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Editorial
CRÉIXER, COMPARTIR, CONSTRUIR
Benvolgudes famílies i tota la comunitat educativa,
Hem encetat aquest nou curs amb un seguit de canvis
al centre tant a nivell corporatiu (nou logo acompanyat
d’un lema que ens defineix) com a nivell d’imatge (senyalització dels espais i canvi d’imatge a l’entrada del
centre). I això ha facilitat que comencem aquest curs
amb molta empenta i motivació.
CRÉIXER, COMPARTIR, CONSTRUIR, aquest és el lema
del nostre centre i aquestes tres paraules ja ens donen
moltes pistes de cap a on volem encaminar els aprenentatges de l’alumnat, que són els vostres fills i filles
i el futur de la nostra comunitat. I és per aquest motiu
que hem de créixer, compartir i construir tots plegats.
Per tant és bo que treballem en la mateixa direcció, amb
molt d’entusiasme i perseguint els mateixos objectius a
fi d’aconseguir fites semblants.
CRÉIXER d’anar-se fent gran en edat, d’anar sumant vivències i experiències, d’avançar social i emocionalment.
Podem anar creixent si ho fem tots junts i madurem quan
perdem les nostres pors i anem poc a poc, amb seguretat i esforç, avançant cap a uns objectius.
COMPARTIR els aprenentatges amb el centre, amb la
família, amb els avis, amb la vila i amb els pobles del
voltant. Interactuar amb tota la comunitat educativa i
anar-nos fent responsables del nostre procés d’ensenyament-aprenentatge a fi de millorar el centre i l’entorn.
CONSTRUIR per millorar la nostra societat; per poder
ser uns bons ciutadans en el futur. És quan intercanviem coneixement i aprenentatges i quan millorem social
i emocionalment que arribarem a construir un futur més
motivador i prometedor.
Per arribar a ser uns bons ciutadans competents, abans
haurem hagut de passar pel procés de créixer, compartir
i construir.
No volem que creieu que aquest procés és fàcil, tot i que
hem de ser optimistes i pensar que és possible.
I recordem que és pas a pas, amb esforç, encerts i errors
que s’aconsegueix superar els grans reptes per a arribar
a un objectiu comú.
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L’AMPA de l’IE
L’educació contra la violència masclista
El proppassat 25 de novembre vam celebrar el Dia
Internacional per l’eradicació de la violència envers
les dones. Una jornada per una banda necessària i
per l’altra força trista, perquè és absolutament increïble que encara ara, en ple segle XXI, hi hagi dones que pateixen violència només pel simple fet de
ser-ho.
Malauradament aquest és un tema que no perd vigència i que en una bona part del seu espectre es
produeix en l’àmbit familiar. Per això, des de l’Associació de mares i pares de l’IE Salvador Vilarrasa volem transmetre la nostra preocupació per un tema
que ens afecta plenament i de més a prop del que
podem arribar a pensar.
És important ser conscients que durant el procés
educatiu del nostre alumnat, la comunitat educativa
ha de fer tot el possible per garantir que els nostres
fills i filles creixin a través dels valors d’igualtat entre
gèneres i el respecte a qualsevol tipus d’orientació
sexual. De fet, l’article 3 del Decret 143/2007, de
26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments de l'educació obligatòria, estableix que tant l’educació secundària com la primària han de contribuir a “desenvolupar les habilitats i
competències que permetin als nois i noies [...] rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus,
els comportaments sexistes i resoldre els conflictes
pacíficament.”
Aquesta dinàmica ha de ser el vehicle cohesionador
entre tota la comunitat educativa per a aconseguir
formar el nostre alumnat a partir de la premissa que
ens marca la mateixa Declaració Universal dels Drets
Humans, que en l’Article 2 apunta al fet que tothom
hi tenim els drets reconeguts “[...] sense cap distinció de raça, color, sexe...”. En aquest marc, i com a
corresponsables que som de les activitats educatives del centre, volem aportar el nostre gra de sorra
per acabar definitivament amb aquesta xacra que
embruta la nostra societat i maltracta un dels seus
elements fonamentals, la dona.
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És evident que l’acció educativa és una de les eines
bàsiques per a construir una societat millor, una societat que respecti la diferència i creixi lliure i digna.
I per això, i com a membres actius que volem ser
del procés d’aprenentatge dels nostres fills i filles,
hem d’intercedir també per a canviar d’una vegada
per totes una violència que neix de la ignorància i
de la por. I el repte l’hem de garantir sempre des
d’una acció pedagògica que faci visible el paper
de les dones en tot el procés cultural i històric de
la humanitat. Ara per ara, els continguts educatius
invisibilitzen el paper de la dona en la transmissió
de la cultura, i això és una pràctica que cal canviar
immediatament, perquè la cultura, sense dones, no
és cultura.
Deia Jean Piaget que “l’objectiu de l’educació és
crear persones que puguin fer coses noves en lloc
de repetir el que altres generacions han fet.” Un
objectiu des d’on volem bastir el camí que ens faci
avançar cap a un món més just i més lliure.
AMPA de l’IE Salvador Vilarrasa

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire

25
El paper d’alumini es pot reciclar
però no és fàcil
No sempre queda clar on hem de llençar el paper
de plata i corren molts mites sobre la impossibilitat
de recuperar aquest residu
Partim de la base que el millor residu és aquell
que no es genera. Però dit això el paper
d’alumini, el que coneixem popularment com el
paper de plata, es troba a totes les cases.
Es diu que és especialment perjudicial pel medi
ambient, que no es pot reciclar i que per tant
hauria d’anar al contenidor de rebuig. Però no és
exactament així.
D’entrada, cal no perdre de vista que l’obtenció
de l’alumini, el material amb el que després es
faran aquesta làmines primes que utilitzem per
embolicar menjar, per congelar, per conservar o
per cuinar suposa una despesa energètica molt
elevada. Concretament 15.000 Kwh per cada
tona. Perquè us en feu a la idea, per obtenir una
tona d’acer es necessiten 5.000 Kwh.
Ara bé, es tracta d’un dels pocs casos en què la
mateixa indústria productora està interessada
en el seu reciclatge perquè és rendible. L’alumini
que es torna a fondre pot servir altra vegada per
fer laminat de la mateixa qualitat que el que
s’obté de nou. I la despesa energètica d’aquest
procés representa tan sols un 6% de la que es
necessita per primer cop.
Per tant: el paper d’alumini
es pot reciclar i ha

