la cohesió dels diferents grups
de secundària de l’ Institut Escola Salvador Vilarrasa
de Besalú.
El passat dia 9 d’octubre vam realitzar aquesta excursió amb un grup d’uns vint alumnes, dues professores i
dos acompanyants excepcionals que van fer de guies:
l’Assumpció (ex-mestra) i en Josep (del Centre Excursionista de Banyoles).
La sortida, la vam iniciar a les nou del matí des del centre en direcció al Sagrat Cor. Un cop allà, vam esmorzar
i en Josep ens va fer una explicació sobre l’ermita davant la qual ens trobàvem i com des d’allà es podien
observar diferents indrets de la nostra geografia. Així,

doncs, com que era un dia molt assolellat vam veure el
Montgrí i el mar, entre d’altres.
Tot seguit vam emprendre el camí en direcció a Sant
Ferriol. Arribats al destí, vam visitar una ermita els edificis propers. Actualment hi ha diferents espais rehabilitats on les famílies poden anar a passar el dia i fer una
bona costellada. En aquest marc incomparable per la
seva bellesa natural, vam aprofitar per fer una queixalada i descansar per agafar forces.
Després d’una mitja hora vam emprendre el camí de
tornada a l’institut, on vam arribar als voltants de les
tres de la tarda.
Va ser una experiència molt enriquidora.
Alumnat de 4t ESO
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MAI 68, LA RÉVOLTE DES ÉTUDIANTS

Mai 68 a été l’un des mouvements sociaux français les plus importants. Plusieurs manifestations
d’étudiants ont lieu ce printemps. Les jeunes français ont peint les murs de Paris.
Aujourd’hui, octobre 2015, nous avons peint la porte de la salle de classe.

Les élèves de 3r ESO qui étudient le français comme deuxième langue étrangère ont fait des
recettes de cuisine: des crêpes, des biscuits, ...
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DANSES DE LA CASTANYADA
Com cada any la festa de la castanyada va tornar a
l’Institut Escola Salvador Vilarrasa. En aquesta ocasió
vam fer diferents danses tots plegats, començant per
la “Dansa dels Gegants”, ballada com sempre pels
alumnes de sisè. Va ser tot un èxit i vam poder gaudir
un cop més d’en Quimet Dentetes i la Marieta Cuetes .

Tot seguit, els nens i nenes d’infantil van ballar “El ball
de la castanya” vestits de castanyers i castanyeres tal i
com requeria l’ocasió.

Seguidament va ser el torn dels alumnes de primària.
Des de 1r a 6è van ballar la dansa “La castanya”, típica del Pallars. Aquesta dansa es balla per parelles en
dues rotllanes concèntriques, es fa un punteig, es pica
de mans amb la parella, es fa una volta i es canvia de
parella. Antigament es ballava el dia de la castanyada,
vora el foc, mentre menjaven castanyes torrades que
havien estat recollides per tot el poble.
Finalment tots junts, alumnes i mestres vam ballar “La
castanyera”, dansa tradicional catalana. Val a dir que
tots ho van fer molt bé .
Mireu com s’han dibuixat ballant la dansa de la castanya els alumnes de 4t.
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WE LIKE HALLOWEEN
In one of the speaking sessions 4th ESO and 6th
of primary students
worked with the topic of Halloween. They were
asked to write a surprising ending of the following
scary story. They came up with interesting stories.
Following are some of them.:
…suddenly a witch appeared. She asked us what
we were doing there. We were all very scared. We
tried to leave but we couldn’t because the door
was closed. We said to her that we were lost in the
forest and then, she brought us to a different world. It was so funny there and we had a great time.
After a few hours the witch returned us home”.
(Clara Trill and Yasmin Ouazzani)
…the door creaked open and we went inside, sat
down and started to eat a chocolate bar, when
we heard a loud noise. It was a witch. The witch
started to scream while we were running out of
the house. She started throwing potions to us.

After that, the witch disappeared. We started to
feel bad. The potions touched us and they started
to make effect. We fell asleep. One hour later we
woke up. We went outside and... time was restarted. Our bodies were made of bones and our skin
was white. We were dead and we were living in
an infinite nonsense world. (Albert Pérez and Juli
Puig )
… We saw a dead person in the hall of the house. We started to run, but when we were in the
exit room all the doors started to close. After one
hour in that house we decided to break one window and get out of the house but in the window
there were fingers of dead people. We started to
scream but then we saw an open door next to us.
We ran to that door and left the house. We returned to our house and told everything to our parents and the police. (Adrià Gussinyer and Guifré
Balateu)

“I went trick-or-treating with my friends. It was getting late, so my friends wanted to go home. I wanted
a few more chocolate bars so I turned to them and said,
“Let’s knock on a few more doors and then head for
home.”
They were worried because they thought it was already
too late. I told them not to worry because we could take a
shortcut through the old forest.
After a few more houses, I took my friends to the path
that went through the forest. We walked about 20 minutes, and then, suddenly, I couldn’t remember the way! It
was dark and foggy. We were lost. And then I saw an old
abandoned house on a hill. We walked up the old wooden
steps to the front door. The door creaked open and we went
inside, sat down, and started to eat a chocolate bar, when…
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ATLETISME
Carla

Marçal

Maria V.

