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INSTITUT ESCOLA SALVADOR VILARRASA
Passeig Pare Pujiula, 29 · cp 17850 
Tel. 972 590109
Adreça electrònica:
http://www.iebesalu.cat
Correu electrònic: iebesalu@iebesalu.cat
Recordeu que totes les dades més importants 
de l’Institut Escola  les podeu consultar a la 
plataforma del centre (en renovació).
També ens podeu seguir a través de les xarxes 
socials de facebook i instagram. 
http://www.instagram.com/ie.besalu.3  
http://www.facebook.com/iebesalu.3

AMPA:
Adreça electrònica: www.ampabesalu.cat
Correu electrònic: ampapresident@besalu.cat
Servei de biblioteca:
cada dia al migdia a la biblioteca de l’escola
Servei d’acollida matinal:
cada dia al matí de 8 a 9
L’AMPA gestiona moltes altres activitats extra-
escolars i també la venda de xandalls.
Per a més informació visiteu la pàgina web 
http://www.ampabesalu.cat

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR:
L’Ajuntament gestiona el menjador escolar de 
l’Institut Escola.

Sumari Serveis

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

PER A COL·LABORAR AMB LA REVISTA 
PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB 
EL CORREU ELECTRÒNIC DE L’ESCOLA: 
iebesalu@iebesalu.cat, ENVIANT-HI UN 
TEXT AMB UNA IMATGE QUE OCUPI 
UNA PÀGINA. S’ANIRAN PUBLICANT A 
CRITERI DE LA COMISSIÓ.
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Si el curs passat posàvem el focus d’inici de curs en el logo acabat d’estrenar 
i que ens marcava el camí a seguir: CRÉIXER, COMPARTIR i CONSTRUIR, du-
rant aquest any escolar a l'IE ens hem marcat la fi ta d’apostar per la millora en 
l’àmbit lingüístic, sobretot pel que fa a l’aprenentatge de l’English.

Entenem que no ens podem quedar enrere socialment i per això el centre s’ha 
unit al programa d’innovació pedagògica GEP (Generació Plurilingüe) ofert pel 
Departament d’Educació. L’objectiu del programa és millorar  la competència 
en llengües estrangeres del nostre alumnat. La proposta contempla tot un se-

guit de mesures i actuacions que s’aniran implementant al llarg dels propers 4 cursos. Es tracta, de millo-
rar el nivell de llengua anglesa del nostre alumnat i professorat. Això sí, sense perdre de vista ni deixar de 
banda l’aprenentatge del Català i el Castellà.

En un món globalitzat i amb una gran diversitat lingüística, l’equip  directiu ha considerat fonamental 
capacitar l’alumnat per utilitzar diverses llengües estrangeres i posar el llistó ben alt pel que fa al seu 
aprenentatge. 

La nostra tasca com a docents és formar alumnes competents i dotar l'alumnat d'eines que li permetin 
moure’s en diferents entorns lingüístics, sobretot en el domini de l’English ja que s’ha convertit en un mitjà 
bàsic per a comunicar-se en qualsevol àmbit social i professional.

Sempre diem que tota la comunitat educativa hem de remar en la mateixa direcció; així doncs:  Let’s go! 
We can do it.

We wish that everybody can improve any languages!

LA COMISSIÓ DE REVISTA

Editorial
UN MÓN PLURILINGÜE

LA COMISSIÓ DE REVISTA
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Catalunya està vivint una de les etapes socialment 
més convulses dels darrers anys. Ara mateix, una 
part dels nostres representants romanen empreso-
nats després d’una duríssima sentència, i d’altres, 
inclòs el president que els catalans i les catalanes 
vàrem escollir democràticament, continuen exiliats 
per poder recordar a tota la societat europea quina 
és la situació al nostre país. Una situació extremada-
ment inestable que es veu refl ectida, com no, en el 
procés educatiu dels nostres fi lls i fi lles.

Aquest escenari repercuteix directament en l’ac-
tivitat pedagògica diària de la nostra escola, i per 
això hem de ser conscients que no podem defugir 
la realitat i hem de prendre partit perquè el nostre 
alumnat pugui construir el seu propi criteri a partir 
de la llibertat d’expressió i d’elecció. Ara per ara, a 
les aules es viuen activament dos fronts oberts pels 
quals el jovent del nostre país s’està mobilitzant: el 
canvi climàtic i la vulneració de drets fonamentals. 
Dos temes completament diferents, dos àmbits dis-
tants que ens han de portar a actuar sempre des 
del mateix posicionament pedagògic: el foment de 
l’esperit crític. I, lògicament, les famílies, com a part 
de la comunitat educativa de la nostra escola, tenim 
un paper fonamental per a formar part d’aquesta 

dinàmica que ajudarà a bastir una societat més pre-
parada i oberta per a solucionar els seus confl ictes 
amb eines constructives i no repressives.

Cal pensar que l’esperit crític és l’eina que faran ser-
vir els nostres fi lls i fi lles per a qüestionar principis i 
normes que formen part del seu entorn i que, evi-
dentment, no han triat. Una anàlisi que cal que plan-
tegin sempre des dels conceptes del sentit comú i la 
racionalitat, dos puntals bàsics per a educar aquest 
esperit de què parlem. Ara per ara, vivim en un món 
hiperinformat des d’on es genera un ventall enorme 
d’opinions o d’estímuls diversos que bombardegen 
contínuament tots els espais virtuals que compar-
teix la nostra mainada. I precisament per això, i com 
a famílies que es preocupen per formar una societat 
del futur cada cop més lliure i crítica, cal ser part 
activa en el seu procés educatiu. I, a més, cal fer-ho 
com a membres importants d’una comunitat educa-
tiva que ha de començar a treballar des de totes les 
seves branques.