d’anar al contenidor groc. Però fem-lo servir
amb reserves.
Unes xifres per il·lustrar-ho: La producció de
làmines d’alumini per fer paper domèstic a
l’estat espanyol és de 60.000 tones anuals.
L’energia gastada per produir les 60.000
tonelades és de 900.000.000 Kwh/hora. Una
quantitat que és equivalent al consum anual de
250.000 famílies catalanes.
Si tenim en compte que l’alumini no només
s’utilitza pel paper de plata, val la pena recordar
que qualsevol altre envàs fet d’aquest material és
més fàcil de recuperar.
Així, tornant als inicis hi ha alternatives per no
fer-lo servir i evitar d’aquesta manera generar
aquest residu.
-Per embolicar els entrepans es poden utilitzar
embolcalls de tela que només netejant-los es
poden tornar a fer servir.
-Per congelar o conservar els aliments, és millor
fer servir carmanyoles de plàstics (els túpers)
reutilitzables.
-Per cuinar hi ha estris al mercat que us permetran
fer aliments “a la papillot” sense necessitat
d’utilitzar el paper de plata i amb els mateixos
resultats.
Així doncs, les recomanació
que es fa des
reco
de totes les adm
administracions és buscar
alternatives per no utilitzar-ho. Que si ho
feu tingueu en ccompte la despesa que
suposa la seva producció i, si finalment
el feu servir, rrecordeu dipositar-lo al
groc.
contenidor g
El Món.
Mó MónPlaneta/Redacció
9/03/2017
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Noticies del centre
- Millores centre: com cada any, quan arriben les
vacances d’estiu s’aprofita per fer diferents millores al centre. Aquest any s’han fet les següents
intervencions: instal·lació d’una font al pati, senyalització de tots els espais del centre, inici del
projecte d’interiorisme elaborat per l’Escola d’Art
d’Olot que ha consistit en pintar i decorar la planta baixa de l’edifici principal, adequació d’un espai de treball per a les impressores 3D, adquisició
de mobiliari pels departaments i renovació de la
pàgina web del centre.
- Pressupost extraordinari: aquest any, gràcies al
pressupost extraordinari que assumeix l’AMPA i el
mateix centre, es faran les següents adquisicions:
10 tablets per educació infantil i cicle inicial, material de robòtica per a cicle mitjà, 2 ordinadors per
les aules de cicle superior i un microscopi digital
per al laboratori.
- Xerrades famílies: Aquest curs escolar ens hem
proposat organitzar una xerrada per a cada etapa educativa per així donar resposta a temes que
preocupen/interessen a les famílies. Concretament aquest primer trimestre a Educació Infantil
es va parlar sobre “La comunicació amb els nostres fills i filles” a càrrec de la Gisela Vilanova i a
ESO la Magda Minguet va oferir la xerrada “Adolescents i pantalles: d’instagrama a fornite”. El segon trimestre està previst una xerrada adreçada a
les famílies que tenen fills/es a l’Educació Primària
i que versarà entorn l’educació emocional.
- Durant tot el primer trimestre hem tingut la
col•laboració de la Katie, una noia de Philadelphia, que ha realitzat les funcions d’auxiliar de
conversa en anglès a tots els cursos de primària i
secundària. Moltes gràcies Katie!

Educació infantil
1.-Donem la benvinguda als alumnes i mestres
nous que han arribat al nostre cicle:
Els i les alumnes són:
*Hikuri Ponce a P4 A
*Ana Vitoria Da Silva a P4 B
*Dilan Singh i Jamila Martínez a P5 B.
* Maru López a P3A, Quim Curós i Estefania Vañó
a P4B i Joel Comalada de psico.

2.- Com cada any, tan bon punt comencem el curs
ja treballem la festa major, per això els i les alumnes d’educació infantil vam anar a veure els gegants i capgrossos del poble, vam donar un volt
per les fires i vam pujar a una atracció.
3.- Durant aquest primer trimestre a educació
infantil tenim unes abelles molt divertides per
treballar la robòtica, són els Bee-bots. Cada dimecres els alumnes del nostre cicle hi juguen una
estona. Són unes abelles robots que es mouen
segons les coordenades programades. Es treballa l’orientació espaial, la lateralitat, la numeració
i la cooperació.

4.- Des del nostre cicle volem agrair la feina dels
conserges i de l’equip directiu per la millora de
l’entrada i el passadís que va cap a les classes de
P3.

5.- Per acabar volem agrair a totes les famílies
d’educació infantil la vostra assistència a la xerrada i a la reunió que vam fer a l’octubre, ja que hi
va haver un percentatge molt alt de participació i
això ens encoratja a seguir.

Cicle Inicial
A Cicle Inicial donem la benvinguda a la Carme
Alsina, la Marta Bover, la Gemma Gifra i la Cristina Isamat que s’afegeixen al cicle.
També volem dir que ja hem començat a treballar
el projecte de Picasso i per aquest motiu el passat
octubre vam anar d’excursió a Barcelona per visitar el seu museu.
Cada dimecres tots estem preparats per fer els tallers de plàstica, són uns tallers Internivells on es
treballen diferents tècniques plàstiques.
Les nenes i nens de primer estan estudiant la família i per aquest motiu van fer un taller anomenat
“ Em dic Mireia i la meva família, és així ” on la
Mireia, la protagonista, ens va explicar algunes
de les tipologies de famílies que es troben a la
nostra societat.

7

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire NOTÍCIES
Les nenes i nens de segon es van relaxar molt en el
taller de ioga que van realitzar fa uns dies. També
estan molt contents perquè aquest curs tindran
cura de l’hort, que molt amablement ens ajuden
a cuidar els avis d’alguns alumnes. Des d’aquí els
hi volem agrair molt la seva col•laboració i també
a l’Ajuntament de Besalú per cedir-nos el terreny!
Moltes gràcies a tots!

Cicle Mitjà
3r. Els nens i nenes de tercer fem uns tallers de

sa i a 6è B hi tenim en Joan Vila, que aquest any
ha canviat de cicle.
- També tenim alumnes nous al Cicle, a 5è hi ha
començat en Biel i en Jelsin i a 6è s’hi han incorporat la Blancaflor i la Daïa.
- Els de 6è vam ballar la dansa dels capgrossos i
vam ajudar als més petitons a pelar castanyes. Els
de 5è vam fer el ball dels bastons.
-Els de 5è hem començat l’apadrinament lector
amb els alumnes de 1r i els de 6è ho seguim fent
amb els alumnes de 2n.

mates molt divertits. Podem triar en fer exercicis
del volum, enigmes, les hores del rellotge, jugar
a blokus a picomino, fer gràfics, resoldre problemes, jugar a la botigueta o al piko piko i fer operacions de geometria. Ens agraden molt aquests
tallers.
Tenim a classe uns sobres que diuen el que ens
agradaria, els qui felicitem i com en sentim. Els divendres els delegats agafen els paperets dels sobres i els llegim. Ens agrada molt saber els nostres
sentiments, felicitar-nos per les coses ben fetes i
fer propostes per anar millorant i canviant coses
a classe.
L’any passat estàvem en classes més grans i ara
als mòduls tot és més petit. Aquest treballem més
i utilitzem més els llibres.Cada dilluns i divendres
fem racons, i ens agrada fer informàtica i aquarelles. Hem canviat de professors, però s’està bé
igualment.Els tallers són molt divertits.

