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Editorial
JORNADES CULTURALS: LA MEDITERRÀNIA
Aquest curs escolar s’ha escollit la Mediterrània
com a tema de les Jornades Culturals.
Per què va sorgir aquest tema?
Vam creure que la Mediterrània englobava molts
continguts interessants, tant pels alumnes d’infantil com pels de primària, i a més a més, del nostre
entorn.
La setmana de jornades va estar plena d’activitats
diverses: tallers, xerrades, jocs, ambientació,... on
els nostres alumnes van poder aprendre de manera lúdica.
A infantil el fil conductor va estar l’arribada de la
pirata Escarlata que els va venir a visitar i els va
explicar una historieta. També va dur un cofre ple
d’objectes del Mediterrani: petxines, vaixell pirata,
instruments, canya de pescar, plantes aromàtiques
i menjars típics. A partir d’aquests elements, es van
muntar els diferents tallers on els nens i nenes, en
grups heterogenis, anaven passant al llarg de la
setmana.
La pirata Escarlata els va acompanyar durant tots
els dies amb diferents activitats: cerca de tresors,
enviant missatges, cantant la cançó del pirata…
A cicle inicial, les Jornades les van començar una
a Medimica abans amb la visita de les Dames de la
terrània que els van explicar un conte i els van fer
dos encàrrecs: esbrinar d’on venia el nom i consnt mistruir un vaixell. A partir d’aquí anaven trobant
en difesatges a dins d’ampolles que els proposaven
ments,
rents activitats: buscar un tresor, fer experiments,
manualitats, investigacions,...

massatges, collarets, etc. i els de 4t varen preparar
un “kahoot” que consisteix en endevinar una sèrie
de preguntes divertides sobre la Mediterrània, tot
fent servir els portàtils. A part d’això ens varen visitar també alguns pares per explicar-nos les seves
experiències.
Els grans de primària van treballar l’eix principal de
jornades a partir de cinc tallers diferents. Un cop
introduït el tema es van fer cinc grups barrejant
alumnes de 5è i 6è, que durant la setmana anaven
passant per les diferents activitats. Aquests tallers
tractaven aspectes com:
la dieta mediterrània, el fons marí, un classroom
escape de pirates i plantes aromàtiques en diferents idiomes del Mediterrani. A més a més, també van preparar activitats per a cicle mitjà i superior, com per exemple: jocs romans i una discoteca
com si estiguessin a Eivissa.
Creiem que aquestes jornades van estar molt ben
rebudes pels nostres alumnes, a part d’aprendre
moltes coses, van gaudir molt. I per finalitzar la
setmana, vam celebrar el Carnaval amb un ambient mediterrani.
LA COMISSIÓ DE REVISTA

nes acEls alumnes del cicle mitjà varen preparar unes
ue van
tivitats per als alumnes del mateix cicle que
consistir en conèixer alguns dels animals mata
rins més rellevants (a 3rA), conèixer la dieta
mediterrània (a 3rB), experimentar amb la
llum negra (a 4tA) i experimentar amb
aigua (a 4tB). Els alumnes anaven rodant
i així feien un tastet de tots els tallers. Lla-vors van preparar uns jocs que eren per a c.
ormar
mitjà i c. superior. Els de 3r varen transformar
e sorra,
el pati en una “platja”, tot fent castells de
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L’AMPA de l’IE
Fills i noves tecnologies
Les noves tecnologies han arribat per quedar-se,
però és responsabilitat nostra fer-ne un bon ús i saber posar límits i normes als nostres fills i filles.
Quan esperem un fill molts ho anunciem a través
de les xarxes socials. Avisem del seu naixement per
whatsapp a tothom. Pengem la foto de la seva carona. Quan plora li posem cançons de bressol del
YouTube. Quan és una mica més gran ja li donem directament el mòbil perquè estigui entretingut i miri
els seus dibuixos preferits mentre sopem amb els
amics... Fan lliscar el dit amunt i avall que sembla
que ho hagin fet tota la vida. El nostre fill no ha ni
començat l’escola i ja és tot un expert de les noves
tecnologies. No jutgem si ho fem bé o malament.
Cadascú fa el que li va bé o el que creu que és el
millor.
El problema arriba quan els nens ens exigeixen el
mòbil i tenen aquella necessitat d’estar connectats.
Els experts recomanen que els menors de 2 anys no
facin ús de cap tipus de pantalla. Mentre que l’edat
estimada per tenir un mòbil oscil·la entre els 12-13
anys.
Molts nens i nenes fan un ús excessiu dels mòbils i
això pot comportar una sèrie de problemes:
• Alteracions en el son.
• Falta de concentració.
• Baixada del rendiment escolar.
• Trastorn del llenguatge.
• De visió (ja que ha augmentat molt la miopia a
causa d’ això).
• Musculars i cefalees degut a la postura que tenim
mentre mirem el mòbil.
• Psicològics com l’addicció a causa de la dopamina que genera l’organisme quan mira la pantalla de
forma lúdica.
• D’agressivitat en alguns casos al voler-los retirar
el mòbil.
Què cal fer: Com a pares i mares hem de supervisar
en tot moment el que miren els nostres fills, controlar que el que miren és adequat a la seva edat i tenir
sempre el mòbil, tauleta... en espais comuns, no a
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les seves habitacions ja que allà no podrem controlar res. Al mateix temps, no utilitzar-los durant els
àpats perquè són un moment de comunicació amb
la família i establir un temps diari que es destinarà al
mòbil i pantalles en general.
Podem utilitzar sistemes de control parenteral com
a mesura de seguretat i bloquejar l’accés d’alguns
continguts.
No utilitzar-lo abans d’anar a dormir ja que estimula
i retarda la son.
D’aquesta manera podrem seguir caminant junts
agafats de la mà dels nostres fills i de les noves tecnologies fent que siguin una eina útil per a les nostres vides i no una preocupació.
AMPA de l’IE Salvador Vilarrasa
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Bon dia, avorriment!