Estem d’acord que les aules han de ser espais lliures 
on els posicionaments ideològics no siguin fomen-
tats. Ara bé, no podem rebutjar que som part im-
portant en la construcció de la futura ciutadania del 
nostre país, i per això tenim la responsabilitat social 
de transmetre’ls principis i valors que forjaran a tra-
vés del seu propi criteri. I, sobretot, hem de fer-los 
arribar sempre que la diferència fa millor les nostres 
idees i que el respecte és l’eina més important per 
establir acords.

L’alumnat del nostre país està demostrant ser part 
activa de la societat actual perquè participa, pro-
testa i expressa quin és el seu posicionament. Per 
això, les famílies, a través d’una AMPA activa on hi 
participi molta gent, hem d’implicar-nos en aquest 
procés educatiu de construcció de l’esperit crític 
dels nostres fi lls i fi lles i garantir-los una societat més 
preparada, més lliure i que tingui l’oportunitat de 
decidir quin és el seu futur.

AMPA de l’IE Salvador Vilarrasa

Fomentem l’esperit crític
L’AMPA de l’IE
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  Consells per fer un bon ús de les TIC
L’ús quotidià de les noves tecnologies infl ueix en 
el desenvolupament intel·lectual dels vostres fi lls 
i fi lles, així com en la seva manera d’aprendre i de 
percebre el món. cal que els acompanyeu en el 
procés d’aprendre a fer-les servir, per aprofi tar les 
oportunitats que ofereixen i evitar els riscos que 
comporten.
Quan parlem de tecnologies digitals ens referim 
a les eines informàtiques i dispositius digitals 
que fem servir per comunicar-nos o per cercar 
informació. Inclouen tant les tecnologies d’última 
generació (internet, telèfon mòbil, tauleta, etc.) 
com les que ja fa temps que formen part de les 
nostres vides (televisió, ràdio, ordinador, etc.)
En aquest article trobareu consells per fomentar 
l’ús responsable de les tecnologies digitals en 
els vostres fi lls i fi lles. No es tracta de frenar 
la curiositat dels infants, però entre la manca 
d’estímuls i la saturació s’ha de trobar un punt 
d’equilibri.
1- Escolliu els continguts
Els dispositius tecnològics han de ser adequats 
al nivell de desenvolupament del nen o nena. 
Els experts recomanen que l’ús de les pantalles 
per part dels més petits tingui lloc sempre en 
presència d’un adult que pugui supervisar a quins 
continguts accedeix. Podeu utilitzar contrasenyes, 
antivirus i sistemes de control parental com a 
mesures de seguretat i per bloquejar l’accés a 
continguts inadequats. La supervisió i la seguretat 
s’hauran d’anar revisant en funció de l’edat, ja 
que el domini de la tecnologia per part del menor 
també anirà variant.
2- Limiteu l’horari
És important controlar el temps que els nostres 
fi lls/es passen davant de les pantalles. S’ha 
d’estipular un temps d’utilització, que es pot 
pactar amb anterioritat, i avisar el nen amb 
antelació de quan ha de deixar la pantalla. És 
aconsellable procurar que coincideixi amb la fi  
del programa o del joc. Feu-los refl exionar sobre 
el temps que hi dediquen perquè s’adonin que 
les activitats que deixen de fer poden ser tant o 
més interessants que les tecnològiques. Eviteu 
fer servir aparells tecnològics durant els àpats 
(televisor, mòbil, tauletes, etc.) i incorporeu 
l’hàbit familiar de no fer servir tecnologies una 
hora abans d’anar a dormir, ja que en estimular 
l’activitat mental difi culten el son.
3- Acompanyeu els vostres fi lls/es
Procureu que l’ordinador es faci servir en espais 
comuns de la casa i mai en habitacions amb la 

porta tancada; d’aquesta manera podreu veure 
quin ús en fan, alhora que potencieu espais de 
relació dins de la família. Compartiu l’experiència 
amb els vostres fi lls i fi lles, especialment amb 
els més petits. Jugar plegats o comentar en què 
consisteix l’activitat que apareix a la pantalla en 
cada moment permet reforçar la comprensió i 
crear a més un moment de diversió conjunta, de 
la mateixa manera que es comparteix la lectura 
d’un llibre o les activitats a l’aire lliure.
4- Ensenyeu-los a fer un ús correcte de la 
tecnologia
Suggeriu altres usos per a les noves tecnologies; 
no només l’aspecte lúdic, sinó també la seva 
utilitat com a recurs educatiu. No tota la informació 
que existeix a internet és fi able o vàlida. Podem 
ajudar a desenvolupar el sentit crític de l’infant 
fomentant discussions sobre el que està mirant 
o fent, ja que, sovint, consumeixen molta 
informació sense valorar el missatge. Ensenyeu 
als vostres fi lls/es a tractar els altres amb respecte 
a les xarxes socials.
5- Eviteu un consum excessiu
Un ús abusiu pot provocar problemes d’atenció, 
trastorns d’aprenentatge, obesitat i difi cultats 
per establir relacions. Estigueu alerta davant 
de qualsevol situació que pugui ser símptoma 
d’addicció: alteracions del son, irritabilitat, 
oscil·lacions en l’estat d’ànim, baix rendiment 
acadèmic, etc. Els gadgets tecnològics no 
s’haurien d’utilitzar com si fossin mainaderes, amb 
la fi nalitat que l’infant estigui tranquil i controlat. 
Hi ha moltes activitats que es poden realitzar 
mentre l’adult està ocupat.