Yasmin i Aina

Rim

Nora P.
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ELS NENS I NENES D’EDUCACIÓ
INFANTIL US VOLEM PRESENTAR LES
NOSTRES MASCOTES!
Al cicle d’Educació Infantil cada aula té la seva mascota. Els caps de setmana va a casa d’algun nen o
nena de la classe i sempre ens fa fer alguna cosa (portar un objecte, resoldre un joc, fer un dibuix, escriure,...). Llavors, el dilluns, expliquem què hem fet amb ella durant tot el cap de setmana i observem i
comentem què ens ha tocat fer i portar. A tots ens toca ser els protagonistes un dia o altre i ens agrada
molt!!! A més, a l’aula, també fem un projecte i diferents activitats per aprendre moltes coses de la
nostra mascota!!!

P3: En Pelut, l’osset

P4: En llamp, l’esquirol

P5: la tecla, la cangur
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PROJECTE, EL CINEMA
Els nens i nenes de cicle inicial estem treballant el projecte del cinema.
Per aquest motiu el dia 11 de novembre hem anat a visitar el Museu del Cinema de Girona i a la tarda
tots cap al cinema, a veure la pel·lícula Pinotxo i la seva amiga Coco!
Totes les classes hem fet un dibuix de l’excursió, alguns són individuals i altres per parelles. Tots han
quedat molt bé, però com que no poden sortir tots, hem decidir votar els que més ens agradaven.

39

El Xerraire PROJECTES

PROJECTE DE CICLE MITJÀ (3r): RACONS
A cicle mitjà, a l’hora de taller de llengua i matemàtiques els alumnes treballen per racons. Això
vol dir que els mestres presentem diferents activitats i els alumnes les van fent al seu ritme.

En aquesta pàgina us proposem que endevineu
totes les activitats dins la sopa de lletres. Una fa
referència a activitats de llengua i l’altra de matemàtiques. Us hi atreviu?
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Cada alumne té un carnet on hi ha apuntades totes les activitats i una vegada n’han acabat una
s’hi apunten el grau de dificultat per mitjà de tres
colors: verd (fàcil), taronja (alguna dificultat) i vermell (difícil).

El Xerraire

ART WORKSHOPS
TALLERS DE
PLÀSTICA
Enguany a Cicle Superior de Primària treballem
la plàstica per mitjà de tallers intercicles. Es realitzen quatre agrupaments d’uns 12 alumnes que
s’organitzen en els diferents espais dels tallers.
Aquests són rotatius i s’hi tracten diferents aspectes de la matèria.
. Eines de dibuix

This year the upper primary cycle works the art
subject through different intercycles workshops.
The pupils are organized in 4 different groups of
about 12 pupils. Each group works on all of them
on a rotating basis throughout the first quarter.
The workshops are:
. Drawing tools
. Drawing the human figure
. Paint workshop
. Geometry: Tangram (the English workshop)

. Dibuix de la figura humana
. Taller de pintura
. Geometry: The Tangram
(English Workshop)

Eines de dibuix

Dibuix de la figura humana

Taller de pintura

Geometry: The Tangram
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ELS ALUMNES DE 2N D’ESO
PREPAREN LA UAP’16
Enguany els alumnes de 2n d’ESO del nostre institut també participaran a la Cantata per la Pau,
UAP ’16.
La cantata és un projecte solidari i educatiu, organitzada pels professors de música de les comarques gironines i interpretada pels alumnes
de secundària, sota la direcció de Mercè Rigau i
Mont Bover i amb el suport logístic i econòmic del
Departament d’Ensenyament.
Aquest projecte té dos objectius principals: el
musical i el solidari.
D’una banda, per recaptar fons a favor de les entitats d’Intermón Oxfam i Càrites. Aquests diners

