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iebesalu@iebesalu.cat
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iebesalu@iebesalu.cat, ENVIANT-HI UN
TEXT AMB UNA IMATGE QUE OCUPIN
UNA PÀGINA. S’ANIRAN PUBLICANT A
CRITERI DE LA COMISSIÓ.
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Editorial
Hi ha qui es podria pensar que, donat els múltiples canals de què actualment disposem per rebre informació gràcies a les noves tecnologies,
una revista escolar “en paper” podria estar ja una
mica desfasada. Bé, nosaltres no ho creiem així i
això és el que ens ha impulsat a millorar-la dia a
dia. Tanmateix, no podem baixar la guàrdia: ens
calen nous reptes per a superar-nos i despertar
l’interès de tots els que formem la nostra Comunitat Eductiva. I pensem que aquesta millora podria
venir a través de noves idees, de noves reflexions,
en definitiva, de les vostres aportacions.
En efecte, un dels propòsits que ens hem marcat
els membres de la Comissió és ampliar la participació a totes les persones que tenen un vincle
amb el nostre institut escola. Està molt bé que nosaltres us fem coneixedors de les activitats, dels
projectes, de les sortides i del dia a dia del centre,
però creiem que també és necessari rebre estímuls del nostre entorn més proper. I és aquí quan
vosaltres hi entreu en joc i on hi teniu molt a dir.
Doncs sí, estem segurs que dins de l’àmbit de treball en què us moveu molts de vosaltres, sigui
de caire social, tecnològic, ambiental
o tants d’altres, teniu coneixements i opinions que poden ser útils i molt
enriquidors
p e r

a nosaltres, els lectors, i que ampliaran la imatge
global de la revista. Com ja sabeu, fins ara ja teníeu un canal de participació obert per a treballar
en comú, però som conscients que el dia a dia
de la feina i les obligacions diàries no ens deixen
gaire marge a activitats extres. Tanmateix, tot i ser
coneixedors d’aquest fet, voldríem apel·lar d’una
manera més ferma el vostre esperit col·laborador
per tal de poder portar a terme el que apuntàvem
unes ratlles més amunt: que us impliqueu en l’elaboració de la revista!
Així doncs, fruit d’aquesta voluntat renovadora,
en aquest número del Xerraire d’Hivern hi trobareu alguns escrits de famílies i altres persones vinculades al centre, a qui es va demanar personalment que escrivissin algun article relacionat amb
la seva feina o amb l’educació en general i elles
molt amablement ho van acceptar. Estem molt
agraïts per aquestes col·laboracions i esperem
que d’aquí endavant tinguin continuïtat i en sorgeixin d’altres de forma espontània, per tal que
tots ens sentim més nostra la revista El Xerraire.
Seguirem avançant en aquesta direcció!
LA COMISSIÓ DE REVISTA

Bon Nadal i feliç 2017
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L’AMPA de l’IE

L’ADOLESCÈNCIA
L’adolescència és aquesta edat que tots passem,
que els nostres pares pateixen i que fins que no
som pares no sabem el que han patit. Quan estàs en
aquesta etapa de la vida hi ha dies que ets la persona més feliç del món, la més trista, la més activa, la
més cansada ... En definitiva ets com una muntanya
russa.
Parlant una mica amb noies i nois d’aquesta edat
d’un mateix grup d’amics m’he adonat que cadascú
és un món molt diferent encara que estiguin junts
sempre; una vol ser metge, una altra vol estudiar
màrqueting, un noi informàtica, a una altra li encanta llegir, a una altra li encanta que la vida sigui tan
imprevisible encara que no li agraden les coses que
aquesta mateixa vida li pugui deparar… Després
tots coincideixen que volen que els pares els donem
més llibertat i els entenguem millor. Pel que he po-
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gut detectar en les paraules de tots, la majoria estan
bastant insegurs de si mateixos, bé, a mi a la seva
edat em passava el mateix, tots tenen les seves metes i els seus objectius a la vida. Però hi ha una cosa
en què coincideixen tots: que volen ser feliços i que
volen que tothom al seu voltant sigui feliç. No els
agrada com està el nostre món i estan preocupats
pel seu futur.
Només espero que entre tots puguem fer que aquesta etapa de la seva vida sigui la més bonica, senzilla,
fàcil i sobretot sigui tan feliç com ells desitgen.
GRÀCIES ALS NOIS I NOIES PER LES SEVES PARAULES
AMPA de l’IES Salvador Vilarrasa
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Reacciona, reciclar o no generar residus?

Una nova campanya institucional de la Generalitat vol remoure’ns la consciència amb l’objectiu de fomentar la recollida selectiva de residus domèstics
Després de les campanyes Envàs on vas i ReSÍclar!
aquesta té un lema més directe, Redueix, Reutilitza,
Recicla, REACCIONA, i uns infants ens assenyalen com
a responsables del greu problema que el país i el planeta pateix a causa de la gran quantitat de residus que
generem i no reciclem.
Certament, el volum de residus que genera la nostra
societat és insostenible. L’any 2015, a Catalunya, vam
generar un total de 3,7 milions de tones de residus municipals, amb una quota per habitant de gairebé 500
kg. D’aquesta immensa quantitat només un 39% es
va recollir de manera selectiva i es va poder reutilitzar,
mentre que el 61% restant, 2,26 milions de tones, no es
va reciclar. D’aquestes tones 761.506 van ser incinerades i 1.495.026 van acabar en abocadors o en dipòsits
controlats. Unes xifres realment preocupants.
La campanya REACCIONA ens vol sacsejar amb uns
nens que ens interpel·len de manera molt crua preguntant-nos si és que ens fa mandra reciclar, si reciclar no
és el nostre problema, que si som dels que pensem:
“que reciclin els altres” i preferim que ho facin els nostres fills, o els fills dels nostres fills, per concloure que
llavors serà massa tard.
No negarem pas la bona intenció dels missatges de
l’anunci i la necessitat de prendre consciència que no
podem continuar generant més i més residus, amb
efectes molt negatius per al medi i per a la salut de les
persones. Com tampoc no podem deixar de ser part
activa en la lluita contra aquesta problemàtica, separant i reciclant.
La campanya però, obvia que un dels principals causants de la ingent quantitat de residus són els productors dels mateixos, especialment les grans marques
comercials. Una vegada més els fabricants d’envasos
innecessaris, de productes envasats sense retorn i les
grans superfícies comercials queden exempts de tota
responsabilitat.
Tot el problema no es pot fer recaure exclusivament en
els ciutadans com a generadors de residus, sinó que
cal capgirar el sistema de gestió d’envasos a partir de

considerar que l’envàs més ecològic i més econòmic
és el que no es fabrica. Per això és necessari canviar
l’actual Llei d’envasos, pensada per a beneficiar les
grans empreses envasadores i no el medi, i implantar
un nou sistema basat en el Dipòsit, devolució i retorn,
traspassant l’administració dels envasos i els seus costos als productors dels mateixos.
(...)
Certament, doncs, hem de REACCIONAR. Però ho
hem de fer tots: ciutadans i ciutadanes, administracions i empreses de recollida. Cal canviar la legislació per
deixar d’afavorir la producció d’envasos innecessaris i
reduir-ne la seva generació. S’ha de capgirar l’actual
sistema de gestió i avançar cap a un model ambiental
i econòmicament més sostenible, canviant el sistema
de recollida, incentivant la separació de la brossa i penalitzant els comportaments incívics que no separen o
no reciclen, sota la premissa de qui més brossa genera
i més contamina més paga.
Com diuen els nens de l’anunci, o reaccionem ara o
potser demà serà massa tard.
Isidre SOLER, 11-11-16
NacióDigital
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Notícies
EQUIP DIRECTIU
- Aquest estiu s’han renovat les cortines de les
aules, els despatxos i la biblioteca ja que era
molt necessari. Informem que aquestes cortines han estat subvencionades pel Departament d’Ensenyament.
- S’han pintat totes les aules de l’edifici i, a la
biblioteca, a més de pintar, s’ha reparat una
gotera.
- L’Ajuntament ha instal·lat una caldera de
biomassa d’ús compartit entre el pavelló i el
centre (edifici i mòduls).
- Com cada 2 anys, aquest passat mes de novembre s’ha procedit (mitjançant votació popular) a la renovació de la meitat de membres
del Consell Escolar. En aquests moments, ja
està constituït el nou Consell Escolar per dos
cursos més.