4t.
- Tenim un racó de la calma que ens agrada molt.
- Tenim colors i retoladors compartits.
- Tenim una nena nova a la classe de 4t B, l’Ainhoa
, que ve de Banyoles i anava a l’escola de l’Entorn.
- Treballem per racons dos dies a la setmana i els
hem ampliat afegint medi i creativitat.
- Hem fet la biblioteca a l’entrada del mòdul per
compartir moments de lectura.
- Hem adquirit nous jocs per les aules.

Cicle Superior
- Aquest curs tenim tres tutors nous al centre, a 5è
A hi tenim la Mariona Lodeiro, a 5è B l’Anna Cardona i l’Eva Borrell. A 6è A hi ha en Pau Grabolo-
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- Els de 6è hem fet un taller al laboratori amb la
biòloga humana, Judit Puigferrer. Està relacionat
amb el tema de la reproducció. Hem treballat les
relacions entre els éssers vius, la nutrició i l’ADN.
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- A 5è hem fet el taller «nois, noies un somni impossible?», organitzat per l’IME. Hem fet dinàmiques de grup i raonaments sobre els estereotips ,
l’empatia i els rols de gènere .
- A 5è també hem fet un taller amb Miquel Duran.
Ha estat molt interessant veure com relacionava
la química amb la màgia. Aquest químic ha estat
escollit pels alumnes per participar en el projecte
«científics en joc» que consisteix en crear un videojoc sobre un químic en actiu commemorant el
150è aniversari de la Taula Periòdica.
- A tot el cicle hem rebut la visita de Lluís Guinó
alcalde de Besalú i diputat al Parlament de Catalunya. Amb la seva xerrada, després de la passada visita al Parlament, hem conclòs el projecte
de política a Catalunya que teníem programat per
aquest primer trimestre.
-Aquest és el segon any que tot el cicle participa
a Lluèrnia. Totes les escoles de la Garrotxa hem
fet uns cilindres amb acetats on hi hem dibuixat
animals que surten a la música del «carnaval dels
animals» de Camille Saint- Saëns.

ESO
Els alumnes de 2n d’ESO hem visitat la depuradora de Besalú. Allà hem pogut veure com
depuren l’aigua bruta del nostre municipi i com,
amb diferents tècniques de separació, la fan apta
per poder-la tornar al riu.

Donem continuïtat als tallers de matemàtiques
d’ESO i aquest curs es fan a 1r i 2n d’ESO. La
finalitat principal d’aquests tallers és motivar als
alumnes i fer que descobreixin que jugant poden
aprendre moltíssim.
Els alumnes de 2n d’ESO, que els duen a terme
per segon any consecutiu, han començat a veure
la relació entre els “jocs” (sudokus, passatemps,
problemes per pensar, jocs de taula,…) i les
matemàtiques convencionals (operacions, resolució de problemes,…).
Aquest curs en Raul Ciobanu i la Berta Vila són
els alumnes de 4t d’ESO del nostre centre que
participen als tallers Anem x + Mates de la UdG.
Amb l’objectiu de motivar els nostres alumnes i
fomentar el gust per la lectura, des del departament de ciències s’han adquirit llibres i novel·les
amb temàtica científica i des del departament
de lletres, llibres il·lustrats que fugen del format
de novel·la convencional.

De moment, sembla que aquest llibres “diferents”estan tenint molt d’èxit.
Destacar que tenim una impressora 3D de la qual
se n’està fent ús des de la matèria de Tecnologia,
tot i que la intenció és que pugui ser profitosa
per altres matèries i fins i tot per tot el centre.
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El proper dimarts 4 de desembre a les 18h, els
alumnes de 1r d’ESO tenen previst fer la visita a
l’Observatori Astronòmic de Batet, com activitat formativa obligatòria, fora de l’horari lectiu. El
desplaçament fins a Batet de la serra es farà en
autocar i l’activitat anirà a càrrec d’un expert de
l’Associació Astronòmica de la Garrotxa. L’activitat s’iniciarà amb una presentació teòrica i a continuació, es faran les observacions del cel nocturn
a ull nu i amb telescopi. L’activitat guiada té una
durada 1,5 hores aprox. I si les condicions meteorològiques ho permeten, els alumnes podran
descobrir i reconèixer estrelles, constel·lacions i
planetes que han estudiat al fer el treball sobre
“l’Univers i el Sistema solar” durant el mes d’octubre. L’arribada a Besalú es preveu cap a les 21h.
Els alumnes de 1r enceten el Projecte muscial
“BeSOlú” que consisteix a localitzar racons del
poble sonorament interessants per acabar creant
una ruta sonora accesible a tothom qui vulgui viure i sentir Besalú d’una manera diferent.

10

ACTIVITATS

P3
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LA CLASSE DELS GALLS I GALLINES I LA DELS CONILLS (P3 A I B) AQUEST PRIMER TRIMESTRE, CADA
DIMECRES A LA TARDA, TREBALLEM LA MOTRICITAT FINA. AQUESTES ACTIVITATS ENS SERVEIXEN
PER MILLORAR EL DOMINI DE LA MÀ, LA PRESSIÓ EN ELS DITS, LA PRECISIÓ I LA COORDINACIÓ. LES
ACTIVITATS SÓN MOLT DIVERSES I S’HO PASSEN MOLT BÉ. TOT SEGUIT US EN MOSTREM ALGUNES.
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ACTIVITATS

P4
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ARRIBA LA TARDOR I FEM CODONYAT

ELS I LES ALUMNES DE LA CLASSE DELS COETS I DELS CAMIONS HEM FET CODONYAT A L’AULA I VOLEM
COMPARTIR LA RECEPTA AMB TOTS VOSALTRES.
INGREDIENTS
1 kg de codonys
1 kg de sucre
Aigua

3. HO BARREGEM TOT I HO DEIXEM REPOSAR 24H.

PROCÉS
1. PELEM I TALLEM ELS CODONYS I ELS POSEM A
LA CASSOLA.
4. L’ENDEMÀ, HO FEM COURE A FOC LENT FINS
QUE ESTÀ CUIT.

2. AFEGIM EL SUCRE I L’AIGUA.
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5. HO TRITUREM TOT I HO POSEM EN UN MOTLLE
PERQUÈ ES REFREDI.

6. UNA VEGADA REFREDAT JA ESTÀ PREPARAT
PER MENJAR-LO.

NOSALTRES ENS EL VAM MENJAR AMB LLESQUES
DE PA. ESTAVA MOLT BO!
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FEM PANELLETS
Durant el curs, a P5 treballem les diferents
tipologies de text, els oficis i les tradicions. Per
això, hem aprofitat la setmana de la castanyada
i tots sants per relacionar aquests tres aspectes
i hem fet els nostres panellets.
Prèviament, hem buscat què és un recepta, de quines
parts consta, i quins ingredients es necessiten per
fer-los.
Han vingut una mare pastissera i uns pares, que
tenen un restaurant, a explicar-nos el seu ofici i a
ajudar-nos. Entre tots hem barrejat els ingredients
per elaborar la massa. Seguidament hem fet boletes
i les hem arrebossat amb ametlla, cacau i sucre.
Els hem posat en un plata i cap al forn!
Posteriorment, a la classe, hem recordat els passos
i hem escrit els ingredients utilitzats.
Ens han quedat uns panellets boníssims ! !
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QUI ÉS QUI
instruccions del joc.