“M’estic avorrint...”. Aquesta frase, que massa sovint
està en boca dels nostres fills, em porta a preguntar-me si és bo o dolent que s’avorreixin. Indiferent
no ho crec, perquè el temps, per on transita l’avorriment, és com el menjar: o va bé o va malament per
al cos.
“M’avorreixo” és una expressió que em provoca sentiments contradictoris. Per una banda em pregunto:
com pot ser que els nostres fills i filles s’avorreixin,
si avui dia hi ha tantes distraccions tan a l’abast de
tothom? I de l’altra, observo amb preocupació que
el llindar de l’avorriment, el punt de tolerància a la
“no distracció”, cada cop és més baix.
Hi ha un fet que explicaria almenys una part d’aquesta situació: cada cop rebem més estímuls provinents
de dispositius de tota mena. El ritme que ha imprès
internet a les nostres vides, amb les seves xarxes Instagram, Youtube, Whatsapp, etc., fa que ens sigui
enormement difícil (i avorrit) fer cap activitat que no
estigui aparellada amb la droga de l’estímul fàcil.
Em fa por que cada cop més tinguem els sentits i la
ment atrofiats i inhàbils per escoltar música clàssica,
per reflexionar sobre decisions que hem de prendre,
per contemplar la natura, per escoltar o acompanyar
persones grans, per jugar amb els més petits o sim-

plement per a la saludable ocupació de badar. És
un fet que cada cop ens costa més concentrar-nos o
simplement pensar. Els professors ens podrien parlar abastament d’aquest fenomen.
Una instagramer escrivia fa uns dies: “Estic avorrida. Algú es vol avorrir amb mi?” És un exemple
de l’avorriment insuportable. Penso, però, que de
l’avorriment se’n pot treure profit. Pot ser la porta
que ens descobreixi el nostre món interior. De la
mateixa manera que hi ha el món que ens envolta
i que perceben els sentits, també existeix una vida
dins nostre que resta amagada als sentits. Aquesta
vida es pot conrear amb activitats que ens donen
assossec i ens enriqueixen per dins, ens fan més
madurs i reflexius. En canvi, si sentim la necessitat
d’ocupar-nos, si busquem estímuls, probablement
sigui perquè existeix un buit en el nostre interior i
ens apressem a omplir-lo, massa vegades amb recursos fàcils, amb ocupacions “escombraria” que
ens fan mal, de la mateixa manera que, com suggeríem abans, el fast food va malament per al nostre
organisme.
Bon dia, avorriment!
Albert Riera
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A l’hivern… existeix el jardí
Quan arriba el fred tanquem els regs, endrecem les
eines i el jardí queda oblidat. La poda pot ser, en general, de les poques coses a les que ens dediquem,
moltes vegades sense gaire criteri, però això ens donaria per un altre article. Ens equivoquem.
Les feines que fem a l’hivern ens procuraran que tinguem unes plantes i un jardí esplèndid a la primavera
i a l’estiu. Perquè això sigui possible hem de cuidar
i potenciar la part radicular de les nostres plantes, o
sigui que ens dedicarem a treballar la terra. Farem
sobretot aportacions de matèria orgànica, parlem
de fems, compost o bé mantells. Els fems i els compostos ens aportaran a la terra una esponjositat, una
bona aireació, ens ajudarà a retenir l’humitat, ens
afavoreix la biodiversitat i ens fa una aportació de
nutrients. Els mantells els fem servir per protegir les
arrels de la gelada i a l’estiu ens pot evitar l’evaporació. L’avantatge del compost és que el podem fer
nosaltres mateixos durant l’any aprofitant les restes
que ens dóna el jardí a un cost zero. Hem d’anar en
compte que aquests estiguin ben compostats, ja que
sinó tindrem problemes de fongs, males herbes,...
També podem fer aportacions d’adobs químics.
Aquests ens procuren nutrients específics però no
ens donarà els avantatges de l’adob orgànic esmentades. A l’ hivern, quan utilitzem aquest adob hem
d’evitar que tingui un alt contingut de nitrogen ja
que aquest ens afavoreix la brotació i és el que hem
d’evitar. Hauran ser alts en fòsfor, ja que aquest té
molta importància perquè ens restableix el sistema
radicular i farà que a la primavera no tinguem una
planta raquítica. El potasi ens anirà bé ja que la planta estarà més preparada per a les gelades. Perquè
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ho entenguem bé, quan comprem un sac d’adob
normalment hi ha 3 números que corresponen a la
quantitat de nitrogen, de fòsfor i de potasi.
Hem de regar, però no amb molta freqüència, segons la climatologia. Un excessiu reg a l’hivern comporta molts dies d’humitats i possibles podridures a
les arrels.
El sanejament de les plantes també és una tasca important a fer. Durant l’estiu amb les altes temperatures els vegetals queden molt afectats. Ara serà l’hora
de netejar les parts mortes. Quan parlo de plantes
faig referència també a les gespes. Aquestes suporten molt males condicions durant l’any. Retirem les
parts seques amb el que anomenem l’ escarificat.
Amb això renovem l’herba, l’airegem, fem que penetri més l’aigua i els nutrients.
Tot això ens donarà riquesa a les arrels, afavorint que
la planta broti sana i forta. Aquesta tindrà un bon
creixement una excel·lent floració i una bona immunitat per a les possibles malalties.
A l’hivern cuidem les plantes, el jardí ens ho agrairà.
Pep Català
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HI HAVIA UNA VEGADA...
Força més tard que l’Estrella, la Dolors va treure el
cap al nostre centre a la recerca d’un lloc proper a
casa seva. Era l’any 2.007 i com que li agrada agafar el “toro” per les banyes, va decidir agafar els
més grans -llavors- de l’escola, els de cicle superior. Amb això hi anava inclòs, entre altres coses,
preparar la festa de Sant Jordi -amb parada inclosa , anar de colònies tot fent l’impossible per no
tocar gaire la butxaca de les famílies, etc. ...