-A l’octubre vam anar a la biblioteca i la Fina
ens va ensenyar els contes de la maleta viatgera i ens en va explicar algun.
-A P3 tenim una mestra nova que es diu ALBA.
-Aquest curs han començat quatre nens nous
a Educació Infantil: l’IMRAN a P4A, l’ORIOL a
P4B, en FERRAN a P5A i l’ORIOL a P5B.

CICLE INICIAL
- Aquest any a 2n han començat unes nenes
noves que es diuen Sílvia, Greta i Mariona i ha
tornat en Newen i a 1r A la Denisa.
- Els alumnes de 2n han començat el projecte
de l’hort. Els avis que els hi ensenyaran com
es cuida són en Jordi, en Josep, en Cebrià, en
Salvador i en Joan.

EDUCACIÓ INFANTIL
-El mes de novembre vam tenir a l’ANNA,
una exalumna de l’escola fent les pràctiques
de magisteri. També hem tingut a les aules
durant aquest primer trimestre un alumne del
Projecte Futur de 4t ESO.
-Hem fet diferents sortides pel poble a veure
el nostre entorn a la tardor.
- Els alumnes de 1r han començat una activitat
nova que es diu “ El sofà de lectura”. Cada
divendres de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 ve una mare
o un pare a fer–los llegir. És una activitat que
pares, alumnes i mestres, valorem molt positivament.
- Aquest curs s’ha creat una borsa de pares i
mares per acompanyar-nos en algunes sortides.
- A finals d’octubre, aprofitant que fem el projecte de Picasso, vàrem anar al Museu Picasso de Barcelona. Vam observar 4 quadres i
després vàrem fer un taller molt divertit que
consistia en pintar un bodegó des de diversos
punts de vista tot utilitzant recursos diferents.
-Com cada any, hem anat a dibuixar la tardor.
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CICLE MITJÀ
-Vam anar de colònies tot cicle mitjà a la Conreria el 13 i 14 d’octubre i ens ho vam passar
molt bé.
-De plàstica estudiem en Dalí i ho fem barrejant grups.
-Estan arreglant el pati de l’escola i ens han
posat una nova calefacció de biomassa.
-Han marxat 3 alumnes de 4t A: en Marcel, en
Pau i l’Aina. I la Marbella ja parla molt bé el
català.
-Quan fem racons fem jocs com ara “l’intelect”, el parxís ortogràfic i els escacs i tirem
fotos a objectes.
-Tenim un elefant de mascota a 3r A i un pop
a 3r B. I ja tenim el seu nom!
-És el nostre primer any als mòduls i ens agrada. Tenim mestres nous i un nou company de
classe, en Marc Bañeres.

NOTÍCIES DE CICLE SUPERIOR
-A 6è A han arribat dues nenes, la Genesis Vásquez que ve d’Hondures i la Maria Gutiérrez que
ve d’Aragó.
-Els de 6è vam ballar per primera vegada la dansa dels capgrossos i vam ajudar als més petits
a pelar castanyes.
-Seguim amb l’apadrinament lector, aquest curs amb els alumnes que fan 2n.
-A 5è hem començat apadrinament i ens agrada molt.
Hem començat els tallers de mates, en fem 2, un d’escacs
i un de geometria.
-Trobem a faltar una aula d’anglès i un espai on poder trobar l’Anna.
-Estem contents perquè tenim correu electrònic de l’escola i perquè tenim dues professores noves: l’Adriana i
la Cristina.
-A l’estona de lectura fem teatre i ens agrada
molt.
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NOTÍCIES ESO
- Aquest passat mes de juliol, es van presentar
a Olot, dins el marc del Fòrum Educa’t 2016,
dos projectes del nostre centre: el projecte
de Matemàtiques i Tecnologia, LES MATES
A BESALÚ (II) - IL·LUMNACIÓ DE LA PLAÇA
MAJOR, realitzat per l’alumnat de 2n d’ESO
i el projecte d’anglès SPEAKINGS COL·LABORATIUS realitzat amb alumnat de 6è i 4t
d’ESO.
Tots dos projectes van tenir molt bona acceptació i una valoració positiva per part dels docents assistents.
- El divendres 16 de setembre a l’hora de classe, els alumnes de 4t de l’optativa Mobilitzem
la informàtica varen voler provar l’APP de
moda d’aquest estiu: Pokémon Go. Com que
aquesta APP requereix l’ús del GPS del dispositiu, van sortir a passejar pel poble. L’activitat
es va completar amb una anàlisi posterior a
l’aula.
- Dilluns 17 d’octubre, els alumnes de 1r ESO
van anar a Banyoles per visitar el Parc Neolític
de la Draga (des de la matèria de socials) i per
fer un Taller de l’Escola de Natura (per l’assignatura de biologia).

- Els alumnes de Projecte Futur de 3r i 4t van
realitzar un taller de RAP antifeixisme, promogut per UCFR Garrotxa i ofert per l’Institut
Municipal d’Educació de la Garrotxa. Durant
dues hores els alumnes van treballar la llengua i els valors, intentant fer rimes en contra
de la intolerància i el racisme. El taller va ser
a càrrec del productor i músic Pau Llonch,
conegut també per ser un dels més importants cantants de rap en català.
- Optativa de Robòtica: La robòtica és una
matèria multidisciplinar que està incidint sobre la vessant tecnològica de la nostra societat actual, acompanyada de la impressió 3D i
de l’internet de les coses (IoT).
A l’institut escola ja fa anys que es va introduir:
des de la programació amb Scratch a primària
fins a la construcció de robots a secundària.
Enguany, des de l’optativa de Robòtica de 3r
d’ESO, s’han adquirit 4 robots programables
i desmuntables basats en arduino de la marca
BQ (també coneguda per la seva presència
en el mercat d’smartphones, tablets i impressores 3D): es tracta dels robots Printbot Evolution. Aquests es programen des de l’editor
bitbloq.bq.com, directament online i es poden comandar des de qualsevol dispositiu
Android, amb l’App Robopad++.

- En motiu de la Setmana de la Ciència (del
14 al 18 de novembre) a l’IE es van organitzar activitats per celebrar-ho. El dilluns 14 de
novembre hi va haver una xerrada sobre els
bacteris que portava per títol “Extremòfils,
la vida al límit!” que va anar a càrrec de dos
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graduats en microbiologia, en Martí Pla i la
Francisca Prieto.
També es va fer un recull de notícies relacionades amb la ciència que es van penjar en
un Mur. Aquesta setmana també va coincidir
amb l’aparició de la superlluna, fenomen que
es va comentar a classe.
- Des de fa dos cursos, els alumnes de 2n
d’ESO participen en el projecte Benjamin de
Sefarat. Aquest curs, com a novetat, a nivell
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de Catalunya s’ha deixat de formar part de la
“Red de Juderías Española”.
Ens han informat que no es farà l’intercanvi
amb altres centres de la província, però que
podem fer un treball a nivell d’IE.
Mentrestant, al llarg del curs, es farà una formació a tots els professors de Geografia i Història interessats en el nou projecte per poder
començar a treballar de cara al curs vinent.