6- Els nens imiten el que nosaltres fem
Feu un ús raonable de la tecnologia, sigueu 
coherents amb el que vosaltres feu i el que exigiu 
als vostres fi lls/es. Noves línies d’investigació 
se centren en els efectes que té l’ús continuat 
d’aquests dispositius per part dels adults. Cada 
cop més infants experimenten la sensació de falta 
d’atenció per part de pares i mares més pendents 
de l’últim correu electrònic o de les actualitzacions 
de les xarxes socials que del que els menors els 
expliquen o pregunten en aquell moment. Caldrà 
tenir en compte aquest aspecte, perquè de poc 
valdrà intentar educar si es predica l’exemple 
contrari.

Dr. Ivan Martí
Pediatre CAP Vallcarca-Sant Gervasi

Twitter: @aprimariavsg

26
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Noticies del centre
- El curs passat l’alumnat del centre va decidir 
en l’assemblea anual destinar els diners del pre-
mi Participa a la millora del Pati. Concretament 
s’han introduït millores per a les diferents franges 
d’edat del centre. Així s’han posat taules de pic-
nic petites, una taula d’experimentació i un joc de 
troncs per treballar l’equilibri pels més petits. Un 
rocòdrom pels alumnes mitjans i espais per seure 
pels més grans.

- Aquest estiu s’ha portat a terme la finalització 
del projecte d’arranjaments dels espais interiors 
de l’edifici principal. Concretament s’ha pintat el 
passadís del 1r pis, s’ha posat suro a les parets i 
s’han pintat els marcs de les portes de diferents 
colors. Tot això ha estat gràcies a la col·labora-
ció de la brigada jove composada pels següents 
alumnes: Maria Gutiérrez, Mireia Guàrdia, Pau 
Guàrdia, Roger Masdemont, Eloi Riol, Guifré Ba-
lateu i Yasmin Ouazzani. Moltes gràcies!

- Aquest primer trimestre hem tingut la sort de 
poder gaudir de la col·laboració d’en Jacke, un 
jove de Philadelphia, que ha realitzat tasques 
d’auxiliar de conversa en tots els curs del centre. 
Thank you Jacke!

- Aquest curs escolar com a novetat important cal 
dir que el nostre centre ha començat a formar part 
del projecte d’Innovació GEP (Generació Plurilin-
güe). Aquest projecte té com a objectiu principal 
augmentar la competència en llengües estrange-
res i per aquest motiu s’idea un pla per tal d’aug-
mentar el temps d’exposició a través de les dife-
rents matèries curriculars.

Educació infantil
- Donem la benvinguda als nous alumnes de P3 i 
a n’en Marc, en Pep, en Cesc i en Martí de P4, a la 
Luna i en Narcís de P5. I també als mestres nous: 
la Cristina (psico i P5 B) i en Jordi (música).

- Com a novetat, a partir d’aquest curs i dins del 
projecte GEP (Generació plurilingüe) comencem 
a fer anglès des de P3, són sessions setmanals i 
ho fa la Mercè. Les activitats són molt dinàmiques, 
visuals i divertides. 

- Com cada any, recent encetat el curs, treballem 
la Festa Major, anem a les fires i pugem als cava-

llets amb tots els companys i companyes i també 
anem a veure els gegants i capgrossos de Besalú.

- Volem agrair als castanyers i castanyeres que, 
com cada any, ens visiten a les aules i ens expli-
quen un conte.

Cicle Inicial
- Donem la benvinguda en el cicle als 37 alumnes 
de primer i als 2 alumnes nous de segon.

- Tenim un auxiliar de conversa de llengua an-
glesa, que es diu Jake.

- Hem començat els tallers de plàstica els dime-
cres a la tarda, fem diferents activitats: anem a la 
biblioteca,  fem un tres en ratlla, una simetria amb 
fils i pintura, una màscara i jocs amb pals per a la 
classe.

- Ja tenim delegats i delegades de cicle i estem 
molt il·lusionats.

- Aquest curs treballem el projecte del cinema, 
va relacionat amb la sortida al museu del Cinema 
que hem fet; per això hem fet una petita pel·lícu-
la per presentar-la a la reunió de pares i mares. 
Agraïm l’enorme ajuda d’en Jordi en el seu mun-
tatge.

Cicle Mitjà
- Els mestres que formen part de cicle mitjà són: 
l’Adrià, la Irene, l’Àngel, en Marc, la Cristina, la 
Roser i la Vane.

- Ha arribat una alumna nova a 3RA que es diu 
Júlia Lladó.

- Tenim racons emocionals a les aules.

- Fem tallers de plàstica i racons en totes les àrees.

- A 3r ens han barrejat i hem canviat de companys. 
Però ens continuem veient a medi social, a tallers, 
a racons, pel pati i pel menjador.

- Els treballs i els jocs són més difícils i també fem 
més controls que abans.
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Cicle Superior
- Estrenem un nou mòdul: el passat setembre els 
alumnes de cicle superior vam iniciar el curs en un 
mòdul compartit. És el més gran de tota l’escola 
perquè hi ha quatre aules, lavabos i un passadís 
molt llarg. Passeu a visitar-nos!