A

Els alumnes de 1r estem treballant la descripció i ho fem
d’una manera ben divertida, jugant al QUI ÉS QUI amb les
fotos dels nens i nenes de la classe.
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B

ENDEVINA QUI SÓC

S’ha respectat l’ortografia
natural dels alumnes
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L’ Scape Room de 2n de cicle inicial
Un dia de desdoblaments ens vam trobar una agradable sorpresa.
A sobre la taula hi havia una caixa tancada amb un cadenat. Ens
vam posar molt nerviosos, estàvem emocionats!!!
A sobre de la caixa hi havia un sobre que ens explicava tot el
que havíem de fer. Havíem d’aconseguir obrir aquella caixa per
trobar el tresor, però només teníem 30 minuts.
A la pantalla digital teníem un cronòmetre amb una bomba, que
s’anava cremant a mesura que passava el temps. Si explotava
abans d’hora no ho hauríem aconseguit.
Va ésser un joc molt divertit, de mica en mica anàvem trobant
claus per anar obrint una caixa darrera l’altra, ﬁns arribar al
tresor. Sabeu què era? Doncs uns ossets molt bons.
Vam aprendre que si treballem amb equip aconseguim resoldre
més fàcilment tots els enigmes. Que cal escoltar la opinió de tots
perquè totes les opinions poden ser bones.
I com equip us diem que ens encantaria tornar-ne a fer més!
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Experiments amb guix

Com que tenim a Beuda una guixera i hem estudiat els estats de la matèria i ens hem animat a fer
experiments amb el guix.
“Per començar vàrem agafar tres gots. Dintre de cada got hi havia coses diferents. En el primer
got hi havia aigua, en el segon, vinagre i en tercer, suc de llimona. Simultàniament vam tirar un guix
de pissarra a cada got i vam observar què passava. El guix del got que hi havia aigua es va quedar
igual i no va passar res. En el got del vinagre, el guix es va anar desfent a poc a poc i en tercer
got que hi havia suc de llimona es va crear gas i es va desfer el guix. En el primer got va quedar
el guix en estat sòlid. En el segon va quedar en estat líquid i en el tercer va quedar en estat gasós.
En aquest experiment vam experiment els tres estats que hem estudiat. També vam fer el mateix
procediment amb tros de guix d’una guixera. Vam comprovar com li costava més de desfer que el
guix de la pissarra.”
Berta Planagumà, Martí Sánchez, Martí i Eloi Riera.
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PAISATGES DE BESALÚ

A tercer estem fent un lapbook amb els paisatges de Besalú. Hem sortit al pati i hem dibuixat el
paisatge que es veu des del pati. Després els hem pintat amb aquarel·les i hem vist que els colors
de tardor de les nostres muntanyes són el blau fosc, el verd fosc, el negre. Hem descobert puig
Cornador, el Sagrat Cor, el santuari de Sant Ferriol. I hem descobert també com el sol es pon cada
dia a ponent, darrera el Sagrat Cor. Buscarem en el nostre llibre de text paraules que ens ajudin
a descriure aquest paisatge. D’aquest entorn natural descobrirem que l’alzina és l’arbre abundant.
També anirem al riu Fluvià a fer descobertes i mirarem d’acostar-nos a la pedrera de Beuda per
conèixer un paisatge transformat. Com treballaven abans en aquesta pedrera? Com es treballa ara? I
per què va ser tan famós i reconegut l’alabastre de Beuda? A Besalú tenim un entorn privilegiat per
a fer-hi un munt de descobertes!
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FASHION SHOW

Els alumnes de 5è hem celebrat el tancament del 1r projecte en llengua estrangera: anglès. Hem estat treballant en grups cooperatius per organitzar una desfilada
temàtica. Cada grup ha escollit un tema determinat i ha preparat detingudament
la indumentària. Mentre un membre del grup desfilava, l’altre/a explicava, amb
humor i gràcia, la roba que portava i com era físicament el seu company/a.
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Observem cèl·lules

Aquest primer trimestre la classe de 5è hem estat treballat el món dels éssers vius.
Igual que els grans científics hem anat al laboratori per poder observar allò que tenim
tots els éssers vius en comú: les cèl·lules.
Abans de realitzar la pràctica vam fer una fitxa d’aquesta i vam estar mirant diferent
material del laboratori i el seu nom.
Seguint els passos de la fitxa que havíem fet, vam tallar un ceba i posar-hi colorant, per
després poder veure en el microscopi les cèl·lules vegetals.
A la nostra fitxa vam dibuixar allò que havíem vist.
Ens va agradar molt anar al laboratori, i durant el curs hi tornarem a anar per fer altres
investigacions i experiments.
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Els de 6è estem treballant
l'organització política
del nostre país
Els alumnes de 6è estem aprenent com
s'organitza políticament Catalunya i també
Espanya. Hem pogut aprendre com s'escull
el president de Catalunya i del Parlament o
com funcionen els partits polítics i el sistema electoral. També hem estudiat les Comunitats Autònomes d'Espanya i com funciona el "Congreso de los Diputados".
Per poder entendre com funciona la política a Catalunya hem fet, també, un "role
playing" a l'aula amb unes eleccions a clas-

se per escollir el president de 6è A i 6è B. A
les votacions hi han participat, també, tots
els alumnes de 5è. Cada tres alumnes havien de crear un partit polític i fer un cartell
electoral. El govern que va sortir escollit de
cada classe va poder triar alguna cosa que
volia canviar per l’aula i l'escola, també van
poder escollir el delegat Ambiental. A partir d'un joc vam veure que la política no és
tan avorrida i que és important en el nostre
dia a dia.
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Anem al parlament de catalunya
Per complementar el treball que hem fet
a l'aula sobre l'organització política de Catalunya els dimecres 31 d'octubre vam fer
una sortida al Parlament de Catalunya. Tot
i la pluja, que ens va acompanyar tot el dia,
vam poder passejar pel parc de la Ciutadella, l'Estació de França i sobretot l'edifici del Parlament. Vam poder contemplar
la solemnitat dels seus espais i també com
funciona i com és l'hemicicle on es fan els
debats dels partits polítics. Va ser una experiència molt engrescadora perquè vam
poder viure en directe el que cada dia veiem per la televisió i també perquè vam
aprendre moltes coses sobre com funcionen les nostres institucions. A la vegada,
vam poder parlar i fer-nos una foto amb
l'Eduard Pujol (portaveu de Junts per Catalunya) a les escales del Parlament.
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Inventors 4 change
Aquest any, per segon any consecutiu, els alumnes de primer d'ESO tenim la gran oportunitat de
treballar amb el projecte INVENTORS 4 CHANGE.
Aquest programa està tutoritzat per l’Àrea d’Innovació Educativa de la UDG. Consisteix en connectar moltes escoles d’arreu del món per treballar
conjuntament entorn a un tema de desenvolupament global ( educació, gènere, migracions, sostenibilitat...).
Inventors 4 change és un projecte que ens permet
treballar amb altres alumnes; en el nostre cas, europeus i de la nostra edat: són de Londres. Tenim
un blog cooperatiu en el qual pengem les nostres
investigacions i els alumnes anglesos fan al mateix,
així podem compartir tot el progrés del treball.
El treball està seqüenciat en diferents fases que
hem d’anar realitzant per a un terminis concrets
que hem de complir, ja que l’altra escola depèn
de nosaltres.
A la primera fase, vam fer una presentació del
grup, de l’escola, del poble i del país.
A la segona fase, vam realitzar les investigacions
sobre la sostenibilitat, dintre d'aquest tema global
hi ha sis subtemes que cada un el treballa un grup
diferent:
-FASHION REVOLUTION: És un moviment que va
sorgir a partir dels milers de morts que hi va haver
en una fàbrica a Bangladesh on treballaven amb
unes condicions infrahumanes, i alguns dels treballadors eren menors d’edat. Aquest ens fa preguntar d’on ve la nostra roba.
-QUINS OUS!: Aquí aprenem quines són les condicions en què viuen les gallines i que el número
marcat a l'ou ens indica en quin hàbitat ha estat
fecundat.
-L’ILLA BASURA: És una illa que s’ha format a partir de l’abocament desmesurat de residus al mar.
Hem d’investigar com s’ha produït aquest fet lamentable i quines conseqüències comporta.