P3
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A P3 HEM FET VOLAR AVIONS!
A la reunió d’inici de curs, els pares i mares
de P3 van fer un avió de paper pels seus fills i
filles. Aprofitant que a les aules es treballa
l’educació emocional a través de contes, jocs,
etc. es va demanar als pares que en el seu

avió hi escrivissin una paraula bonica.
L’endemà al matí, quan els nens i nenes
van entrar a l’aula es van endur una gran
sorpresa. Cadascú, al seu lloc, hi tenia un
avió de paper fet pel seu pare o mare! Ja us
podeu imaginar quina alegria!!

Un cop ens els vam haver mirat, ens vam asseure
en rotllana i vam anar llegint les paraules
que ens havien escrit. Les vam comentar, en
vam parlar i, fins i tot, vam explicar alguna
anècdota..
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Ja per acabar, un altre dia, vam explicar una
adaptació del conte de la “Rateta Giberta”.
Una rateta que feia col·lecció de paraules i
les guardava dins de campanes. Les paraules
boniques les guardava en una campana petita.
Les paraules lletges o accions que no ens
agraden en una campana grossa.
I nosaltres, seguint la idea de la Giberta,
vam fer un paquet amb tots els avions i els
vam posar a la campana petita de la rateta
ja que els pares i mares ens havien escrit
coses molt boniques!

Al cap d’uns dies, vam sortir al pati i els vam
fer volar! N’hi havia que volaven molt amunt,
d’altres els costava més.. Sort que amb una
mica d’ajuda del vent tots s’enlairaven força!
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GRÀCIES PARES I MARES PER FER-NOS
AQUESTES SORPRESES TAN MAQUES!
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CTIVITATS

B
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EL SOFÀ DE LECTURA
Aquest curs els nens i les nens
de 1r de primària fan una activitat
nova que consisteix en anar a llegir
cada divendres amb pares i mares
voluntaris al sofà que està situat
davant de P-3. La lectura es fa de
manera individual i seguint un ordre
per tal d’aconseguir que cada nen i
nena hi passi quantes més vegades
millor.
Els llibres que llegeixen els porten
els pares i les mares de casa, fet
que fa que sigui més atractiva la
lectura.

Dibuix Amira

Vàrem començar a l’octubre i, de
moment, l’experiència la valorem
molt positivament.
Algunes de les opinions dels
alumnes són:
- Anar al sofà de lectura ens ajuda
a ser grans i a aprendre a llegir
més bé.

Dibuix Ariana

- Podem llegir molt tranquils i
relaxats.
- Quan vaig al sofà de lectura
em sento: alegre, feliç, en calma,
descansats i ens ho passem molt
bé.
- M’encanta anar al sofà perquè
llegim contes nous i coneixem
altres personatges
- El sofà de lectura és molt “guay”.

Dibuix Ona
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B

Dibuix Roc

Dibuix Queralt

Dibuix Anouk
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Quí és Qui?

A

Els de SEGON de Cicle Inicial hem treballat les DESCRIPCIONS, tot jugant
a Qui és Qui? Hem fet les descripcions dels MESTRES que tenim. A
veure si endevineu qui és cadascú.

19
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VITATS

B

Els mestres que hem descrit són l’Adrià, l’Estrella, l’Emma, la Dolors,
La Gemma, l’Anna, la Carme i la Concep. Ja heu endevinat QUI ÉS
QUI?
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Ja tenim la mascota a 3r A: Benvingut LLAMP!!!

A

Un bon dia de tardor vam rebre 5 cartes misterioses. A dins hi havia
unes tires amb paraules que havíem d’ordenar. Cada grup de taula
les vam ordenar i ens van aparèixer unes pistes:
1M’agradaria viure a la vostra classe.
2-

Tinc els ulls i les orelles grans.

3-

Normalment visc a la sabana i a la selva.

4-

Tinc una cua al davant i una altra al darrera.

5-

Us espero a fora a sota teulat.

Tots junts vam sortir a buscar aquest ésser misteriós al pati. En Biel va trobar un elefant de peluix
a la caseta de fusta del pati d’infantil. Tots vam estar molt contents i vam cridar: Hem trobat la
mascota de la nostra classe!!!
Al cap d’uns quants dies vam escriure una pluja d’idees a la pissarra entre tota la classe. Van sortir
algunes propostes com per exemple: Bombolla, Tro, Peludet, Foc, Crispeta.. Finalment van decidir
posar-li LLAMP perquè volíem que anés molt ràpid com un llamp. Aquest nom el va proposar la
Núria.
A partir d’ara, cada divendres fem un sorteig per veure qui se l’emporta a casa. La Jana va portar
un necesser perquè estigui cómode i feliç el cap de setmana.
A sobre de la pissarra hi ha un trapezi que avança quan ens portem bé i retrocedeix quan no fem
cas o ens portem malament. Hem d’intentar aconseguir 25 punts per tenir una tarda lliure tota
la classe. Podrem triar què volem fer durant tota una tarda com per exemple: portar un dron, jocs
de taula, fer menjar, jugar a escacs, veure una pel·lícula..
És moooooolt guai tenir en LLAMP com a mascota!!! Sempre que vulgueu la podeu venir a veure.
Els alumnes de 3r A
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La mascota de 3r B
El pop Octopus
L’Octopus és la nostra mascota i ha arribat a la classe per
ajudar a portar-nos bé. Està situat a la paret i li hem fet
un mar amb papers i hem dibuixat amics: peixos, estrelles,
cargols, altres pops i roques amb algues. També hi ha unes
bombolles amb números de cinc en cinc i si arribem al
cinquanta tindrem tots una activitat divertida. Esperem
aconseguir-ho ben aviat!
L’Octopus té vuit potes, un cap gegant i dos ulls al lateral
del cap. Les ventoses són a sota les potes. Els ulls són de
color turquesa i el seu cos és marró i groc. Té unes taques
a cada pota. És molt suau i ens encanta abraçar-lo!

La llibreta Tafanera
La llibreta es diu Tafanera i va dins
d’una bossa transparent de color granatós. La llibreta té rodones blanques,
és de color groc i hi ha enganxades les lletres del seu nom fetes amb una
màquina. Cada lletra té dos colors diferents i és molt suau.
La llibreta Tafanera ens l’emportem a casa si et portes bé juntament amb
l’Octopus. Quan te l’emportes hi has d’escriure alguna cosa i si vols pots enganxar-hi alguna
fotografia.
Tothom se l’emportarà a casa seva durant el
cap de setmana. A final de curs llegirem les
diferents experiències entre tots.
Ens agrada el color, les lletres i tots estem
desitjant d’emportar-nos-la a casa per poder-hi
escriure moltes coses!
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Els treballs en grup:
Una eina valuosa per al futur
A cicle mitjà aprofitem l’estudi de medi per a portar a terme d’una forma generalitzada el treball en
grup, ja que creiem que aquest és molt important
per a saber aportar opinions als altres i també
per a saber acceptar-les tot compartint un mateix
objectiu.

nent, intercanviant opinions, intentant ratllar-los amb
l’ungla, sospesant-los,.. en definitiva aprenent d’una
forma vivencial .
Heus ací una mostra il·lustrativa del seu treball.