- Nous fitxatges! Aquest any incorporem una nova 
tutora a 5è B que es diu Laia Junyent i una a 6è B 
que és la Iolanda Mitjà. També comptem amb la 
Stephany que va començar el curs a 5è A.

- Auxiliar de conversa: en Jake Dent és un noi de 
Pensylvania que ens ajuda a les hores d’anglès 
per millorar l’idioma.

- Romans per un dia! Hem anat d’excursió a les 
Ruïnes d’Empúries per treballar i veure de prime-
ra mà com vivien i es relacionaven els habitants de 
l’edat antiga.

ESO
In September, the students of 4th ESO completed 
the linguistic and cultural exchange with Hövass-
kolan High school from Göteborg, Sweden.

The exchange program has been carried out 
since March 2018 (two courses ago).

It is framed within  the Project Erasmus+, “Build-
ing young bridges, from the city to the town”.

In March 2019 our students travelled to Sweden 
and in September the students of Sweden  visited 
us, completing the cycle.

We hope to continue enjoying this experience.

Enguany la Cantata per la pau, UAP‘20, porta per 
titol: "Galileu Galilei, fe, raó i ciència". Hi partic-
iparan els alumnes de 2n d'ESO representant el 
paper de la Santa Inquisició.

Un curs més, l'alumnat de 1r emprèn el Projecte 
BrESsOl. Aquest projecte s'impulsa des de les 
matèries de tecnologia i música cooperant amb 
la Llar d'Infants Petit Comte.

Els alumnes de 1r d’ESO participen al projecte 
liderat per la UdG “Inventors4change”. Aquest 
projecte pretén que alumnes de diferents països 
treballin plegats sobre un tema de ciutada-
nia global. Enguany treballarem sobre el canvi 
climàtic amb centres de Romania i Itàlia.

El passat 30 d’octubre els alumnes de de 2n i 
3r d’ESO van visitar el Museu de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya (mNATEC). En aquest es-
pai varen poder veure una exposició sobre l’en-
ergia i una altra sobre la química i els elements 
de la Taula Periòdica. També varen fer tallers molt 
dinàmics i pedagògics; un al Taller de Física de 
la Mentora Alsina i un altre d’Electricitat, mag-
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netisme i els seus efectes.Tots dos varen resultar 
molt divertits i interessants.

Un curs més, els alumnes de 4t ESO han iniciat 
el Servei Comunitari, que és un Projecte d’apre-
nentatge servei en què els alumnes han de fer 
un mínim de 10h de voluntariat fora del centre 
(Edat 3, Llar d’Infants, Turisme, Banc de sang i 
teixits…). D’aquesta manera es completa la co-
operació dels alumnes en les activitats del centre 
des de cicle superior (apadrinament lector, dina-
mització de patis, castanyeres i castanyers, patg-
es reials, …).

Els quatre nivells d’ESO iniciaran aquest any els 
programa “Sigues tu”. Aquest programa treballa 
diferents eixos transversals, lligats amb la salut:

A 1r es treballarà la convivència, a 2n les addic-
cions, i a 3r i 4t la sexoafectivtat. De cada tema 
es faran xerrades, tallers i dinàmiques. Segur que 
serà una bona oportunitat d’omplir la motxilla de 
recursos per afrontar la vida de manera saludable!recursos per afrontar la vida de manera saludable!
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P3P3P3P3
ELS NENS I NENES DE P3 HEM TREBALLAT LA TARDOR. 
HEM PORTAT COSES PER MUNTAR EL RACÓ I N’HEM APRÈS EL NOM.
TAMBÉ HEM CLASSIFICAT ELS FRUITS PER MIDA I PER COLOR.
HEM PINTAT LES PINYES I els PALS AMB PINTURA.
PER TREBALLAR EL LLENGUATGE ORAL HEM APRÈS CANÇONS, DITES I POEMES.
HEM TREPITJAT FULLES, LES HEM ESMICOLAT I LES HEM ENGANXAT EN UNA FULLA 
PINTADA AMB ELS COLORS PROPIS DE LA TARDOR. HA QUEDAT MOLT BONICA!
I FINALMENT, HEM TASTAT ELS FRUITS TÍPICS. MMMMM, QUE BONS! ! !

ACTIVITATS IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire
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Els alumnes de P4 A i B (globus i autocars) hem estat treballant la nostra 
nova mascota: l’elefant. 
Primer de tot vam preguntar als alumnes què sabien dels elefants, i a partir 
d’aquests coneixements previs vam iniciar un petit projecte sobre aquest animal. 
Hem après com són, què mengen, com neixen, on viuen, entre altres curiositats.  
Hem vist vídeos, imatges, contes, etc. I com a part de l’aprenentatge hem fet 
elefants de diferents maneres: dibuix, composició i modelatge.  Tot seguit 
podreu veure algunes imatges sobre aquests treballs que hem fet.
Dibuix i composició:

Treball en volum de l’elefant: modelatge amb plastilina i pasta blanca.
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Quins elefants més bonics que ens han quedat i quantes coses que hem après! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Els nens i nenes de P5 hem fet de científics i hem realitzat la dissecció d’uns 
pulmons i un cor d’un xai.                                   

Hem pogut veure des de ben a prop com són de veritat i quines parts tenen.

També, hem bufat els pulmons i hem vist que s’inflaven com dos globus. Quina 
passada!

P5P5P5P5OBSERVEM I EXPERIMENTEM

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire
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Que bé ens ho 
hem passat!!