Hi havia una vegada 3 mestres que es deien Pere,
Estrella i Dolors que tenien ganes de canviar d’aires i es varen fixar en l’escola de Besalú.
En Pere va ser el primer d’arribar-hi. Va ser a l’any
de les olimpíades - el 1992 -. Ja ha plogut molt
des de llavors i com que li agradava l’anglès es
va dedicar a ensenyar aquesta llengua als seus
alumnes, ara ja alguns, pares de família. Llavors
hi havia molts menys mestres que ara -una quinzena- i era com una família. A l’any següent ja li van
proposar formar part de l’Equip Directiu i ell va fer
el cor fort i s’hi va implicar, fent de secretari. El que
no sabia és que en tenia per anys i panys de plegar! Dotze anys formant part de diferents equips
directius és molt més llarg que un dia sense pa.
En aquell temps, que també impartia anglès, va
poder estrenar l’aula exterior i va tenir el que més
pot desitjar un mestre especialista: la seva pròpia
aula. Allà en Pere s’hi trobava com un peix a l’aigua.
Al cap de dos anys va arribar l’Estrella. Acostumada a estar en una escola unitària on ella havia de
tocar moltes tecles venir al que considerava casa
seva, va ser un bàlsam. Tindria els alumnes de cicle superior i s’hi podria dedicar en cos i ànima,
ja que ensenyar als seus alumnes era el que més
li agradava. El que no sabia era que al cap d’un
temps també li tocaria agafar el timó i fer un pas
endavant, assumint la direcció del centre. I fou llavors quan en va veure de tots colors quan l’ESO
es va implantar a Besalú. Reunions amunt i avall,
omplir aplicatius a tort i a dret i mil coses més...

Els cursos passaven volant i en Pere va pensar que
al cicle mitjà estaria més bé i hi va anar pitant, això
sí, canviant de les aules de l’edifici a les dels mòduls i llavors d’un mòdul a una altre com aquell
que res. I fins avui dia que encara hi és, en un cicle
molt renovat i amb molta marxa.
L’Estrella, després de la responsabilitat dels quatre anys a la direcció -amb rebuda i encaixada
inclosa al president del Parlament durant el 75è
aniversari de l’escola- ha fet un pas al costat, i ha
tornat a gaudir fent de mestra, ara al cicle inicial,
amb noves -i antigues companyes- amb les quals
s’hi sent la mar de bé...
Per la seva part la Dolors ha seguit tirant del carro
dels mateixos alumnes de cicle superior, ajudant
amb la seva experiència als nous mestres- la saba
nova- que van arribant a la nostra escola i coordinant-se amb els de l’ESO per tal que el salt de
primària a secundària no sigui un pas en fals, sinó
tot el contrari...
Però resulta que aquest any tots ells fan 60 anys
i pensen que ja han separat tot el gra de la palla
i que ara, després de tants anys donant el millor
d’ells, es mereixen una etapa més relaxada en la
seva vida, per cuidar dels néts -l’Estrella-, anar una
mica més en bicicleta i cuidar els seus -la Dolors - i
descobrir nous camins per ensenyar-los a la gent
-en Pere- . Bé aquest haurà d’esperar una mica
més i encara el veureu a l’inici del curs que ve...
Després de tot això...no creieu que s’ho mereixen?
Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s’ha
acabat.
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Activitats