-ELS SECRETS DEL MEU MÒBIL NOU!: En aquest
tema ens centrarem en l’ús del cobalt que el trobem en els components del mòbil. Què més hi pot
haver dins dels secrets del mòbil ?…
-AQUEST BITXO NO ÉS D’AQUÍ: Tracta sobre
les espècies invasores: algunes ens perjudiquen la
fauna autòctona, també ens hem d’informar sobre
quines estan al nostre voltant i quines són més perilloses…
-OPERACIÓ PORTA A PORTA: Ens centrarem en
aquest sistema de reciclatge que s’ha iniciat a la
nostra comarca: reciclar, i reciclar correctament!
Hem de buscar informació del perquè fem això a
la Garrotxa i quines millores comporta.
A la tercera fase, els alumnes de la nostra escola
farem una petita història amb scrath relacionada
amb el tema estudiat conjuntament amb els alumnes de l’altre centre.
Finalment, presentarem el projecte davant l’equip
docent del nostre centre.
Totes aquestes fases es fan utilitzant l’anglès i el
castellà com a llengües de comunicació. I els resultats es publiquen en un blog cooperatiu, com ja
hem dit anteriorment.
A part d’aquest treball, tindrem l’oportunitat de
poder parlar mitjançant vídeo conferències amb
els alumnes del centre anglès que són l’altra meitat del grup.
El projecte es porta a terme des del curs 2017-18;
el curs passat es va treballar amb un centre de Colòmbia i aquest curs amb Londres.
Estem molt contents de poder compartir amb vosaltres la nostra experiència, ja que és un treball en
grup i tots col·laborem! Nosaltres investiguem, tu
ho poses a prova!
Han col·laborat en aquest escrit:
Coral C., Maria C., Aina F., Paula F. i Regina V.
(alumnes de 1r ESO).
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Les assemblees d’aula
a secundària

Des del curs passat, a les tutories de secundària
hem introduït una activitat nova anomenada assemblea d’aula perquè el nostre alumnat puguin
comentar i debatre temes del seu interès.

Què és un assemblea d’aula?
Una assemblea d’aula és una reunió en què participen els alumnes de l’aula per debatre temes
que afectin a la classe o per prendre decisions i
arribar a acords.
Qui hi participa?
En les assemblees d’aula només hi participen els
alumnes. Els tutors en ajuden a les primeres, per
mirar que hi hagi ordre, tot i que l’objectiu és poder-les fer sols.
Quan es fan?
Normalment fem 2 o 3 assemblees al trimestre,
però pot variar segons el grau d’urgència o segons
el tema que s’ha de tractar.
Normes de l’assemblea d’aula:
• Sempre hem de respectar el torn de paraula.
• Ens hem de respectar entre nosaltres.
• El moderador és la persona que controla que es
parli dels temes acordats i dóna el torn de paraula
a les persones que el demanen en l’ordre en què
han aixecat la mà.
• El secretari va anomenant els temes que s’han
de tractar i anota les resolucions dels temes en una
acta.
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Com es fan?
Els tutors ens avisen unes setmanes abans de l’assemblea perquè pensem temes per parlar . Uns
dies abans fem pluja d’idees sobre els temes que
hem pensat (ordre del dia) i el moderador els anota i serà qui escollirà l’ordre segons la seva importància.
En arribar l’hora de l'assemblea col·loquem les cadires i les taules en rotllana, sense fer gaire d’enrenou, per poder-nos comunicar millor entre nosaltres, un cop estan ben col·locades el professors
se'n van, i s’hi el moderador ho troba necessari els
pot anar a buscar (despatx al costat de l’aula).
Aleshores el moderador comenta el primer tema i
el debatem fins que arribem a un acord.
En acabar l'assemblea d’aula es tria un moderador
i un secretari que serviran per la propera assemblea i el secretari fa l’acte amb els acords a què
s'ha arribat. Sovint hi ha temes que queden pendents per l’assemblea següent.
Alguna assemblea no ha anat massa bé a l’hora
d’arribar a acords o respectar el torn de paraula,
tot i que cada vegada ho sabem fer millor.
Han intervingut en aquest escrit:
Patricia Barbú, Mireia Guàrdia, Pau Guàrdia, Biel
Juanola, Nora Moliner, Lluc Sala, Joana Serra, Aina
Tolsanas i Maria Vidal (de 2n d’ESO)
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Lluèrnia 2018

Lluèrnia és un festival de llum que es fa a Olot des
del 2012.
La nostra participació al Lluèrnia va començar fa
dos anys des de tecnologia, amb els alumnes que
ara fan 4t ESO, construint “Escriure amb llum”,
uns panells de llum que havien de formar part de
Lluèrnia 2017. Però, com que es va haver de cancel·lar degut al moment polític, es van guardar per
exposar-los aquest any.
El cus passar, els alumnes de 3r ESO, vam començar el projecte de les taules de llum a de tecnologia i, aquest curs, els de l’optativa de disseny gràfic
les han acabat per fer el “Zero Waste”, una composició que representa la contaminació dels mars.
Però la participació a Lluèrnia no és només la preparació prèvia, sinó també la col·laboració el dia
del festival.

El passat dissabte 10 de novembre vam tenir
l’oportunitat de fer de voluntaris vigilant les nostres parades. Ens vam organitzar en torns de dues
hores. Els encarregats del Zero Waste només havien de vigilar les instal·lacions i els d’Escriure amb
Llum havien de vigilar però també havien d’explicar com funcionaven els panells perquè els visitants els poguessin manipular. Per a tots aquells
voluntaris que hi hem anat, aquesta activitat formarà part del nostre certificat de voluntariat que
ens donaran quan acabem 4t d’ESO.
Tots estem molt contents d’haver pogut participar
en la construcció de les maquetes i en el voluntariat de vigilància de les parades.