Finalment, hem pogut tocar-los i hem vist que els pulmons són molt tous i el 
cor és més dur! També hem vist que el cor per dins és buit.
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ELS NENS I NENES DE PRIMER DE CICLE INICIAL, us expliquen quines 
coses han trobat noves i diferents, ara que ja han començat primer.

La llista de menjador  la fem amb 
l’ordinador.       Christian i Sofia

Tenim el racó dels missatges 
secrets.       Bruna i Roa

Aprenem a arxivar.
     Gina i Tura

Tenim el racó de la PEPA per quan 
tenim problemes.     Aran i Max

Tenim el racó dels monstres amb gomets 
verds i vermells.      Joan B. i Lucas

La fada ADA i el follet MERLÍ ens fan 
companyia.  Matilda i Kimberlly

Posem la data en català, caste-
llà i anglès.        Arnau i Pau

Fem alternativa i religió.       
Uriel i Jamila
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Tenim un estoig i material 
de reserva.   Clàudia i Maria

Fem castellà amb la  PEPI i 
la  CONCHI.   Eimi i Bernat 

Tenim un horari molt 
ple.      Kean i Jan 

Ens ajuda la Cristina i en 
Jordi.     Dilan i Jeronimo

Hem fet grups nous i fem 
tallers.      Jana i Martí 

A la classe hi ha un semàfor amb 
una vareta màgica.    Indira i Kiara

Tenim padrins i hem de 
llegir molt.    Malak i Martina

Portem motxilla 
gran i tenim deures.     
Sergi i Lluc P.

Fem moltes mates i 
informàtica.  Aleix i Arlet

Tenim normes i 
càrrecs.  Pol i LLuc J.
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Experimentem amb les mesures: 
mesurem capacitats dels líquids amb 
diferents recipients i llargades amb 
la cinta mètrica. 

ELS NENS I NENES DE SEGON
JUGUEM FENT MATEMÀTIQUES

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire
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Treballem  l’orientació en l’espai amb 
diferents jocs a la classe i al pati.
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Els alumnes de 4t de cicle mitjà a classe de medi natural, hem 
fet un projecte sobre els minerals, les roques, el sòl o l’aigua. 
Aquest projecte el vam organitzar en diferents punts. 

Per començar vam fer grups aleatoris i cada un va escollir un 
mineral per analitzar o una superfície de la Terra per investigar.  

Vam anar a la classe d’informàtica i una vegada allà, cada grup 
es va posar en dos ordinadors i vam començar a fer recerca 
d’informació i un power point sobre el mineral o superfície de 
la Terra escollida. En aquest power point explicàvem què són 
els minerals i les seves propietats que són el color, la brillantor, 
la duresa... També explicàvem diferents tipus de roques, com és 
l’aigua del planeta... 

Com que el primer dia no vam tenir temps d’acabar-ho vam fer 
una segona sessió als ordinadors per posar fotos i repassar-ho. 

Una vegada fet, vam dedicar la tercera sessió a fer una exposició 
oral per grups davant la resta de la classe on explicàvem el 
power point i cada grup avaluava els altres mentre feien la 
presentació.

Va ser una activitat motivadora i divertida per saber més coses 
de les roques, els minerals, el sòl i l’aigua.     

Projecte dels minerals i les 
superfícies de la Terra 



El Xerraire

Curs 2019-2020
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Aquest primer trimestre a 5è hem iniciat el PROJECTE DE L’UNIVERS.

Ens hem organitzat en grups cooperatius i cada membre del grup ha començat a fami-
liaritzar-se amb els seus càrrecs.

Hem començat a fer activitats manipulatives i d’experimentació fabricant una caixa de 
la lluna per tal de descobrir quines són les seves fases.

Ens estem preparant per afrontar el repte cooperatiu de construir el SISTEMA SOLAR 
GEGANT a tota la classe. Cada grup buscarà informació d’un planeta, el presentarà a 
davant de tota la classe i el fabricarà per construir una maqueta gegant entre tots. 

Ens espera una aventura que ens portarà de viatge per l’espai. 

PROJECTE UNIVERS 



5è5è5è5è
This year, 5th grade students have celebrated a fashion show in English as a fi nal task 
of the fi rst project. First of all, in pairs we have chosen a topic and decided what clothes 
we would like to wear on the fashion day. After that, we have written the description of 
our mate.

During the fashion show, we have arranged a catwalk where one student walked on 
while the other one was describing how was his/her partner and what clothes was he or 
she wearing. 

We also evaluated each other while we were talking. Such a funny morning!

FASHION SHOW

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire
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6è6è6è6è
During this term, weekly, 6th grade students practise and improve their oral skills with 
third ESO graders. At the same time, these meetings enable new friendships and en-
courage a friendly environment where students feel safe and fearness while they speak 
in a foreign language. They learn by playing some games such as running dictations, 
bingo, board games and others. Students state that they hope these cooperative acti-
vities never end. 

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS

LEARNING TOGETHER
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Parlem del part
i l’embaràs amb les famílies
La tarda del passat 17 d’octubre vam convidar a les famílies per entrevistar-les sobre la 
seva experiència durant la pubertat, l’embaràs, el part i el post-part. Els vam fer pregun-
tes com per exemple: “Feies esport durant l’embaràs?”, “Podies menjar de tot durant la 
gestació?”, “Estaves nerviosa abans de parir?”, “Quant temps vas tardar a recuperar-te 
després del part?, entre altres. També vam tenir la sort de poder parlar amb un pare 
que ens va respondre dubtes com: “Què és el més complicat i el més fàcil de cuidar un 
nadó?” o “Vas poder veure el part de la teva dona? Què vas sentir?”.