ELS
NENS
I
NENES
DE
P-3
TREBALLEM
JOAN
MIRÓ
AQUEST TRIMESTRE FEM D’ARTISTES I APRENEM COM PINTAVA JOAN MIRÓ.
MIREU QUÈ HEM FET!!!!
HEM DIBUIXAT EL NOSTRE AUTORRETRAT COM VA FER MIRÓ

HEM FET REGALIMS DE COLORS AMB LES XERINGUES

HEM PINTAT EL QUADRE “EL COMENÇAMENT DEL DIA” IGUAL QUE VA FER JOAN MIRÓ
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HEM FET UN MURAL AMB LES FORMES, FIGURES I COLORS QUE MÉS LI AGRADAVEN AL PINTOR.

FEM LA NOSTRA VERSIÓ DE LA COL·LECCIÓ DE QUADRES “BLAU”

MIREM EL MATERIAL DEL NOSTRE RACÓ DE JOAN MIRÓ

I MOLTES COSES MÉS..
10
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ELS NENS I NENES DE P4 HEM TREBALLAT LA
VIDA I L’OBRA DE SALVADOR DALÍ

Al segon trimestre vam aprofitar la sortida a Figueres per fer una
visita al teatre-museu Dalí per fora. Ens va agradar molt.

I un cop a l’escola, el vam reproduir amb diferents materials. Aquí
podeu veure com els vam anar construint i com ens hi vam fer!
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Durant aquest projecte hem conegut i treballat diferents obres
de l’artista. Una de les que hem fet és la “Mae West”, que té la
singularitat de ser una habitació del museu.

Salvador Dalí també va fer joies. Una de les més conegudes és “l’ull
del temps”.
Nosaltres els hem modelat amb plastilina. Mireu que preciosos que
ens han quedat!

12
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S’ha respectat l’ortografia natural dels alumnes
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aire ACTIVITATS

S’ha respectat l’ortografia natural dels alumnes
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Entrevista a Carles Sala
EN CARLES SALA, AUTOR DE “SÓC COM SÓC”
I “LA FLAIROSA DELS SABONS”, HA VINGUT A
LA NOSTRA ESCOLA A VEURE’NS I LI HEM FET
UNA ENTREVISTA. AQUI HI TENIU LA QUE LI HEM
FET A TERCER.

-Per què vas fer aquest llibre? Perquè no sé ni
dibuixar, ni tocar l’acordió,..i també per als meus
alumnes.
-Des de quan volies ser escriptor? Des de petit
ja m’agradava escriure poemes.. però volia ser
pastisser.
-T’agrada fer aquesta feina? Molt i molt, si no
seria un drama. És interessant ser escriptor? Molt
interessant, si no faria una altra cosa!
-Com ho fas per escriure llibres? Primer m’apunto
les idees, després les ordeno, llavors escric la història
i finalment ho reviso tot.

-Com et vas inspirar per escriure “Sóc com sóc”?
Em vaig mossegar una ungla, vaig pensar que no
estava bé i vaig preguntar: t’imagines que fos un
talp? Quin problema tindria i potser se´n riurien i tot.
-Podria continuar la història? Sí. Què podria passar?
Podrien fer un ball cada mes..
-Què es dirien en Ramonet i l’Àvia Sàvia si es
tornessin a veure després de la festa? (Eloi i Jordi
M.) L’Àvia Sàvia li diria com va anar la festa i en
Ramonet li contestaria que molt bé i li preguntaria
com es troba.
-Coneixies l’il·lustrador Quim Bou? Una mica però
ja sabia que li agradava dibuixar animals. Us heu
trobat? Algunes vegades signant llibres o en una
taula rodona

-Quants llibres has escrit fins ara? 37 o 38.
-Per què vas decidir escriure contes infantils? Perquè
feia de mestre i els nens tenen molta imaginació. A
més, puc fer que els animals parlin i també jugar
amb les paraules.
-Com és la vida d’un escriptor? És solitària quan
escrius una història, però quan surts al carrer xerres
amb la gent i quan vas a les escoles et sents
acompanyat.
-T’agradaria escriure llibres per a més grans? Sí que
ho podria fer. A vegades vaig a clubs de lectura per
a adults perquè alguns també llegeixen els meus
llibres!

-T’ha costat fer aquest llibre? No gaire, potser
perquè era el primer. Altres m’han costat més.

-Estàs escrivint un nou llibre? He acabat un llibre
que sortirà per Sant Jordi que es diu “El tren de les
parades sense nom” i ara n’estic escrivint un altre,
que encara no sé com es dirà.

-Et va ajudar algú a fer aquest conte? No, ho faig
tot sol però després m’ajuden els meus germans
per acabar d’arreglar la història.

-Com t’inspires per escriure llibres? Mirant imatges
o paisatges, escoltant les coses que diu la gent..
Llavors em venen idees i les escric.

-Per què has fet servir animals com a protagonistes?
Perquè m’agraden molt i perquè tothom coneix les
característiques d’aquests animals.