L’exemple que us mostrem és el de l’estudi dels
minerals. Després d’escollir-ne uns quants -alguns
dels més comuns i altres de més curiosos- els hem
observat, els tem tocat i hem analitzat les seves
característiques més importants, com ara el color, la
brillantor, la seva duresa i la capacitat de transmetre
escalfor.

Una vegada orientats sobre el tema, els alumnes, en
grups de 4, s’han posat a omplir la fitxa correspo-

23

El Xerraire

CURS

24

El Xerraire

7
1
0
2
6
1
0
2

25

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS
TATS

Càrrec empàtic
Empatia: capacitat de posar-se al lloc
de l'altre .
El nostre càrrec empàtic ens serveix
per aprendre a intentar posar-nos al
lloc dels altres, saber com es senten i
entendre com ho viuen. També per dirnos paraules agradables o per desitjar-nos coses positives. Qui el té, a més,
ha d'ajudar a resoldre conflictes i a fer
de mediador. Difícil però possible.
El vivim així:
* Em sembla molt bé tenir un company que
intenti solucionar els nostres problemes.
* Quan ho vaig ser es barallaven jugant
a futbol al pati i jo els vaig separar i
vaig parlar amb ells. Ho vam arreglar.
*Em va agradar escriure un missatge
positiu.
* És guai tenir-lo perquè aprenem a solucionar les coses nosaltres mateixos i
a ajudar-nos.
* No és un càrrec fàcil però és agradable.
* El que té el càrrec s'hi ha d'esfor ar
molt.
* En un conflicte els vaig demanar que
paressin i que es disculpessin.
* Encara el fem servir poc.
* Vaig ajudar a resoldre conflictes a
alumnes de 3r.
* Quan em toqui desitjaré que siguem feli
os tota la vida.
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Hem estudiat els volcans i els
terratrèmols
A Medi hem estudiat els volcans i els terratrèmols.
Ens ha agradat molt i hem volgut buscar alguna
informació d’aquest tema relacionada amb la
nostra comarca. El primer que farem serà explicar
una mica què és un volcà i què és un terratrèmol.

llisquen entre si; quan una placa llisca i colpeja
la del costat, es produeix un terratrèmol. Per
mesurar la magnitud (si la zona afectada és molt
gran o no) i la intensitat (si és molt fort o no) es fa
servir el sismògraf.

Volcà: és una esquerda de l’escorça terrestre per
on pugen roques foses de l’interior de la Terra cap
a la superfície. Quan les roques foses són a l’interior
de la Terra reben el nom de magma i quan surt a
l’exterior s’anomena lava. Podem veure columnes
basàltiques (roques de lava) a Castellfollit de la
Roca, produïdes per colades volcàniques

El terratrèmol del 2 de febrer de 1428, conegut
popularment com el terratrèmol de la candelera,
tingué l’epicentre situat prop de Camprodon i és
el primer documentat a la Garrotxa.

A Catalunya existeixen dues zones volcàniques
importants. Una es troba a la comarca de La Selva,
pels voltants de Maçanet de la Selva. L’altra es troba
a la Garrotxa, pels voltants d’Olot, més important
a nivell europeu: la zona volcànica d’Olot; té una
quarantena de cons volcànics i més de 20 colades
de lava (camí que fa la lava quan surt del cràter).
No hi ha cap volcà en erupció des de fa molts i
molts anys, l’última va ser la del Croscat, fa uns
13.000 anys.

El moviment va assolir una intensitat de 9 i una
magnitud de 6.5. Causà més de mil morts i va
destruir l’ermita de Sta Margarida al fons del
cràter del volcà Sta Margarida, que anys més tard
va ser reconstruïda.
Alumnes de 5è

Terratrèmol: l’escorça és la capa més exterior de
la Terra i està partida en 15 plaques diferents, que
es mouen contínuament i xoquen, se separen o
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TALLER D’ESCACS

Els alumnes de 5è a l’hora de taller de matemàtiques hem introduït els escacs com a eina educativa. A
través d’aquest joc es pretén millorar la capacitat de concentració, càlcul mental , orientació espacial,
memòria, la resolució dels propis problemes i la posterior presa de decisions.
Abans de moure la peça apliquem el lema: observo, penso i jugo.

Abans de començar diem “bona partida” i ens Amb el tauler treballem de manera manipulativa
donem la mà a l’inici i final de partida.
aspectes matemàtics com: línies, columnes,
verticals, horitzontals, diagonals, coordenades i
quadrats dels nombres.
També realitzem càlcul mental perquè cada peça
té un valor, quan les eliminem hem de sumar els
punts que tenim.
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Investiguem els capgrossos
Aquest any, els alumnes de 6è, hem viscut la castanyada d’una manera molt diferent a la d’altres
anys, ja que ens hem estrenat amb la dansa dels
capgrossos. Hi ha molta diferència entre veure la
dansa o assajar-la i ballar-la. Per això hem volgut
escriure la seva història:
A l’any 1998, a les Jornades Culturals es va decidir
que es farien uns capgrossos,
Els nens de l’escola, van fer un dibuix i va guanyar el de la Maria Solavera (està emmarcat a
l’entrada del despatx), Els hi va posar de nom la
Marieta Cuetes i i en Quimet Dentetes.
Aquell mateix any durant les Jornades Culturals
es van fer els capgrossos. Però no es va fer cap
dansa.
Va ser anys més tard en motiu del 75è aniversari
de l’escola, que els mestres es van plantejar ferlos ballar i tots els nens i nenes de l’escola van
aprendre la dansa dels nostres capgrossos.

un mocador verd i una samarreta de color vermell amb el logotip del 75è aniversari i amb unes
lletres grosses negres al darrera que posava: els
dansaires. Aquesta vestimenta és la que encara
ens posem nosaltres quan fem la dansa.
Alumnes de 6è A.

A Infantil la dansa la va ensenyar la Teresa Mir, a
CI l’Estrella Torrent, a CM l’Òscar Rubiales, i a CS
l’Ariadna Bassols.
La música la va compondre en Narcís Lagares i la
va enregistrar la Principal de la Bisbal, La coreografia és de l’Ariadna Bassols.
El divendres dia 20 de març de l’any 2009, en motiu de la visita del Molt Honorable Ernest Benach
( President del Parlament) els alumnes de 6è van
ballar la dansa amb la Marieta Cuetes i en Quimet
Dentetes. Ho van fer una mica diferent de com ho
fem nosaltres (ara el ball és més senzill). Portaven
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PORTADA “DE REVISTA”
Aquest curs, als alumnes de sisè, ens ha tocat dissenyar el dibuix de la portada de la revista. Teníem moltes ganes de que ens toqués aquesta
feina i l’hem fet amb tota la il·lusió i esforç que
hem pogut.
Cadascun de nosaltres ha utilitzat diferents tècniques i tipus de material per fer-ho: llapis de colors, retoladors, plastidecors,...
Esperem que us agradi la guanyadora!!
Alumnes de 6èB
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ANEM X + MATES - 2016
El projecte Anemx+Matemàtiques està impulsat pel Ministerio de Educación, en el marc del
programa Profundiza en què també hi participa
el Departament d’Ensenyament, a través del
CESIRE CREAMAT. El programa està dissenyat
per a l’alumnat amb bons resultats acadèmics
que volen anar més enllà del que els ofereix
l’ensenyament reglat.
En concret, Anemx+Matemàtiques consisteix
en uns Tallers adreçats a l’alumnat de 4t d’ESO
amb una certa destresa i gust per les matemàtiques, i més en concret per la resolució de problemes, que es realitzaran en sessions de 3 hores els dimecres a la tarda i que seran gratuïts.