Més tard, a partir de les persones entrevistades en vam escollir una i vam redactar la 
seva experiència corresponent. 

En conclusió, va ser una tarda molt profi tosa per aprendre coses d’una manera més 
propera, signifi cativa i fi ns i tot, divertida. Els alumnes de sisè, esperem que les famílies 
tornin aviat per ajudar-nos en d’altres coses. Gràcies famílies!
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1r ESOIE Salvador Vilarra erraire ACTIVITATS1r ESO1r ESO1r ESO111Els alumnes de 1r d’ESO hem fet 
una maqueta del Sistema Solar 
a escala!
A l’assignatura de Naturals hem estat treballant el 
Sistema Solar i per aprendre les mides, distàncies, 
colors i característiques dels planetes hem fet una 
maqueta. 

Per fer-ho hem buscat les mides dels planetes i la 
seva distància al Sol. Seguidament ho hem passat 
a escala (1cm = 10.000 km). Tot seguit cada grup 
ha buscat com són els planetes (color, caracterís-
tiques...) i els hem creat amb diferents materials 
(plastilina, pilotes de porexpan, cartró, cartolina, 
fang, etc.).

Després, calia col·locar els planetes a la distància 
al Sol que havíem calculat a escala però... les dis-
tàncies eren massa grans! Si posàvem el Sol al pati 
de l’escola havíem de col·locar els planetes per tot 
Besalú i fi ns i tot més enllà!

Per tant, hem situat els planetes sobre una base 
sense seguir l’escala i hi hem dibuixat les òrbites i 
representat el cinturó d’asteroides.

Finalment, ho hem presentat davant la classe i ex-
posat a l’entrada de l’institut escola. 

Amb aquest projecte hem après que el Sistema 
Solar és molt gran i que la Terra, comparada amb 
altres planetes i el Sol, és molt i molt petita. 

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS



1r ESO1r ESO1r ESO1r ESOIE Salvador Vilarrasa. El Xerraire

31



IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS

32

2n ESOIE Salvador Vilarr erraire ACTIVITATS2n ESO2n ESO2n ESO222Els pastorets de besalú
Alguns alumnes de 2n ESO que han participat 
en la representació dels Pastorets, ens han vol-
gut fer cinc cèntims de què signifi ca per a ells la 
preparació d’aquesta obra. Tots ho valoren com 
una bona experiència:

Aquest any tenim l’optativa de Teatre on al primer 
trimestre hem treballat els Pastorets.
Què signifi quen per nosaltres?
Per nosaltres, encara que no a tothom li agradi el 
teatre, és una bona oportunitat per fer una matèria 
diferent.
També, com que és una tradició a l’Institut Escola, 
ho hem fet el millor possible.
Ens feia certa il·lusió ja que ho havíem vist fer a 
altres cursos i aquest any ens ha tocat a nosaltres.
A partir del moment en què vam saber quin per-
sonatge representaria cadascú, vam començar els 
assajos.
Durant els assajos hem pogut anar millorant i ens 
hem adonat de les coses que ens costaven més i 
ens hem pogut ajudar entre tots.
El dia 13 i 14 de desembre vam viure una experièn-
cia nova, per alguns de nosaltres, vam representar 
els Pastorets.
Ho vam fer tan bé com vam poder!

Regina Vilagran i Maria Cuadros

Cada any, a 2n d’ESO es fan els Pastorets. Aquest 
any es van fer els dies 13 i 14 de desembre i hi va 
haver molta gent!
Els diners de l’entrada van destinats a la nostra sor-
tida a Barcelona per fer el Treball de Síntesi, per tal 
que ens surti més barat.
Nosaltres fem una optativa de Teatre els dimarts 
i els nostres professors són en Joan Vila i la Lola 
Torrent. Ells ens han ajudat molt i han perfeccio-
nat la nostra manera d’actuar ja que tenen molta 
experiència.

Paula Font Falgàs

Esperem que us hagin agradat molt i que us ha-
gueu adonat de tot el nostre esforç i dedicació!
Aquest any els Pastorets els hem fet els alumnes 
de 2n d’ESO. Les classes de Teatre (que és una op-
tativa) les fem els dimarts amb la Lola Torrent i en 

Joan Vila , i sempre ens dividíem en 2 grups, un 
grup eren els 7 pecats capitals i l’altre grup eren 
els pastors, els dimonis grans , els àngels…
Quan ens acostàvem al dia de la representació, fè-
iem assajos generals tots junts practicant les esce-
nes una per una. Com que no anàvem gaire bé de 
temps, hi havia cops que agafàvem hores d’altres 
matèries per poder assajar més.
Finalment va arribar el dia de la representació de 
l’obra i es va omplir bastant i tots estàvem molt 
nerviosos. Tot i això ho vam fer molt bé i vam gua-
nyar força diners. El dissabte no va venir tanta gent 
com el divendres,  tot i que tots dos dies estava 
força ple. Vam estar tots molt satisfets amb l’obra 
i la feina feta!

Quim Alabert, Pau Busquets i Pau Garcia

IE Salvador Vilarrasa. El Xerraire ACTIVITATS
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A la classe d'Ètica els alumnes de 4t eso tractem 
els diferents problemes i reptes socials que ens en-
volten, els motius i les possibles solucions. Fa unes 
setmanes vam tractar el tema del canvi climàtic, 
vam dividir el treball en tres parts: ens informem 
sobre el tema, actuem i informem als altres.