-Quin llibre t’agrada més de tots els que has fet?
Doncs, no ho sé contestar.. Heu deixat la pregunta
més difícil per al final!
MOLTES GRÀCIES CARLES PER LA SEVA
SIMPATIA. ENS HO HEM PASSAT MOLT I MOLT
BÉ.

-Quant vas tardar a escriure aquest conte? Uns dos
mesos
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NOU TALLER DE TEATRE
Aquest curs, els alumnes de cicle mitjà estem
d’enhorabona. A part de fer plàstica hem encetat un
projecte nou de TEATRE!
Els dimecres a la tarda els alumnes estem dividits en
cinc grups per fer tallers: A, B, C, D i E. Tots els grups
fem plàstica treballant diverses tècniques artístiques i
aquest any l’autor escollit és Kandinsky. Els tres primers
grups (A,B,C) també fem 8 sessions de teatre, cada
grup en un trimestre diferent. Aprofitem el teatre per
treballar l’expressivitat, la imaginació, la creativitat, el
treball en equip, la creació de personatges.. Per tal de
fer-ho divertit fem multitud d’activitats diferents com
per exemple: improvisacions, petites representacions,
jocs d’expressió corporal, dinàmiques de grup..
A cada sessió marquem tres parts molt diferenciades.
Sempre comencem amb un escalfament dinàmic
amb jocs i activitats mogudes. A la part principal
treballem la veu, el moviment del cos i la comunicació
amb jocs d’expressió corporal, modulacions de veu o
improvisacions (individuals o de grup). Finalment acabem
sempre amb música tornant a la calma amb relaxació o
jocs d’imaginació.
A part de fer activitats d’aprenentatge també intentem,
amb la col·laboració de tots, crear un mini espectacle
temàtic per poder ensenyar a la resta de l’escola. una
petita obra que ens ajuda a perdre la vergonya i a
ensenyar a la resta de companys el que hem après. En
el segon trimestre, vam fer una obra que es deia “LA
MAR DE BÉ” i estava relacionada amb el mar, perquè
les jornades d’enguany anaven de la Mediterrània i en
el segon trimestre farem una obra de viatges perquè ja
s’acosten les vacances d’estiu.
Hi esteu tots convidats. “Apagueu els vostres telèfons

mòbils perquè l’espectacle està a punt de començar.. "
Text escrit per Fiona Batlle i Joan Vila
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Tastets d’activitats de 5è
A les aules de 5è al llarg del segon i tercer trimestre
hem rebut visites d’experts en diferents temes o
disciplines.
Hem participat al Programa de vigilància del mosquit tigre. Aquest projecte té com a finalitat proporcionar als alumnes coneixements i eines per tal
de prevenir la proliferació d’aquest mosquit.

Hem rebut la visita del dissenyador gràfic banyolí
Jaume Geli. Amb ell, hem elaborat una obra d’art
que posteriorment serà exposada al pati de l’Hospici d’Olot, dins un projecte destinat a escoles de
la Garrotxa que porta per nom, Art a l’aula.

Hem visitat el centre de gent gran Edat 3 de Besalú. Els professionals que hi treballen ens van preparar un seguit de tallers molt vivencials i vam acabar
jugant un bingo tots junts! Ha estat una activitat
inoblidable i tots n’hem sortit encantats.

Hem realitzat un taller amb l’IME per descobrir les
plantes del nostre entorn. A través d’un recorregut
al voltant de la nostra escola, hem après a identificar i conèixer diferents plantes que ens envolten
així com les seves propietats.

Hem dibuixat l’església de Santa Maria de Besalú
i hem pogut gaudir d’aquest increïble indret del
nostre poble.

També hem rebut la visita de dos gatets de la protectora que estan al càrrec d’una família d’acollida on hem après les cures que han de tenir i hem
integrat un seguit de valors de respecte vers els
animals.

Com veieu han estat uns trimestres intensos i plens
d’activitats interessants i enriquidores.
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Jornades culturals

Aquest any hem treballat les jornades culturals de la Mediterrània. Us deixem amb un petit recull dels tallers realitzats.
CLASSROOM ESCAPE – PIRATES
Els alumnes havien de seguir pistes que els portaven cap a enigmes, problemes lògics i proves que
havien de superar per poder obrir la porta abans
d’una hora. Tot això els va servir per conèixer algunes curiositats del món pirata a través del joc
d’Escape.
Tots els grups van poder escapar del vaixell! Enhorabona!

TALLER COQUES DE RECAPTE
Per tal de treballar la gastronomia i els productes
de la Mediterrània cada un de nosaltres vam elaborar una coca de recapte; les nostres van ser de
vegetals.

TALLER D’SNORKEL
En aquest taller vam explicar quin paisatge i, sobre
tot, quins animals marins es podien veure practicant Snorkel a la Costa Brava.
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TALLER TAULES MEDITERRÀNIES

T
TALLER
PLURILINGÜE
Mediterranean smells

En aquest taller vam viatjar a Grècia, França, Catalunya i el Marroc. Primerament, vam parar unes
taules boniques a partir del seguiment d'unes instruccions per conèixer els esmorzars típics de cada
lloc i posteriorment, vam realitzar una degustació.