CONEIXEM A MALALA:
MALALA lluita pels drets civils al seu país, especialment pels drets de les dones, on el dret a
l’educació a les dones està vedat pel règim talibà.
L’any 2012 va patir un atac i l’agressió li va provocar lesions al cap i al coll; la varen operar i a causa
d’aquests fets, centenars de persones varen sortir
al carrer a protestar; els mitjans de comunicació
internacionals en varen fer ressò.
El maig de 2013 fou guardonada amb el Premi Internacional Catalunya «per la seva determinació
i el seu coratge en la defensa dels drets humans»
i el 2014 va rebre el Premi Nobel de la Pau. El 6
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s’aconseguiran amb l’aportació d’1€ que fan els
2.000 alumnes que participen a la cantata com a
públic, més els 1.000 que participen a la Cantata
com a Cor.
D’altra banda, la Cantata té un clar objectiu musical, que és el que treballem amb els nostres alumnes. La cançó, com a instrument per a fomentar la
Pau, la solidaritat i la participació, juntament amb
el cant, donen a aquesta activitat un alt valor pedagògic.
La història d’aquest any ens explica la vida de Malala, una estudiant pakistanesa, activista, i bloguera, que va rebre el Premi Nobel de la Pau de 2014.

de novembre es va estrenar el documental “Él me
llamó Malala”.
La Cantata de l’UAP ‘16 està representada pels
alumnes de secundària, per un cor de cambra, on
prèviament els alumnes han passat els càstings
per accedir-hi, i també per l’acompanyament
instrumental. La preparació de l’obra inclou les
cançons i les coreografies. Per preparar la representació, els alumnes faran dos assajos generals
al teatre de Girona.
La representació es farà en vàries sessions degut a
l’alt nombre de participants i també hi haurà una
representació oberta al públic que tindrà lloc l’última setmana del mes de gener.

El Xerraire

UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA DE L’ART
Els alumnes de 4t d’ESO, dins de la matèria de Visual i Plàstica, han fet un breu passeig pel temps. Han
viatjat des de la Prehistòria fins el segle XX fent servir com a fil conductor les obres artístiques que ens
han arribat fins a nosaltres. Es van distribuir per grups i cadascun d’ells va treballar sobre una època
artística. Van concloure amb una reproducció d’una de les obres del moment històric sobre el qual van
investigar.
Aquests són alguns del resultats:

Prehistòria. Venus de Willendorf

SXII Edat Mitjana. Vitrall

Art Egipci. Anubis

SXVII Barroc. J.Sánchez Cotan.
Natura morta

SXVIII Neocalssicisme.
P.Albert Steck. Ophelia

SXX Avantguardes. Roy Lichenstein.
Crying woman
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El Xerraire RECULL HISTÒRIC

Història de l’esport a Besalú: el bàsquet
3ª PART ( 2.001-2015)
Quan el maig de 2001 es va inaugurar el pavelló
el Club Bàsquet Besalú estava presidit per en Guillem Gratacós, amb una junta integrada per jugadors de l’equip sènior masculí. També n’hi havia
un de júnior femení i diferents equips escolars.
El juny del 2002 en la reunió de socis anual es va
escollir una nova junta presidida per en Jordi Padilla (president) i integrada per Anna Frigola(secretària), Lluís Juncà (tresorer) i diversos vocals.
Llavors ja hi havia cinc equips: sènior masculí i
quatre escolars. Van seguir uns anys molt bons
amb diversos Campus de Bàsquet al pavelló. El
bàsquet estava arrelant definitivament a Besalú.
L’equip sènior masculí, amb diverses incorporacions de jugadors de Banyoles, de Figueres ,...,
i amb l’entrenador Àlex Asensio va anant pujant
de categoria : Territorial, 3ª catalana , 2ª catalana
, amb quatre anys (del 2004 al 2008). Quin gran
ambient que hi havia al pavelló i quins gran partits
vam veure els afeccionats! I arribem al 10 de maig
de 2008, quan es produeix una fita històrica per a
Besalú i per a la Garrotxa. El Club Bàsquet Besalú

aconsegueix ser el primer equip garrotxí que
jugarà a la 1ª catalana la temporada següent.
Malauradament, aquesta circumstància no es va
produir per uns problemes i motius reglamentaris de vinculació de l’equip amb el C.B. Onyar de
Girona.
La temporada 2008-2009 l’equip va haver de tornar
a jugar a 2ª catalana, amb el nom de C. Bàsquet
Garrotxa, vinculat amb el St, Joanenc, l’Escola Pia
i el Petit Plançó d’ Olot, però l’entrenador i molts
dels jugadors ja havien marxat a altres equips, decebuts per no poder jugar a la categoria que havien assolit. A la temporada vinent (2008-09) per
aquesta davallada esportiva i també per diversos
motius extra esportius no hi va haver bàsquet a
Besalú, excepte algun equip escolar.
PERE CERRO (Mestre jubilat)