La Tura (professora d’Ètica) va presentar un power-
point amb els motius i les possibles solucions per 
frenar el canvi climàtic. Va explicar el perquè es va 
produir i com ara està creixent, què hi podem fer 
si es vol aturar, com ens pot o ens està afectant, 
qui hi ha darrere o qui són els culpables, etc. Vam 
mirar alguns vídeos i documentals molt aclaridors. 
Vam tancar el primer bloc de treball amb una mica 
de debat, que va girar entorn de si les nostres ac-
cions serviran o no. La conclusió va ser que si bé el 
canvi no es pot aturar, sí que es pot mirar que si-
gui més lent, i que cada petita acció és important: 
PENSA GLOBAL, ACTUA CONCRET.

Després d’informar-nos, el següent pas era actuar. 
Vam pensar en la idea de fer cartells amb diferents 
frases com: “si el mundo fuera un banco, ya lo hu-
bieran salvado”, “there is no planet B”, “es hora 
de abrir los ojos”, “el canvi climàtic és aquí” i amb 
diferents dibuixos com un gelat amb un planeta 
fonent-se, la terra amb un termòmetre que està al 
màxim de graus, un mar ple de plàstics en lloc de 
peixos... Els vam penjar a la barana de la pista per-
què així els alumnes i famílies que entren i surten 
del centre ho puguin veure. 

Després d’aquesta acció, ens vam dividir en di-
ferents grups: els divulgadors, que van parlar del 
canvi climàtic a diferents classes; els reporters, que 
van fer fotos i vam escriure aquest article; els mú-
sics, que van enregistrar un videoclip, i els auditors, 
que van fer propostes per millorar la sostenibilitat 
del nostre centre. 

4t ESO4t ESO4t ESOIE Salvador Vilarrasa. El Xerraire

NO HI HA PLANETA B! 
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Yasmin Ouazzani i Diana Martínez (4t ESO)

Els alumnes de 4t eso estem molt orgullosos del 
que hem fet ja que és un gran pas endavant; edu-
car i ensenyar sobre el canvi climàtic és responsa-
bilitat de tots. Estem contents de poder informar 
als altres ja que és molt important. No cal actuar 
amb grans accions, fet que possiblement no pu-
guem fer perquè no som les grans empreses, però 
tampoc hem de llançar la tovallola, més val accions 
petites que no pas no fer res. Actuant tots amb 
petites accions podem  ajudar molt: LA UNIÓ FA 
LA FORÇA!

Com podem ajudar amb petites accions?
Reciclar

No utilitzar plàstic o reduir-ne el consum, utilitzar l'aigua, l'electrici-
tat o el gas necessari, plantar un arbre, utilitzar més la bicicleta, 
dutxar-se en lloc de banyar-se, utilitzar bombetes de baix consum, 
fer servir fulls en brut o reciclats, utilitzar energies renovables, re-
duir el consum de carn, no deixar el carregador endollat, no posar 
la calefacció a temperatura massa alta, conscienciar els altres i 
sempre seguir la regla de RRR (reduir, reutilitzar i reciclar).
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Aquest any el departament de francès us vol fer 
arribar les darreres novetats de lectures en fran-
cès.  Veureu que n’hi ha de tot tipus i per a tots el 
gustos.  Bona lectura!

Astérix Tome 38: La Fille de Vercingétorix (Bande 
dessinée - cartonné)

Jean-Yves Ferri Albert Uderzo Didier Conrad: La pant-
hère des neiges  Prix Renaudot 2019

Sylvain Tesson: Amours solitaires - Une petite éternité  

Morgane Ortin: Un(e)secte 

Maxime Chattam: Petites Luxures - Histoires intimes

Simon Frankart: La dernière licorne : Tout ce qui est 
sur Terre doit périr 

Michel Bussi: Undertaker Tome 5 : L'indien blanc 
(Bande dessinée - cartonné)

Xavier Dorison - Ralph Meyer: Et si vous appreniez à 
vous soigner vous-même ? 

Sophie Lacoste: Les tuniques bleues Tome 63 : La ba-
taille du cratère (Bande dessinée - cartonné)

Raoul Cauvin-Lambil: Les Légendaires World Without 
Tome 22 : Les Eveillés (Bande dessinée jeunesse - car-
tonné)

Patrick Sobral: Le Chat Tome 22 : La rumba du Chat 
(Bande dessinée - cartonné)

Philippe Geluck: Les Trois Femmes du Consul

Jean-Christophe Rufi n: Profession espion

Olivier Mas: Mortelle Adèle: Au pays des contes dé-
faits Tome Collector(Bande dessinée jeunesse)

Mr Tan Diane Le Feyer: Sur le bout de la langue

Bertrand Périer: Tanguy et Laverdure Tome 8: Les 
Chevaliers du ciel (Bande dessinée - cartonné)

Patrice Buendia Frédéric: Tu mourras moins bête 
Tome 5 : Quand y en a plus, y en a encore (Bande 
dessinée - cartonné)

Novetats de lectures en francès



Aquest curs, en algunes de les sessions de 
música a primària, hem treballat per racons. 
Durant la sessió es treballen diferents contin-
guts de música amb tot el grup classe: cantar 
cançons, ballar les danses, escoltar audicions, 
tocar instruments... I una part de la sessió 
l’hem destinada a fer un treball per racons. 
Durant una mitja hora els alumnes, distribuïts 
en petits grups, realitzen activitats simultànies 
de manera autònoma. És una manera de tre-
ballar més creativa  i fl exible, on s’aprofi ta el 
joc per reforçar continguts. La mestra super-
visa i ajuda en les activitats i als alumnes que 
més ho necessiten.