En cada sessió s’oferirà a l’alumnat aprofundir en
aspectes de les matemàtiques complementaris
als del currículum oficial. Per exemple, temes
d’història, relacions entre literatura i matemàtiques, jocs d’estratègia, criptografia, geometria
dinàmica, ...
A Catalunya aquest curs s’impartiran aquests tallers des d’ADEMGI (Girona), APaMMs (Maresme), ABEAM (Barcelona), APMCM i TDL (Tarragona) i Lleimat (Lleida).
Pel que fa als tallers organitzats des d’ADEMGI
se’n realitzaran 10, distribuïts en dimecres alterns (cada 15 dies aproximadament) al Campus
Montilivi de la Universitat de Girona (UdG).

31

ESO

IE Salvador
Vilarrasa. El Xerraire
IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire
rraire
ACTIVITATS

Enguany ADEMGI disposa de 20 places destinades a alumnes de 4t d’ESO de les comarques
Gironines. Cada centre pot inscriure dues persones.
Tot el que heu llegit fins ara, només és la informació genèrica de què són aquests tallers, qui
els organitza,... Però el que realment ens interessa és donar a conèixer la participació del nostre centre en aquesta activitat.
Aquest curs és el quart any que el centre té
alumnes que cursen 4t d’ESO. Per un centre petit com el nostre, poder dir que aquest serà el
tercer curs en el qual un dels nostres alumnes de
4t d’ESO hi participarà ens omple d’orgull.
El curs 2013-2014 hi va participar la Tània Pèlachs i el curs 2014-2015 en Bernat Solé. Aquest
curs ho farà l’Arnau Fernández.
No cal dir que com a professora de matemàtiques del centre em satisfà enormement que hi
hagi alumnes disposats a dedicar part del seu
temps lliure a les matemàtiques. Personalment
ho veig com una oportunitat en molts sentits.
Assisteixen a classes a la UdG i per tant poden
conèixer aquest espai, coneixeran i treballaran
amb alumnes de les comarques Gironines, treballaran temàtiques que a l’aula ordinària no és
possible o en les quals no podem aprofundir i,
per mi la més important, potser els ajudarà a
acabar de decidir el seu itinerari de cara al proper curs o fins i tot després del Batxillerat. Com
diu el meu company Pep Invernó, aquesta és
una activitat de les que suma!
És clar, que aquesta és la meva visió com a professora. No podem deixar de banda que ells, els
alumnes, són el veritables protagonistes. La màgia de l’Institut Escola és que després d’un, dos,
tres anys, et poses en contacte amb exalumnes
i estan disposats a donar-te un cop de mà. En
aquest cas, he demanat a la Tània i en Bernat
que ens ajudin a fer-nos una idea de com ho van
viure i què els va semblar aquesta activitat.
Ells en destaquen tres aspectes:
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- En aquests tallers es relacionen temes matemàtics que es treballen a classe amb d’altres de
sorprenents com per exemple la màgia.
- La valoren com una experiència positiva pel fet
de treballar les matemàtiques des d’un punt de
vista i amb una metodologia molt diferent.
- Destaquen el fet de poder anar a classe a la
universitat i de conèixer gent d’altres centres
amb interessos semblants als propis.
En el cas de l’Arnau, que encara el veig quatre
hores setmanals, és més fàcil. A ell li he preguntat què n’espera.
- Espera trobar-se amb activitats entretingudes
i divertides que li permetin aprendre moltes coses noves.
- Li fa especial il·lusió el taller “Sobre matemàtica grega, nombres i àlgebra”.
- El fet d’haver d’anar a la UdG a aquestes sessions ho veu com una oportunitat.
Per acabar l’article no puc deixar d’agrair a
aquests alumnes i famílies que han fet o faran un
esforç per assistir a aquesta experiència i també a tots aquells professors i professores que
organitzen aquesta i d’altres activitats, com per
exemple les Proves Cangur.
Una vegada més, podem dir ben alt que ”Tots
junts fem escola”.
Agnès Busquets
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Construïm un metal·lòfon.

Projecte intergeneracional llar d’infants – 1r eso
Aquesta activitat, que ja fa tres cursos
que es porta a terme, està emmarcada
en el projecte brESsOl que uneix l’Institut Escola amb la Llar d’infants El Petit Comte mitjançant alguns projectes
tecnològics que l’alumnat de secundària construeix al Taller.
El projecte consisteix en la construcció d’un
metal·lòfon, combinant la fusta i el metall,
que és un instrument de percussió de so determinat perquè es toca picant amb dues baquetes i pot fer notes musicals.
L’activitat té tres moments especialment importants: la visita dels alumnes de 1r d’ESO
a l’escola bressol; la visita dels petitons de la
Llar d’infants al nostre centre, i concretament
al Taller i, finalment, l’entrega del metal·lòfon
acabat.
Els alumnes de 1r d’ESO visiten la llar d’infants
El dimecres 5 d’octubre, els alumnes de 1r
d’ESO del nostre centre, van visitar l’escola
bressol. Els nens i nenes petitons ja els estaven esperant per mostrar-los els seus instruments musicals.

Els infants de l’escola bressol visiten el taller
A les hores de Taller (de la matèria de Tecnologia) els alumnes, per grups, van anar construint els metal·lòfons.
El 3 de novembre van rebre la visita dels nens
i nenes de l’escola bressol que van visitar
el taller i van poder veure, in situ, el procés
d’elaboració dels instruments.
La construcció es va fer lentament al llarg del
trimestre i, encara que algun grup mostrava
més destresa que algun altre, tots hi posaven
moltes ganes ja que sabien que els nens i les
nenes petits els rebrien amb il·lusió.
Dir que aquest curs, com a novetat, des de
l’escola bressol es va fer un sorteig dels metal·lòfons del curs anterior, mitjançant unes
butlletes que compraven les famílies. Amb
els diners recollits, es va poder costejar part
de la despesa que suposa per cada grup la
construcció de l’instrument.
Els alumnes de 1r d’ESO porten els instruments a la Llar d’infants
Finalment, a mitjans d’aquest mes (desembre) els metal·lòfons van ser portats a l’escola
bressol. I a més de portar-los els instruments,
els alumnes de secundària els van sorprendre
amb una cantada de nadales.
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Sortida de convivència a secundària
Com ja va essent costum des de fa uns
quants cursos, els alumnes de secundària
vam poder participar en una sortida de
convivència que consisteix en una caminada
matinal per paratges diversos del nostre
entorn de la Garrotxa.
La sortida d’aquest curs estava prevista
pel dia 14 d’octubre, però no es va poder
realitzar ja que havia estat plovent molt els
dies anteriors a la sortida i es va considerar
que el terreny estaria impracticable.
Degut al volum d’alumnes, es van oferir
dues opcions a escollir entre l’alumnat: la
pujada a la Mare de Déu del Mont des de
Beuda (que ja s’ha convertit en un clàssic)
i el camí del Salt del Sallent a Sant Privat
d’en Bas.
El passat dia 11 de novembre els alumnes
de secundària vam poder realitzar aquesta
sortida de coneixement de l’entorn i
convivència.
Els que vam anar al Salt del Sallent vam
arribar a Sant Privat cap a les 9 del matí.
Vam seguir una pista fins a arribar al bosc
i un quart d’hora després vam començar a
pujar la muntanya. Els camins eren estrets
i hi havia moltes roques i branques. De tant
en tant trobàvem petits rierols i havíem de
passar per les passarel·les.
El recorregut tenia un nivell de dificultat
mitjà, però assequible per a tothom. I
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aproximadament a dos quarts de dotze
vam arribar a dalt de la muntanya on vam
esmorzar i descansar.
Vam tenir sort que el dia era molt assolellat
i serè, perquè la major part del recorregut
(sobretot el de tornada) transcorria per llocs
més aviat ombrívols.
Després d’esmorzar vam baixar per l’altre
costat, des d’on s’inicia la cascada del Salt
del Sallent tot seguint el camí dels matxos.
No vam poder apreciar la potència del salt,
perquè no hi havia aigua, però vam poder
gaudir d’unes vistes espectaculars.
Durant la baixada vam poder trepitjar un
paisatge de tardor molt bonic amb un
contrast de colors que anava des del verd
al marró passant per l’ocre.
Els que vam anar a la Mare de déu del
Mont vam començar el trajecte a Beuda.
Vam caminar uns 45 minuts fins a arribar a
un lloc amb bones vistes on vam esmorzar.
Després d’esmorzar vam seguir pujant fent
parades per esperar els del darrere. Quan
vam arribar a dalt vam poder gaudir d’unes
magnífiques vistes ja que feia un dia molt
clar.
Van ser unes bones excursions i ens ho vam
passar molt bé!
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Les élèves de deuxième de l’ESO qui étudient
le français comme deuxième langue étrangère ont fait des collages pour leurs cahiers de
classe, puis ils les ont affiché sur un « mur virtuel », comme poster collectif.