CB BESALU VILA COMTAL
El nostre petit club va néixer el setembre del 2010.
Després de competir amb un sol equip al Campionat del Consell Esportiu de la Garrotxa ens vam
veure forçats a crear el club, ja que els nostres
nens s’havien fet grans i per poder seguir jugant
els havíem de federar. Gràcies a l’empenta i les
ganes de la nostra estimada Xènia Martra vam començar una nova etapa: ella va ser la nostra entrenadora i ens va ensenyar una mica el camí. També
ens va ajudar moltíssim en Jordi Padilla.
La primera Junta la vàrem formar cinc persones:
Josep Gussinyer (president), Àlex Garcia (vicepresident), Francesca Montilla (secretària), David
Muñoz (tresorer), Ramona Jou (vocal) i la Xènia. La
resta de pares també van col·laborar.
Vam organitzar un 3x3 a la festa de final de curs de
l’escola amb l’ajuda de l’AMPA per engrescar els
nens i nenes del poble i a partir d’aquí tot va anar
fent el seu curs. La primera temporada (2010-2011)
vam tenir dos equips federats: un infantil masculí i
un cadet femení. També teníem un equip escolar
que participava al campionat del Consell Esportiu
de la Garrotxa. Ens van ajudar les mestres d’E. Fí-
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sica de l’escola: la Marta Cortada i la Irene Riera. I
així cada any vam anar afegint equips a diferents
categories- És complicat aconseguir que la gent
s’impliqui i engrescar els nens i nenes però no
vam defallir i el 3x3 de final de curs ja ha esdevingut un clàssic.
Per la junta ha anat passant gent diversa. La Raquel González, en Xevi Sala,... Hem aguantat cinc
temporades com hem pogut però el tema econòmic és molt complicat. Tot i això, ens ho hem passat prou bé veient com els nostres nens i nenes
anaven progressant i gaudint d’un esport d’equip.
Actualment ja no tenim equips federats i només
comptem amb l’equip escolar portat per en Jordi
Padilla. La Junta actual està formada per antics
jugadors del Club: Jonatan Porras (president), Xavier Vilar (tresorer), Francesca Montilla (secretària),
Quim Quintana (vocal) i Xevi Sala (vocal). Comencem de nou i esperem que pugui tenir un bon futur.
XESCA MONTILLA (Secretària del C. Bàsquet
Besalú)

El Xerraire

BESALÚ SOLIDARI
Fa anys que no tenim contacte amb vosaltres,
noies i nois de l’escola-institut de Besalú, vàrem
perdre una bona interlocutora com era la Teresa
Mir, suposem que molts la recordeu, ella era molt
apassionada tant pel que fa a l’escola com a Besalú Solidari i li agradava divulgar tot el que fèiem.
També és cert que hem perdut una mica d’empenta i fem menys coses que anys enrere, per tant
som menys visibles. Volem aprofitar aquesta ocasió que ens brindeu per fer-vos cinc cèntims de les
activitats que seguim fent. Ens agradaria despertar en vosaltres una mica d’interès i demanar-vos
que si teniu alguna idea per ajudar a terceres persones, o si sabeu d’algú que ho necessiti ens ho
feu saber. Ho estudiarem conjuntament i veurem
si en surt res de bo.

1 Universitat Turisme de Girona – 2n curs
1 Universitat de Barcelona - Ciències de l’Educació – Mestre 1r curs
El cert és que estem molt contents dels seus resultats i de com van evolucionant. Treuen bones
notes i aprofiten molt bé el temps.
Aquí teniu algunes fotos de les feines que fem a
Àfrica i a Sud-Amèrica.

Les activitats que estem duent a terme son:
SUD-AMÈRICA
Acabant el projecte del Paraguai a Paso-Pucú. Si
no hi ha res de nou finalment farem lliurament del
edifici que vàrem comprar i reconstruir per destinar a Centre Cívic i de Salut, a les autoritats del
país. Darrerament es fan càrrec del manteniment i
despeses que ocasiona.
Seguim amb els apadrinaments a nens i nenes,
en total uns 70. Aquests diners van destinats a la
quota de material escolar i llibres per als alumnes,
alguns d’ells ja universitaris.
ÀFRICA
Congo.- Ajuts puntuals a través de la Montse Roset, destinats a persones amb discapacitats físiques a conseqüència de les guerres.
Gàmbia.- Manteniment del dispensari que vàrem
habilitar els anys 2009 i 2010, el sou d’una infermera que viu al poblat i el lliurament de medicaments. També enviem i comprem material escolar
per als nois i noies que van a l’escola.
GARROTXA
Financem a compte de beques les despeses necessàries per estudiar a la Universitat a 5 noies
d’origen gambià:
1 Universitat d’Odontologia a Bellvitge – 4t curs
1 Universitat Turisme Girona - 4t curs
1 Universitat Pompeu Fabra – 3r doble titulació
Dret i ADE
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