Mireia, Siwar, Rim, Aina
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El DELF a 4t d'ESO

El DELF (Diploma d'estudis en llengua francesa) és un títol que poden obtenir els estudiants de francès. Aquest diploma l'atorga el
Ministeri d'Educació francès i hi participa el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Com a centre de secundària considerem que
és una magnífica oportunitat per als nostres
alumnes per tal d’aconseguir una titulació en
llengua francesa (en aquest cas el títol A2 o el
B1 que està reconegut a nivell europeu en el
Marc Comú Europeu de les Llengües).
Els exàmens es realitzen durant el mes d'abril o
maig (en dues sessions diferents i en horari de
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matí i/o tarda) a l'Institut Montsacopa d’Olot.
En aquests exàmens els alumnes són avaluats
de quatre apartats diferents: C.O (comprensió
oral), C.E (comprensió escrita), E.E (expressió
escrita) i E.O (expressió oral). Cada prova té
una puntuació màxima de 25 punts sobre 100
i s'assoleix el títol amb 50 punts (entre les quatre competències)
Nosaltres creiem que aconseguir aquesta titulació a 4t d'ESO és una excel.lent recompensa per la feina ben feta i un reconeixement
a l'esforç que fa l'alumnat, durant els quatre
cursos d'ESO, per assolir les competències
en una segona llengua estrangera. Per aquest
motiu durant tot l'ESO anem realitzant exercicis relacionats amb aquests exàmens perquè
puguin assolir el nivell sense dificultats.
Considerem que aprendre francès és un valor
afegit que donem al currículum de l'alumnat i
també a la seva vida.

música
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Danses de la festa de la castanyada
Ja fa uns quants anys que aprofitem la festa
de la castanyada per ballar en públic les danses que els nens i nenes aprenen durant el primer trimestre a les classes de música.

A cinquè, aquest curs, s’ha optat per un ball
de bastons: “el ram, ram”, una dansa autòctona de l’Arboç (Baix Penedès).

La dansa és una activitat que té moltes virtuts,
entre d’altres: desenvolupa la sensibilitat auditiva, capta l’estructura de l’obra i la tradueix
corporalment en uns passos de dansa i en una
coreografia determinada.
A vegades, d’una cançó n’hem fet una dansa
mentre que en altres hem escollit danses populars o tradicionals.
A infantil han après una cançó titulada “Ja ha
arribat la tardor” i l’hem adaptada en forma
de dansa.

En el cas de cicle inicial hem partit de la cançó
“Pet patum” de Jordi Tonietti. Hem inventat
uns passos de dansa i alguna part l’hem fet
gestualitzant la lletra.

I com ja és tradicional a l’IE Salvador Vilarrasa, els alumnes de sisè han ballat “el ball dels
capgrossos”.

Per acabar la festa tots junts vam poder ballar
“La dansa de la castanyera”.

Danses a l’ESO:
Enguany a 1r i 2n d’ESO aprenem a ballar algunes danses i Ball Folk de tradició popular i
centenària.
Ja hem descobert el vals i el cercle circassià.

A cicle mitjà la dansa ballada ha sigut: “el ball
del patatuf”, dansa popular catalana que es
ballava al Baix Llobregat.
Per als alumnes d’aquestes edats és una activitat que contribueix notablement a crear
unes bones dinàmiques de grup, així com a
enfortir els vincles emocionals entre els nois
i noies.
Ens ho hem passat genial!
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Interviewing Katie Olsen, our language
assistant
The students of IE Besalú had the chance
to have a language assistant in the English
lessons during the first term. The students
have enjoyed the experience so much and
valued it as a good way to improve their
listening and speaking skills and learn more
about the American culture.
The following is the interview primary
students did with Katie:
• Hello Katie, where are you from?
I am from Bethlehem, Pennsylvania (USA).
• What are you doing in our school?
I am helping to teach English. Specifically I
am working to improve the students speaking
skills.
• How long are you going to be with us?
About 4 months. I arrived in September and I
will be here until December 14th.
• And then, what are you going to do?
I will go home to Bethlehem and spend the
holidays with my friends and family. Then
my sister and I will travel to Thailand for a
few weeks. After that I will go to live with my
brother in Copenhagen (Denmark) and get a
job until I start college in September.
• Where do you live during the week?
I lived with Lídia and her family for two months
and now I am staying with Albert’s family in
Olot, until I go home.
• What do you do after school?
After school, most days I go for a run.
Sometimes I go to the library to get some
work done. I also facetime my friends from
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home, the time difference can make that hard
though. After those things I watch some TV
and eat dinner with my host family.
• Have you visited Catalonia? Where have
you gone?
I have travelled around a bit. I’ve been to
Olot, Banyoles, Besalú and Girona. I have
also gone to Barcelona a few times.
• What’s your favorite Catalan food?
I Love the sweetbread. It is so good I could
eat so much.
• What are you studying right now?
Right now I am taking an online sociology
course. I am thinking of majoring in sociology
in college, so I wanted an introduction before
I decided for sure.
• What do you want to be in your future?
I would like to be a college professor like my
mom.
• What do you miss from your city?
I miss my friends from home a lot. I also miss
the fall festivals at home. Between Halloween
and Thanksgiving my town is decorated so
beautiful.
• Are you enjoying the experience of being
a Language assistant?
I’m enjoying this experience a lot. I like that
I get to work with kids of all ages and get to
experience the culture of another country’s
classroom.
Katie, thank you very much for bringing the
world of language and culture alive in the
classroom. Good luck in all your projects!
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Psicomotricitat amb el mètode
Bernat Aucouturier
La pràctica psicomotriu Aucouturier es basa
en la comprensió de l’expressivitat motriu
dels nens/es i promou el desenvolupament
dels nostres infants i els ajuda en el seu camí
cap a la autonomia.
La comunicació s’estableix en el cos i és en
aquest on es viuen i es recorden les emocions
viscudes a partir de les relacions amb un
mateix i amb els altres, les frustracions i les
angoixes.
L’expressivitat motriu que planteja Bernard
Aucouturier és la forma original en la qual
l’infant manifesta la seva part més interna i
inconscient des de les primeres interaccions
amb el món exterior. Aquesta manifestació
dels aspectes més interns es realitza a partir
del joc lliure, una activitat espontània i
permissiva. Els infants parteixen de les seves
necessitats emotives i motrius durant les
sessions, del seu desig i dels seus interessos.
Durant la sessió el mestre no imposa sinó que
acompanya a l’infant en aquest procés lliure
de creació, experimentació i creixement. No
obstant, les sessions tenen un ritual espaciotemporal molt concret que es basa en:
RITUAL D’ENTRADA: amb els alumnes ens
traiem les sabates i ens posem els mitjons
de psicomotricitat; és un moment d’acollida
i reconeixement individual i grupal de cada
infant. Compartim i dialoguem sobre la
sessió anterior i dels personatges que ens
acompanyen, el príncep Josep i la princesa
Estefania, abans de passar a l’acció. És
un moment adequat també per recordar
les normes de l’aula de psicomotricitat. A
continuació, sempre hi ha un castell, un mur
(construït per ells amb el material de psico
o bé ja fet), que els alumnes destruiran per