LES IDOLES DE LA CLASSE
En troisième, les élèves ont présenté des personnalités qu’ils admirent. On a collé des photos de célébrités sur le mur, sans révéler leur
nom. Puis, chacun a lu une fiche d’identité et,
grâce aux indices, les camarades ont essayé
de trouver la photo correspondante. Ainsi,
jusqu’à « marier » chaque fiche à une photo.

Plus tard, afin de connaître la bande dessinée
en français comme expression culturelle, on a
créé des histoires en utilisant des personnages célèbres : Astérix et Obélix, Tintin, les Schtroumpfs, l’élève Ducobu…
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EL CANT IMPROVISAT

Des de l’àrea de música, amb els alumnes de 6è de l’escola, hem estat treballant el cant improvisat. Es tracta d’una forma de cant en el qual el cantant ha d’improvisar versos sobre una
melodia ja establerta. La participació pot ser lliure i espontània; només cal que, qui ho vulgui
fer, en sàpiga i tingui coses a dir.
Han après la cançó: “les nyacres” i tots junts han improvisat versos nous, sobre el tema de la
castanyada. Aquí en teniu el resultat:

El divendres vint-i-vuit
una gran festa farem
menjarem moltes castanyes (bis)
i tots junts ballarem.
Tralaralà, la la la la là,
tralaralà, la la la là,
tralaralà, la la la la là,
tralaralà, la la la là,
Farem el ball de capgrossos
sisè A i sisè B,
tot seguit la castanyada (bis)
i ens ho passarem molt bé.
Tralaralà, la la la la là...
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Com cada any han fet castanyes
perquè ha arribat la tardor
estaven molt calentetes (bis)
i feien molt bona olor.
Tralaralà, la la la la là...
Tots els cicles de l’escola
una dansa hem ballat
professors i professores (bis)
també ens hi han acompanyat.
Tralaralà, la la la la là...
Alumnes de 6è.
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SPEAKING CORNER:
a learning experience
This is the third year that we have been doing
the project “Speaking corner” with our 6th
graders and 4th of ESO students. It is a collaborative project among students in the English class, by doing speaking activities and
letting old students teach younger ones. The
idea came out as well for the need to improve
student’s speaking skills but also to increase
their enthusiasm for language and communication. We did twelve sessions of one hour
dealing with activities related to knowing each
other, traditions and culture, pronunciation
and role playing.
Here you have some opinions of 4th of ESO
students about the experience:
“We think it is a different experience because
it is an easier and fancier way to learn English
for the little ones and the activities we did
were interactive and entertaining”

“We love this activity because it’s a way to
communicate with kids in a more relaxed and
natural environment and we enjoyed being
teachers. We were also surprised that the English level of the 6th graders was so good”.
“We did a very funny activity called Running
dictation. It was about running side to side
and remembering pieces of a text. The first to
finish were the winners”.
“We liked helping kids to learn English and we
learned new words and vocabulary”.
At the end of the course 4th of ESO students
will have the chance to participate in the English Day session being teachers of the 6th
graders and helping them doing the activities
and enjoying the role of monitoring.
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APRENEM JOCS NOUS: EL CARROM
El curs passat es va iniciar el projecte de “dinamització de patis” dins de l’assignatura de “Servei
comunitari” que es cursa a 3r d’ESO. Els alumnes
d’aquest curs s’encarreguen de planificar, preparar i dinamitzar diferents jocs a l’hora del pati dels
dilluns per als nens i nenes d’educació infantil i
primària.
Aquest espai s’aprofita per una banda per oferir
jocs populars i tradicionals de tota la vida, defugint
per un dia de les activitats més convencionals com
per exemple el futbol, i per altra banda, s’intenta
anar introduint jocs nous o poc coneguts per així
anar ampliant el repertori motriu i bagatge cultural
dels propis alumnes.
En aquesta secció us presentem un joc que hem
introduït aquest trimestre i que s’anomena CARROM o KARRUM.
Cal dir abans de tot que aquest joc s’ha introduït
en les diferents classes d’educació física de primària (cicle mitjà i cicle superior) per tal que coneguessin les normes i el poguessin experimentar
de forma tranquil·la i relaxada per més tard qui
volia poder-hi jugar al pati. Es tracta d’un joc que
potencia la coordinació ull-mà (motricitat fina),
l’estratègia, la percepció espaial i el fet de poder
compartir uns moments de diversió amb els companys/es.
Origen
És un joc d’origen indi, tot i que es practica en
molts països d’Orient com Nepal, Malàisia, Xina o
Indonèsia. Es tracta d’un joc de taula que hi poden
participar dos jugadors enfrontant-se entre ells o
4 jugadors agrupats en parelles, distribuïts un davant l’altra, de manera que es va tirant de forma
alternativa els components dels dos equips.
Material: Tauler, 9 fitxes de color blanc, 9 fitxes de
color blau, 1 fitxa de color vermell i percutor.
Objectiu del Joc: Aconseguir posar primer totes
les fitxes del seu color dins els diferents forats.
Normes del joc
-Per començar el joc s’ha de posar la fitxa vermella
al mig, les fitxes blanques han de descriure la lletra Y i les fitxes blaves han d’estar al voltant de les
blanques.
-Els jugadors han de posar les diferents fitxes dins
els forats a través del percutor.
-El percutor ha d’estar situat al llarg de la línia vermella de davant del jugador.
-Si un jugador posa una fitxa torna a tirar. Passa
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torn si no encerta o posa dins el forat la fitxa d’un
altre color.
Possibles variants
-Igual com en el billar, es pot fer que la fitxa vermella sigui l’última que s’ha d’introduir en els forats. Si s’opta per aquesta opció, el jugador que la
posi en un forat en el transcurs de la partida sense
voler, se’l penalitza posant-li una nova fitxa del seu
color, juntament amb la vermella, al mig del tauler.
Es recomana aquesta manera de jugar als principiants.
-Una altra manera de jugar-hi (forma originària del
joc) és que la fitxa vermella es pot posar al forat
en qualsevol moment però immediatament després el jugador que ho ha fet ha d’encertar una del
seu color. En cas que no ho faci la vermella torna
a sortir al tauler de joc. D’això es desprèn que en
aquesta forma de jugar la vermella mai podrà ser
l’última fitxa per entrar. En cas que un jugador o
equip li quedi només la vermella per entrar perd
la partida.
Sistema de punts.
-Es pot jugar sense cap mena de puntuació de
manera que guanya el primer jugador o equip que
aconsegueix acabar totes les seves fitxes més la
vermella.
-Es pot comptabilitzar la puntuació de 8 partides i
guanya el primer jugador o equip que arriba a 25
punts. Es dóna 1 punt per fitxa i 3 punts per entrar
la fitxa vermella.
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A educació infantil ja tenim el nom de les
classes!
Al cap de pocs dies d’haver començat el curs, els alumnes d’EI vam escollir quin nom
volíem per la nostra classe. Primer vam veure moltes imatges i després tothom va
poder dir la seva i votar. Els noms que van sortir van ser:
P3A: Classe dels cavalls · P3B: Classe de les vaques
P4A: Classe dels helicòpters · P4B: Classe dels avions
P5A: Classe dels lleopards · P5B: Classe dels lleons
També vam fer un mural molt “xulo” que tenim penjat a la porta de cada classe.