Vam olorar les essències de les plantes aromàtiques buscant semblances lingüístiques que hi ha
en el nom d'aquestes plantes i vam parlar de les
llengües de la Mediterrània. Tot seguit, vam elaborar un saquet d'olor.
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SANT JORDI

Un any més, els alumnes de 6è ens vam ocupar de la diada de Sant Jordi per recaptar diners per les
pròximes colònies de final de curs. Al llarg d’aquest tercer trimestre, mares voluntàries ens van aportar
idees i ajudat a fer manualitats relacionades amb Sant Jordi, alguns exemples són: roses de feltre, punts
de llibre de dracs i de roses, clauers, bosses per embolicar, etc. Tot això que vam crear durant les hores
de plàstica, ho vam vendre a les parades muntades dins l’escola abans del gran dia de Sant Jordi. Tot
va ser un gran èxit!
Dilluns 23 d’abril va arribar amb la il·lusió de tots els nens i nenes de 6è. Ells i elles, amb l’ajuda de familiars i mestres, van ser qui van organitzar tota la parada davant l’ajuntament de Besalú: col·locant els
llibres per seccions, les roses, la caixa, etc. La bona organització, predisposició i col·laboració de tots i
totes va ajudar a que fos una diada rodona!
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INVENTORS 4 CHANGE
Aquest curs els alumnes de 1r ESO, a l’hora de Treball de Síntesi, hem estat treballant en el projecte Inventors 4 change.
Inventors 4 change és un programa on hi col·laboren instituts de la Índia, Colòmbia i Catalunya. El seu propòsit és que
alumnes procedents de diferents països treballin junts en un
mateix projecte, i que puguin utilitzar aquest recurs tant per
divertir-se com per aprendre noves coses.
Aquest any el tema que se’ns ha proposat ha estat la convivència dels joves amb la gent gran (Learning from and with
old people).
Pel projecte, ens vam dividir en 8 grups de 3 o 4 alumnes
per elaborar un treball amb un altre grup de l’institut que ens
corresponia. L’IE Salvador Vilarrasa de Besalú hem estat treballant amb l’institut Calipso de Colòmbia.
Abans d’iniciar el projecte conjunt vam fer unes presentacions
(de nosaltres, l’escola, el país,...) per conèixer-nos millor amb
els altres instituts. A més a més, cada grup va elaborar una
investigació diferent relacionada amb els avis, per documentar-nos sobre ells, i on aplicàvem conceptes de diferents matèries. Per exemple, vam informar-nos dels jocs, les cançons,
els hàbits de vida, l’edat cronològica i biològica, l’esperança
de vida de la gent gran, ...
A partir d’aquí ja vam començar el treball conjuntament amb
els de Calipso. Aquest consistia en fer una historieta amb
scratch (una eina de programació per crear animacions) sobre
els avis i els joves.
Primerament. vam planificar una vídeotrucada amb els colombians, amb el meet, per conèixer-nos i per començar a fer una
pluja d’idees sobre la nostra història de scratch. Vam escriure
el guió, en un document compartit, i el vam repartir en escenes, per facilitar el repartiment de cadascú. Tot i que el nostre
guió el vam escriure en castellà, perquè tant nosaltres com els
colombians l’entenguéssim, la nostra historieta la vam haver
de fer en anglès pels de la Índia. Uns vam dibuixar els escenaris i els altres els personatges, i un cop acabats ja vam poder
començar a muntar la història de scratch.
Un cop acabats tots aquests passos, vam començar amb les
animacions, una per cada escena, per després exportar-les
com un vídeo i ajuntar-les totes amb el movi maker. Si voleu
veure com ens han quedat, les podeu trobar penjades a la
web de l’Inventor 4 change.
Finalment, agrair a Eduard Muntaner de la Universitat de Girona, que és qui dirigeix el projecte, la seva implicació i el seu
ajut durant tot el procés.
Ha estat un projecte molt enriquidor que ens ha servit com a
Treball de Síntesi i amb el qual els alumnes han après moltíssim.
Aina Tolsanas i Maria Vidal, alumnes de 1r d’ESO
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TOTS DANSEN 2018

El dia 27 d’abril, els alumnes de 2n ESO vam
anar a Olot per participar en Tots Dansen, un
espectacle de dansa. El títol de la representació
era “Som com som” i volia demostrar que totes
les persones som iguals i que cadascú ha de ser
ell mateix. A més, com que els ballarins érem
nosaltres (els alumnes del Bosc de la Coma, Cor
de Maria i Salvador Vilarrasa de Besalú) també
va voler representar i reivindicar, amb el ball
final, que estem massa hores asseguts en una
cadira.
Vam començar a practicar el ball a Educació Física. Cada dijous venia l’Èlia, la coreògrafa, i
ens ensenyava el ball i ens explicava què faríem
el dia de l’actuació.
El primer dia que vam anar a Olot a fer el primer
assaig amb totes les escoles va ser una mica
avorrit ja que gran part del temps la vam passar
asseguts perquè era un dia per conèixer l’espai
i ensenyar-nos les posicions.
Després d’això, l’Èlia va continuar venint cada
dijous i, quan ja ens sabíem el ball, fèiem exer-
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cicis per a conèixer el nostre cos i això ens va
semblar més entretingut.
Els últims assajos abans de l’obra se’ns feien
una mica pesats ja que eren sis hores seguides.