tal d’esvair aquestes frustracions, angoixes
de les quals anteriorment parlàvem a través
d'haver realitzat una sèrie de moviments com
poden ser:
•
Girs.
•
Salts.
•
Puntetes.
•
Talons...
FASE DE REPRESENTACIÓ: Passarem del
plaer de l’acció al plaer de pensar.
Passem del moviment a la calma, on l’infant
és capaç de parar el seu cos i posar en
marxa l’activitat de representar a partir d’un
dibuix, una representació amb plastilina, una
construcció amb blocs de fusta, un conte, …
el que s’ha viscut dins la sala.
RITUAL DE SORTIDA: Per últim, la sessió
de psicomotricitat es tanca mitjançant un
ritual de sortida, en què es posa paraules a
aspectes del joc i de la sessió compartida.
S'acompanya
als
alumnes,
que
es
desenvolupen de forma natural, i només
intervindrem quan hi hagi dificultats per
tal de fer les propostes més estructurades i
tancades.
Ens traiem els mitjons de psicomotricitat i ens
posem les sabates, cada cop de forma més
autònoma.
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PROJECTE A EDUCACIÓ INFANTIL
A educació infantil treballem el projecte de la Festa Major, és un tema molt engrescador per l’alumnat i molt proper ja que tot el que expliquem, veiem o sentim ho
poden viure els dies de la Festa.
Per tal de no repetir-nos cada any ens hem distribuït la temàtica:
*P3 treballem els capgrossos de l’escola, en Quimet Dentetes i la Marieta Cuetes. Els
hem tocat i qui ha volgut se’ls ha emprovat, hem explicat com es fan i cada festa
que celebrem a l’escola els veuen ballar. Els tenim a l’entrada i cada dia els veiem.
*P4 treballem els gegants i capgrossos del poble, en Bernat Tallaferro i la Constança, en Berruga, la Marieta i en Patufet. També els vam anar a veure i se’ls van poder
emprovar. Els dies de la Festa Major els poden veure ballar pels carrers del poble.
*P5 també treballem els Gegants del poble, en Bernat Tallaferro i la Constança però
ho fem a partir de la llegenda del comte Bernat Tallaferro de Besalú. Treballem una
mica la història d’aquest comte de Besalú i per tal d’aprofundir més en el projecte,
fem una visita teatralitzada on ens expliquen la vida, les anècdotes i els llocs
importants del poble relacionats amb aquest personatge. Agraïm l’oportunitat que
ens ofereix l’Ajuntament de Besalú per dur a terme aquesta activitat.
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EL PROJECTE PICASSO A CICLE INICIAL
Al llarg del curs treballem el Projecte Picasso, és per conèixer la vida i l’obra del pintor.
El passat mes d’octubre vàrem anar a visitar el Museu Picasso de Barcelona, on ens tenien
preparades tota una sèrie d’activitats, com observar diferents quadres del pintor i fer un taller
sobre paisatges. Ens ho vam passar molt bé!
Un cop a l’escola, cada nen i nena va escollir un dels quadres treballats i va intentar reproduir-lo.
Finalment, després de diverses votacions, els escollits han estat aquests: ELS COLOMINS, LA
PLATJA DE LA BARCELONETA, EL PASSEIG COLOM i EL MAS D’EN QUIQUET.
Sabríeu dir quin dibuix correspon a cada quadre?
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Projecte Cicle Mitjà
Colònies a Mas Batllori de Pujals dels Cavallers
“Pujals d’aquí, Pujals d’allà, Mas Batllori al mig està!”
“Vam anar de l’escola a mas Batllori. Vam
anar amb autobús i no paràvem de cantar:
M’agrada anar de colònies amb tots els meus
amics.... Quan vam arribar ens vam quedar
tots amb la boca oberta perquè hi havia un
jardí molt gran. Vam deixar les maletes i les
jaquetes en un porxo molt gros. Hi havia una
sala gran. Vam anar a sota el porxo i ens van
explicar totes les coses de la casa. Hi havia
unes normes. Hi havia serps, gripaus, granotes,
tortugues, sargantanes.... Bé, moltes coses i el
senyor de la casa era en Pepitu. Vam jugar pel
jardí i vam fer tallers. Després dels tallers vam
anar a dinar. Va ser súperbo. Després vam fer
“la Voz”. Va ser súperxulo perquè jo encara no
ho havia fet mai. Després era molt tard, vam
fer una disco i vam anar a dormir.”
Alumnes de CM
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TALLERS D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
A Cicle Superior hem fet el projecte de Henri
Matisse. Hem interpretat la l’ obra al llarg de
la seva vida i ens hem centrat e les darreres
etapes en què la seves limitacions físiques el
van forçar a reinvetar-se amb la tècnica del
cutting-out.

Taller1: Introducció il.lustrada de l’obra i vida
de l’autor ,recorregut per la seva vida en imatges i títols de les obres i dictat cooperatiu
d’una breu biografia.( llengua anglesa)
Taller 2: Reproducció d’una de les obres tamany mural i amb collage cooperatiu