Finalment, durant el tercer trimestre, cada classe farà el projecte del nom escollit
(treball d’aula, sortida i exposició oral).
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TALLER DE TARDOR
Els nens i les nenes de cicle inicial hem dut a terme un treball de tardor molt especial. Hem utilitzat
una tendència d’art contemporani, la tècnica del Land Art, per decorar els passadissos i el rebedor del
nostre cicle.
El Land Art utilitza materials de la natura per provocar sensacions i emocions diferents a les habituals.
Els alumnes van portar diversos elements de la tardor: castanyes, pals, pinyes, fulles, glans i moltes fruites típiques d’aquesta estació.

Finalment, un dimecres a la tarda, vam començar a pintar pinyes, a donar vida a les fulles, a decorar–les
amb sanefes, a fer-ne composicions lliures i a pintar pals i enrotllar-los amb fils.
El resultat ha estat molt bonic i tots els nens i les nenes s’ho van passar molt bé, jugant i transformant
elements de la natura.
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LES COLÒNIES DE CICLE MITJÀ
“Havíem d’escriure el nostre nom amb lletres
egípcies.” “Ens ha agradat molt la tomba
d’Akenaton” “...i fer les cabanyes al bosc.”
“Vam fer un joc en el que ens enganxaven una
pissarra amb dibuixos i havíem de dibuixar-los
a la nostra; si fallàvem no sumàvem punts.”
“Hi havia una activitat amb tres tipus de cartes:
l’escurçó, l’antídot i el menjar.” “Vam fer un
punt de llibre”. “El joc de pistes em va agradar
Sobre la nit: “El que ens ha agradat més ha molt i mentre plovia molt vàrem fer diferents
estat quedar-nos desperts a la nit, perquè no jocs.”
callàvem” “...i el joc de nit i la disco.” “...i a la
disco tots ballàvem; els mestres i els monitors Sobre el menjar: “Els macarrons eren molt
també.” “Vam fer jocs amb les llanternes.“ bons.” “La sopa era molt dolenta.” “L’esmorzar
M’he empipat una mica perquè jo volia dormir era molt bo però el donut portava massa sucre
i els nens parlaven i parlaven. “ Alguns ens vam i era congelat.” “L’esmorzar era una mica
despertar a les 6 de la matinada.” “Vam dormir dolent però el sopar estava molt bo.”
molt poc.” “La meva habitació era molt maca,
I algunes valoracions finals: “M’ho vaig
grossa i meravellosa i dormíem en lliteres.”
passar súper bé.” “M’agradaria tornar-hi anar,
Sobre els monitors i les activitats: “La norma però més dies.” “És l’excursió més divertida
més important de les colònies era no fer res que he fet amb l’escola.” “El pitjor va ser l’hora
que comencés amb P: pessics, patades ...”... de marxar.” “La casa era súper, súper gran.”
Les activitats van ser molt xules.” “...Va venir “Ens hi vam passar una bona estona per anaren John Peters a visitar-nos.” “Vam fer activitats hi, però va ser divertit.” “El que em va agradar
d’Egipte” “Els decorats eren molt macos.” més va ser treballar en equip i jugar.”
Al cicle mitjà hem iniciat un nou projecte:
anar de colònies a la tardor. El motiu és que
així, a principi del curs, ens podem conèixer
millor entre nosaltres i això és important per
establir una millor relació. El lloc triat va ser la
Conreria, a Tiana (Maresme) i hem preguntat
als alumnes què tal ha anat. Vegeu una mostra
de les seves respostes...
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Els alumnes de 5è de Primària, participaran
per segon any al projecte “L’ART A L’AULA.
OBSERVAR, APRENDRE I CREAR”.
Aquest projecte és una iniciativa de Fonsdart
Galeria d’Olot amb el suport d’eduCaixa i la
Diputació de Girona.
El projecte consisteix en portar la pràctica
artística dins la mateixa aula, per part de
reconeguts artistes catalans.
Parts del projecte:
- Primerament els alumnes observen la creació
d’una obra d’art a càrrec d’un artista que els
explica els passos que segueix per fer la seva
obra.
- Tot seguit aprenen a mirar una obra d’art i a
gaudir-ne.
- Finalment els alumnes creen la seva pròpia
obra d’art, seguint els passos que ha fet
l’artista i posant-hi la seva creativitat.
Una vegada creades les obres, es va fer una
exposició a l’Hospici d’Olot i es van editar uns
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catàlegs amb les obres de tots els alumnes
de la Garrotxa que havien participat en el
projecte.
El curs passat, quan l’artista va venir a l’aula,
també va venir tvOlot i en va enregistrar un
programa. Es pot veure a la web de la tv (a la
carta)
Al nostre centre va venir l’artista Enric Solanilla
que ha estat reconegut amb diversos premis
arreu de Catalunya i de l’Estat espanyol.
La seva obra es troba a col·leccions particulars
de col·leccionistes d’arreu del món.
Solanilla és un artista que conrea diverses
tècniques: oli, tècnica mixta i collage, i s’ha
especialitzat en el paisatge rural i en el paisatge
urbà, especialment d’Olot i de la Garrotxa, així
com de Nova York.
Els alumnes s’ho van passar molt bé i els
resultats de les seves obres són fantàstics.
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PROJECTE “APADRINAR UN AVI”
Els alumnes de 4t d’ESO del nostre centre
participen, per segon any consecutiu, en
el projecte Apadrinar un avi, organitzat per
Càrites Garrotxa.

En Joan va explicar que les alumnes que
l’havien apadrinat encara l’anaven a visitar,
ja que entre ells s’havia establert molt bon
vincle. La Roser va explicar que amb la seves
voluntàries jugaven a parxís, feien tallers de
manualitats i xerraven molt. La classe sencera
es va emocionar quan en Joan els va dir que
tenia 94 anys, que havia viscut moltes coses
interessants i que per ell era molt satisfactori
poder-les compartir. Tots plegats van mirar
un vídeo on s’explicava l’experiència des de
diferents testimonis, i es convidava als nois i
noies a fer-se’n voluntaris.