Això sí, el dia de l’espectacle va ser molt més
distret i ràpid: ens van donar camerinos i ens hi
estàvem l’estona abans d’actuar. El dia 27 vam
fer dues actuacions: una al matí per als companys dels nostres centres, que ens va servir
com a assaig general, i l’altra a la nit, oberta a
tothom.
Anar al Tots Dansen, ha estat una experiència
única, amb les seves coses positives i negatives,
però única. A més vam fer alguns amics i ens va
servir per a relacionar-nos amb gent de la nostra
edat i desenvolupar l’esport de la dansa que no
és gaire habitual.
No ho oblidarem!!!
Mireia i Aina, alumnes de 2n d’ESO
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INTERCANVI LINGÜÍSTIC
Aquest curs els alumnes de 3r d’ESO han iniciat
un intercanvi cultural i lingüístic amb estudiants de la ciutat sueca de Göteborg. L’objectiu
d’aquesta activitat era poder donar l’oportunitat als alumnes de conèixer una altra cultura i
poder conviure amb l’alumnat d’un altre país tot
comunicant-se en la llengua anglesa.
Durant el passat març es va realitzar la primera
part del projecte que consistia en l’acollida durant 6 dies dels nostres alumnes a l’entorn familiar, acadèmic i social a través de conviure a les
llars dels estudiants suecs, assistint a les seves
classes, compartint activitats lúdiques i culturals
i comunicant-se en anglès. L’experiència va ser
molt bona ja que els alumnes acollidors van resultar ser un grup molt amable i obert, i les famílies es van mostrar en tot moment molt atentes
i participatives.
Els alumnes de 3r d’ESO han valorat molt positivament l’experiència. A continuació teniu
un resum de les valoracions fetes per alguns
alumnes:
“Va ser una experiència totalment nova i m’ho
vaig passar molt bé. Tots els suecs i sueques
que vam conèixer van ser molt amables amb
nosaltres i ens van ensenyar moltes coses de
Göteborg i els seus voltants. És un viatge per
repetir” (Ferriol Rovira)
“Tenia moltes ganes d’anar a Suècia, però va
superar les meves expectatives. Ens ho vam
passar molt bé i em va agradar veure com vivien i quines eren les seves tradicions”. (Raul
Ciobanu)
“Sincerament una de les millors experiències de
la meva vida; va ser una setmana genial i ens ho
vam passar molt bé, a més vam conèixer a les
sueques i amb poc temps van donar-nos molta
confiança”. (Marc Calvin)
“Va ser una gran oportunitat i una de les millors
que he viscut. Va ser una setmana molt agradable i em vaig sentir molt còmoda amb ells.
M’agradaria tornar-ho a repetir sense dubte!”
(Desirée Conesa)
“Va ser una experiència que no oblidaré mai.
L’escola ens va donar l’oportunitat d’anar a
Suècia a conèixer una nova cultura i a un molt
bon preu. La família on jo estava era molt
amable i simpàtica”. (Pau Trill)