Es tracta d’un projecte interdisciplinar que
Taller 3: Els efectes positius-negatius sobre sucombina l’activat amb llengua catalana i llenports de tapes de capses de cartró tot utilitgua anglesa, el coneixement del medi natural,
zant la tècnica del cutting-out i el collage per
social i cultural i l’eduacaió visual i plàstica.
treballar
Es distribueixen els alumnes de 5è i 6è en 5
Taller 4: Collage individual reproduint un paiespais. A cada espai hi ha alumnes de les difesatge tot utilitzant les tècniques de Matisse.
rents classes amb un mestre on s’hi treballa un
Taller 5: Taller d’expressió corporal amb jocs
aspecte de l’autor.
teatrals on cada alumne crea un personatge
Els espais són rotatius i setmanalment els
i l’interpreta a partir d’una improvització conalumnes van passant pels diferents tallers.
junta.
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INTERCANVI AMB SUÈCIA. 4t ESO
Aquest any els alumnes de quart d'ESO hem
tingut la gran sort de poder fer un intercanvi
amb alumnes de Suècia. El curs passat vam
anar allà a passar una setmana i el setembre
van venir ells aquí. Va ser una gran experiència
divertida i alhora vam aprendre molt.
El primer dia els vam anar a buscar a l’aeroport
de Barcelona. Ja teníem ganes de veure’ls i
començar aquella setmana. Quan ens vam
haver retrobat vam anar a buscar l’autocar
per anar al centre de Barcelona. Nosaltres
vam preparar una gimcana fotogràfica i
després de dinar al Maremagnum la vam
anar a fer. La gimcana consistia en què, per
grups, havíem de trobar uns llocs concrets
de Barcelona i fer-nos una foto. Vam acabar
tots a Plaça Catalunya i tot seguit vam anar a
buscar l’autocar. Va ser una bona activitat per
trencar el gel. Quan vam arribar a Besalú, vam
anar cadascú a casa seva per tal que el suec/a
conegués la seva “família d'acollida”.
El dia següent vam anar a l’escola. Els suecs
havien preparat unes presentacions sobre
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el seu país pels alumnes de l’institut. Abans,
però, tots plegats vam assistir a una xerrada
sobre “Joventut activa a la UE” a càrrec de
l'àrea de Joventut del Consell Comarcal de la
Garrotxa. Quan es van acabar les classes vam
anar a passejar amb els suecs, els vam anar a
ensenyar Besalú i vam agafar el tren turístic
per fer una volta pel poble. A la tarda ens vam
reunir tots, sense les professores, i vam anar
a sopar.
El dimecres vam tenir un dia especial: vam
anar amb kayak. Feia una mica de fred però
també va ser divertit. Vam anar a dinar a la
platja de l’Escala i tot seguit vam tornar amb
bus però no a Besalú, vam anar a Olot a
l'alberg de Joventut de Torre Malagrida. Allà
hi vam passar 2 nits. A l'arribar a l’alberg vam
fer uns jocs cooperatius que els alumnes de
Besalú havíem preparat.
L’endemà vam anar a la cooperativa La Fageda
i ens van fer una visita guiada per la granja i la
fàbrica. Per tornar a l’alberg vam llogar unes
bicicletes i vam anar tots fins a Olot. La tarda
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la teníem lliure però també vam aprofitar
per preparar algunes coses per aquella nit, l'
última de l’alberg. Teníem preparades algunes
tradicions catalanes per ensenyar als suecs:
abans de sopar vam cagar el tió i, després de
sopar, vam fer les campanades de cap d’any.
Tot seguit vam fer la festa de cap d’any.
El divendres ens vam haver d’aixecar aviat
per anar a la sortida de convivència amb tots
els d’ESO. Quasi tot 4t vam anar a Banyoles,
allà vam fer la volta a l'estany, vam pujar a
Puigclarà i vam arribar-nos fins al centre de
Banyoles. A la tarda, a l'ajuntament de Besalú,
el mestre i aventurer Adrià Homs ens va fer
una xerrada molt interessant sobre el fet de
viatjar i conèixer altres cultures i realitats del
món. Després vam organitzar un piscolabis
amb els suecs i vam fer un sopar de comiat.
El següent dia, i últim, no teníem classe (ja
que era dissabte). Vam aprofitar per passar el
matí en família i a la tarda vam anar tots junts
a l’Espai Gironès. Al vespre vam sopar amb la
família però havíem d’anar a dormir aviat ja
que l’endemà ens acomiadàvem dels suecs a
les 5:30 del matí.
El comiat va ser molt maco i ens feia pena no
tornar-nos a veure però vàrem disfrutar molt
aquella setmana.
Tots els alumnes hem vist que l'intercanvi
ha sigut molt favorable per la nostra millora
de la llengua anglesa i pel fet de poder
conèixer noves cultures i, sobretot, d'haver
pogut conèixer nous companys. Ha sigut una
experiència que no oblidarem mai.
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Llegir ens dóna una
millor visió del món
Les estadístiques sobre Youtube són estratosfèriques. Cada dia al món es visionen 5.000.000.000 de vídeos i cada sessió a Youtube dura de mitjana 40 minuts
(en augment de 50% cada any). Cada dia
els usuaris de Youtube s’estan un total de
115.000 anys mirant vídeos!
Per la seva banda, els llibreters alemanys
es queixen que cada any, al seu país, perden un milió de lectors. “Estem preocupats –afirmen- per les conseqüències socials de la no lectura.” L’estudi, conduit per
l’associació de llibreters, posa de manifest
que l’extrema dreta creix en els barris i ciutats alemanyes on hi ha menys llibreries,
en els indrets on l’accés a la cultura és més
difícil. El populisme es nodreix dels menys
il·lustrats, d’aquells que estan disposats a
creure’s qualsevol cosa. “La superficialitat
és terra abonada per al radicalisme” conclouen (Font: Jordi Nadal, Plataforma Editorial).
Com es pot comparar el consum febril
d’imatges animades i de jocs de tota mena
amb l’assossec del cos i de la ment que
ens aporta la lectura d’un bon llibre? Hi
ha manera més eficaç i agradable de despertar la nostra imaginació, d’eixamplar la
nostra intel·ligència, d’ajudar-nos a reflexionar? Els llibres atresoren les paraules,
el bo i millor de les generacions que ens
han precedit i de tantes cultures que ens
envolten. Llegir un llibre equival sovint a
entrar en el túnel del temps o a plantar-nos
a 10.000 km ens uns segons. Quin contrast
amb l’aïllament que solen patir els internautes dels smartphones!
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La lluita perquè els nostres fills s’alliberin
de les pantalles és el preludi de la batalla
immensa que lliuren els suports impresos
i els digitals (el llibre electrònic situant-se
en terra de ningú). Mireu els eslògans que
estan utilitzant els llibreters alemanys:
A DONALD TRUMP NO LI AGRADA LLEGIR.
LA FANTASIA NO S’APRÈN AMB UN TUTORIAL DE YOUTUBE.
HI HA MÉS SENTIMENTS QUE LES EMOTICONES.
EL MÓN TÉ MÉS SECRETS DELS QUE CONEIX SIRI.

No podem bastir l’existència a força de tutorials, de tuits i de programes de TV. Dins
la casa de la superficialitat, el pensament
hi és mediocre, no hi ha lloc per a l’esperit
crític, no hi ha espai per pensar, per prendre decisions raonades ni enraonades...
Només s’hi senten els brams dels youtubers, a veure qui la fa o la diu més grossa
per tal d’aconseguir seguidors...
Mirem de treure d’internet i dels seus immensos recursos aquelles eines i continguts que ens enriqueixen i, junt amb la lectura, ens donen una millor visió del món.
Albert Riera Sans (pare de l’IE Salvador Vilarrasa)
Besalú, 26/11/2018
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mobles
moble a mida
decoració
interiorisme
àrea de descans
cortinatge
regals per a petits i grans
IGLESIAS
Segueix-nos a instagram: @Mobles Iglesias
ARA TAMBÉ TENIM EL RACÓ GOURMET
DE KM 0 amb: mels, ratafies, garnatxes,

moscatells, vermuts, galetes i xocolates de
proximitat, i també infusions i cafè orgànic
compostable. Veniu a tastar-los!
Expo. Pl. Llibertat, 5 - 6 · Tel. 972 590 339
Magatzem. Crta. d'Olot, 29 · Tel. 646 984 922
17850 BESALÚ
e-mail: moblesiglesias@besalu.cat · www.moblesiglesieas.com
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P3 A
P3 B
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