El projecte vol facilitar la convivència i
l’aprenentatge entre persones grans que
pateixen soledat i joves estudiants, a través
d’un acompanyament periòdic i continuat,
d’una formació i d’un seguiment. Té com a
objectius fomentar el diàleg i la comprensió
entre la persona gran i el jove, contribuir a
l’autoestima de la persona gran i potenciar
els valors de convivència i respecte dels joves
La visita va ser un èxit, i una quinzena d’alumnes
envers les persones grans.
de 4t s’han inscrit com a voluntaris. Des del
El passat dia 24 d’octubre la Roser i en Joan, centre, estem orgullosos de la iniciativa i la
dos avis de Besalú, ens van visitar a l’aula voluntat d’aquests nois i noies, i els desitgem
i van compartir la seva experiència com a que visquin una experiència molt profitosa i
participants d’aquest projecte el curs passat. gratificant.
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Despertem el gust per la lectura
Tots sabem que la lectura és important però
també hauríem de saber que ser lector o no
ser-ho depèn de les emocions a les quals
vinculem la lectura. Llegim perquè la lectura
ens ha deixat un bon record: perquè a casa
es parlava de llibres, perquè ens explicaven
contes a l’hora d’anar a dormir... . És important
llegir als nostres fills per aconseguir despertar
el plaer de la lectura.
A més, llegir és un dret, no un deure. Hem
de despertar aquest plaer als nostres fills
suggerint i captivant amb arguments, amb
amabilitat i amb paciència. Els nens i les nenes
han de veure la tele, jugar, xerrar, passejar
i també llegir, com una activitat més que no
n’elimina cap altra, sinó que suma i que afegeix
satisfacció al seu dia a dia.
Llegir esdevé una bona eina per al creixement
integral dels fills. Els experts ens diuen que
explicar o llegir als nens en veu alta des
dels primers mesos reforça el vincle afectiu
entre pares i fills, afavoreix l’adquisició de la
competència lingüística, potencia la capacitat
d’observació, atenció i concentració i estimula
la imaginació i la creativitat. Llegir també
desenvolupa el gust per aprendre, la curiositat,
el pensament reflexiu; ajuda a establir una
relació constant entre l’infant i el món que
l’envolta. El fet que, tot i la vida accelerada
d’avui dia, els pares ens aturem una estona i la
compartim amb els fills amb l’objecte de llegir
un conte, situa la lectura en un lloc important.
Aquestes situacions agradables associades al
moment de llegir afavoreixen en els infants el
seu gust per llegir.

pares sapiguem el que senten els nens quan
se’ls llegeix, què els agrada i què no, i cal que
compartim les lectures. Parlar del què hem
llegit i deixar que ells expressin la seva opinió
ajuda al desenvolupament del seu sentit crític.
Per tot plegat és recomanable convertir la
lectura en un acte quotidià: un conte per anar
a dormir, una cançó per dir-nos el bon dia, un
poema amb el sopar... És indispensable llegir
en veu alta i explicar contes, poemes, dites,
etc. Cal buscar un espai de lectura a casa, a la
sala d’estar, a l’habitació, en un racó i ha de ser
un lloc agradable. Les nenes i els nens han de
poder escollir les lectures; si el que llegeixen
no els agrada cal escollir un altre llibre per tal
que l’estona que es dedica a la lectura sigui
una estona agradable.

Altres maneres d’afavorir la lectura són les
visites a les biblioteques i les llibreries. Deixemnos aconsellar pels especialistes, deixem
que remenin i triïn, deixem que els llibres els
sedueixin. Regalar llibres, tenint en compte
les característiques pròpies de cada edat i els
Així doncs, el temps que els pares dediquem interessos personals, afavoreix el gust per la
a la lectura amb i per als fills no s’ha de viure lectura i ajuda a formar la pròpia biblioteca.
com una obligació o un deure, sinó com una Per tot plegat, per a nosaltres, per a ells, per
bona oportunitat de comunicació tant per als fer persones competents, crítiques, felices,
que llegeixen com per als que escolten. És un convé acostar la lectura als nostres fills i que
privilegi que tenim els pares i, a més, nosaltres aquesta formi part del seu dia a dia.
som els que coneixen millor els nostres fills
Mercè Balateu Sarola.
i els que hem de saber trobar la manera
Lectura i família, Generalitat de Catalunya.
d’acostar-los a la lectura. És necessari que els
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MOVEM-NOS, FEM ESPORT !

Segur que tots haurem dit o sentit alguna vegada:
“Aquest nen té una energia que no se li acaba”.
Realment quan un nen està sa i feliç és un pou
inesgotable d’energia i, curiosament, quan més
exercici fa més se li carrega aquesta energia.
És per això que em prenc la llibertat d’incidir en la
necessitat que tota la població en general, inclosos els més petits de casa, es moguin i facin exercici. Per aquest motiu us explicaré una miqueta i
d’una manera molt senzilla, com funciona el nostre
organisme quan fem esport.
- Quan nosaltres ens movem, s’activa el nostre cor i
la nostra respiració, augmenta la circulació sanguínia, l’aportació d’oxigen a tot el cos i, juntament
amb aquests, es reparteixen tots els nutrients que
li aportem a l’organisme a través de l’alimentació.
Per tant, quan fem activitat física és com si repartíssim totes les vitamines, minerals, proteïnes,...
que mengem, per totes les cèl·lules corporals.
- A nivell del nostre sistema nerviós, primer hi ha
una excitació ja que ens estem movent, però tot
seguit, quan hem acabat, el sistema nerviós es relaxa donant-nos una sensació agradable d’haver
treballat.
- Aquestes sensacions ens les donen les hormones que es generen al fer exercici i són bàsicament
les endorfines (hormones que ens donen plaer i
ganes de tornar-hi), la serotonina (hormona de la
serenitat i el relax) i baixem moltíssim el cortisol
(hormona lligada a l’estrès que genera inflamació).
Només amb això doncs podríem deduir que en fer
esport ens allunyem del nerviosisme, les malalties
i fem que els nens es relaxin i estiguin agradablement cansats. Això els ajudarà també a concentrar-se en les tasques escolars perquè tindran més
rec sanguini al cervell i una actitud més pausada
davant el treball.

- Tots aquests ja serien motius suficients, però el
que no hem d’oblidar tampoc és que en fer esport
augmenta la nostra massa muscular i disminueix
la quantitat de greix corporal. Els músculs contenen unes petites “plantes d’energia cel·lular” que
es diuen mitocòndries i que són fàbriques d’energia. Com més múscul creem més mitocòndries tenim i de rebot més energia. Com més exercici fem
també més calories cremem i més teixit adipós
eliminem.
Resumint, fer esport doncs, ens carrega les piles,
ens fa sentir bé, amb ganes de tornar-hi, ens genera massa muscular, necessària per tenir força
i bona postura, i ens ajuda, juntament amb una
bona alimentació i hidratació, a mantenir-nos en
un bon pes i un nivell molt bo de salut.
Què més volem doncs per als nostres fills i per a
nosaltres mateixos que estar sans, feliços i en forma?
Doncs a veure si ens veiem tots movent-nos almenys 40 minuts al dia!!!.
Rosa Cabratosa Pla
Fisioterapeuta i Osteòpata
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Us desitja

Bon Nadal i Feliç any 2017
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