“Va ser una gran experiència i una molt bona
oportunitat per practicar l’anglès. També vam
poder veure com era la ciutat de Göteborg; va
ser molt interessant” (Berta Vila)
“Una experiència inoblidable. Vam poder
conèixer noves persones i vam aprendre a relacionar-nos amb ells practicant l’anglès. Vam fer
activitats molt divertides i interessants. Ens ho
vam passar molt bé” (Berta Xifre)
“Va ser una gran setmana. Vam conèixer les
sueques i vam poder veure com eren les classes
i eren molt diferents” (Sergi Sabater)
“Va ser una experiència que em va marcar. Ens
ho vam passar molt bé i crec que mai ho oblidaré” (Andreu Banal)
A principis del curs vinent es realitzarà la segona
part del projecte, i els mateixos alumnes suecs
seran els que visquin l’experiència al nostre país.
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RECORDS INOBLIDABLES D’UN
VIATGE FANTÀSTIC
A les 6 del matí del 19 de març, el dia de l’inici
del viatge, tothom arriba en comptagotes a la
parada de bus, ens arrosseguem, estem adormits, mandrosos,... però les ganes de marxar
són les que ens han fet llevar aquest matí.
Una vegada arribem a l’aeroport, després de
dues hores enllaunats dins d’un bus, pugem
tots a dalt de l’avió, alguns amb més por que
d’altres. El pilot avisa pels altaveus, s’engeguen
els motors i comença el viatge. Roma, ja venim!
Un cop fet l’aterratge sobre la pista mullada de
Fiumicino, el viatge planejat durant tants de
mesos es torna realitat, tot el viatge comença a
tenir sentit...
Quan vam arribar a la capital italiana, seu de
l’antic Imperi Romà, el primer que vam fer va
ser ubicar-nos en aquesta majestuosa ciutat de
més de dos milions i mig de persones.
L’aire de Roma era gèlid i humit, les nits al bungalou eren fredes i teníem problemes per escalfar-lo. El menjar no era cap meravella, però per
esmorzar hi havia menjar suficient per poder atipar-se. L’ambient del càmping era festiu a causa
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dels estudiants amb ganes de menjar-se el món
durant les nits; però durant el dia, hi havia una
tranquil·litat absoluta només trencada pel soroll
de la carretera.
Un dels millors plaers del viatge van ser els gelats. Tot i que no feia massa calor, valia la pena
tastar-los; eren els millors que havíem menjat
mai, sense exagerar!
L’únic dia en què el sol va donar una mica la cara
va ser el dia que ens amagàvem d’ell al país veí
de Roma, el Vaticà, el país més petit del món.
Tots els monuments que vam visitar van ser espectaculars: cada pedra del fòrum romà tenia
la seva història, cada pintura del Vaticà tenia el
seu passat; ... Des de l’enorme pintura de la
Capella Sixtina fins a les quatre pedres que quedaven al Circus Maximus.
Va ser un viatge ple d’emocions, moments inoblidables que perduraran a la nostra memòria i
que recordarem cada vegada que ens retrobem
tots plegats, fins a l’infinit i més enllà!
Marcel i Pol, 4t ESO
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VEREDICTE DELS JOCS FLORALS – SANT JORDI 2018
ALUMNAT FINALISTA

ALUMNAT GUANYADOR

P3 A

Isaac Tubert Freixes, Joana Guinó Pérez

Sira Vera Páez

P3 B

Guillem Casadevall Sarquella, Ferran Casadevall
Reixach

Vicky Rodríguez Soto

P4 A

Clàudia Rubiales Riera, Lluc Juan Vayreda

Martina Sala Agustí

P4 B

Sergi Cortés Guzmán, Indira Samsó Tona

Jan Ferrés Soler

P5 A

Laia Genebat Juan, Aisha Monroig Suárez

Xènia Garcia Portas

P5 B

Arnau Martí Torrent, Mei Fortier Blanch

Joana Serra Comamala

1rA CI

Mireia Prujà Farrés, Lluc Català Chorro

Paula Moliner Guinó

1rB CI

Blanca Serra Vilar, Roger Díaz Font

Alba Solís Cabratosa

2nA CI

Jaume Cuadrat Del Hoyo, Agnès Fàbrega Fort

Adrià Xiqués Àvila

2nB CI

Berta Planagumà Lòpez, Pol Pardo Coll

Martí Sánchez Esteba

3rA CM

Marwa Etakafi Ezzari, Martina Garcia Oliveras

Maria Ayats Fernández

3rB CM

Toni Martín Torralbo, Nina Rodríguez Grau

Farners Pujolar Busquets

4tA CM

Núria Bacardit Dosil, Àlex Benítez Brugués

Daria Popa

4tB CM

Marc Sánchez Velasco, Elsa Rey Segura

Marçal Vaquero Escalona

5èA CS

Biel Pontes Farré, Sònia Deulofeu Mañas

Mont Rovira Balateu

5èB CS

Mariona Bassols Pons, Edna Garcia Portas

Nuri Banal Torres

6è A CS

Ada Muxach Torres, Pau Busquets Farrés

Paula Font Falgàs

6è B CS

Quim Alabert Pons, Coral Coll Juan

Jasmine Fàbregas Cardinez

1rESO

Carlota Vendrell Casals, Marc Abulí Roura

Maria Vidal Argelés

2n ESO

Xènia Colominas Soler, Rim Faraji Fennane

Mireia Brunzel Jordà

3r ESO

Lola Bassols Pons, Fran Graña Pernas,
Desirée Conesa Pujadas, Pau Trill Iglesias

Berta Xifre Sala

4t ESO

Arnau Calvera Moliner, Alba Carrete Carrasco,
Jana Balateu Riembau

Maria Vilagran Leal

CONCURS DE DIBUIX I FOTOGRAFIA DEL POBLE
P3A: Beth Vilà - P3B: Guillem Casadevall
P4A: Lluc Juan - P4B: Indira Samsó
P5A: Joan Vergés - P5B: Aleix Campolier
1rA: Sira Canals - 1rB: Paula Portas
2nA: Alicia Camacho - 2nB: Ariana Vega
3rA: Maria Ayats - 3rB: Nina Rodríguez
4tA: Núria Bacardit - 4tB: Mar Portas
5èA: Natàlia Castro - 5èB: Edna Garcia
6èA: Aina Fernández - 6èB: Marina Bacardit
1rESO: Laura Estela
2nESO: Mireia Brunzel
3rESO: Pau Planagumà
4tESO: Maria Buch
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d’estiu

Us desitja
Bones Vacances!!!!!!
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