Hem fet racons de jocs per treballar el llen-
guatge musical, ja sigui per aprendre millor les 
notes, els ritmes, els instruments i algun racó 
de creativitat: a partir d’un poema o d’una 
dita han de posar-se d’acord i inventar-se un 
acompanyament amb els instruments que vo-
len i crear ritmes per acompanyar-lo o inven-
tar-se una coreografi a a partir d’una música 
donada.

Racó_ posar notes al pentagrama

Racó_ dòmino de fi gures musicals

Racó_ tocar una cançó

Racó _ formar compassos Racó_ escala de do

Racó_ musicar un poema

A música també fem racons

36
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Jake Dent is 19 years old and he’s from Allen-
town, Pennsylvania. He has been our language 
assistant this fi rst term at school. We had the 
chance to ask him some questions about his stay 
and the States. 

1. Why did you come to Besalú? 
Because the school was looking for a native 
speaker and I wanted to have a gap year to travel 
and learn Spanish, so when I was asked to come 
here I said yes. 

2. What have you done here? 
I’ve visited Olot, Barcelona and Girona. I went 
to Festes del Tura in September, I also went to 
see a Girona F. C.  football match and I went to 
the demonstration on the 11th September. I’ve 
also visited Banyoles and tried some typical food 
there.  In the school I’ve been teaching all the 
classes from infantile to 4th of ESO. 

3. What’s your favorite thing in Besalú? 
Besalú is a little village and I love it, I come from 
a big city and it’s very different from here. I like 
getting to know the neighbors and I feel very wel-
come here. 

4. Do you like teaching? What have you learned 
from the experience? 
I like helping to teach even though it’s not what 
I want to study in the future. I think it’s fun and 
a very unique experience. I like kids, I am the 
youngest in my family and when I am with them I 
feel like  an older brother. 

5. How is Catalonia different from the States? 
The food is different, you eat healthier food and 
you eat less in general. The beef tastes really 
good here.  I’ve noticed there are more motor-
bikes here. In the States there are bigger cars and 
lots of trucks. Things are a bit cheaper here (ex-
cept for petrol) and your schedule is also different 
from ours. 

6. What do you miss from the States? 
I miss peanut butter, seeing my friends and my 
pets and driving my car. I also miss wawa; it’s a 
petrol station where you can fi nd very good food 
and snacks. 

7. Can you tell us a bit what is prom and 
home-coming?
Home-coming is a dance on a Friday night to cel-
ebrate the start of the year and usually boys ask 
girls to go and they wear nice clothes. There is 
always a football game that day too. 

Prom is also a dance at the end of the year and 
people usually wear more formal clothes such 
as a tuxedos or dresses. It’s a bigger event than 
the home-coming. The queen and the king prom 
are chosen and there is usually a party after the 
dance. 

8. Do you like Trump? 
No, I don’t. For me he’s a disrespectful person 
and he uses the position of president to make his 
life better.  

9. We know you like music. What’s your favorite 
genre? Do you like the music we listen here? 
I like rock and roll, my favorite genre is alternative 
rock. I don’t like country music.  I’ve heard some 
of your Catalan and Spanish music on festivals 
and I like it. 

10. Do you like the Mediterranean diet? 
Yes, I do. It’s healthier and the portions here are 
smaller. Healthy food in the States is very expen-
sive. 

11. We know you love croquets. What’s your 
favorite type? 
I think ham and mushrooms are my favorites. 

12. Were you aware of the problem of Catalo-
nia and Spain? 
I wasn’t aware of it before coming. I came here 5 
years ago and I learned a bit, now I know a lot. I 
think it’s sad that no one else knows about it. 

13. Is there something you don’t like about liv-
ing here? 
No, I like everything here, well…. Maybe some-
thing, when you cross the street people don’t say 
thank you back, I would say the kind of friendli-
ness to people who you don’t know. 

Thank you Jake for your time here with us. It’s 
been really nice meeting you. We will miss you. 
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Taller d’expressió corporal a 3r i 4t

Dimecres 13 de novembre de 2019
Avui a les 3:00 teníem tallers d’artística al pavelló. Hem fet 
grups de tres i havíem de fer una obra d’en Kandinsky amb el 
material que hi havia al pavelló i el cos. Ens ha costat moltíssim 
però al fi nal ho hem aconseguit.

Adam i Gerard

Avui a les 3.00h de la tarda hem anat a fer tallers. Hem anat a 
Educació Física amb la Cristina. Teníem tota la tarda per fer 
uns quadres d’en Kandinsky. Els quadres els fèiem amb el cos 
i amb material d’Educació Física, amb grups de tres. Teníem 
tot ple de quadres amb cordes, pilotes, pitralls… Quan hem 
acabat la Cristina feia de “guia del museu” que ens ensenyava 
tots els quadres de la sala i cada grup que el feia es posava 
amb una postura. I així va ser la tarda de les 3.00h a les 4.30h.

Alba Solís

Avui a les 3.00 hem anat al pavelló amb la Cristina i hem fet 
amb el cos i material quadres d’en Kandinsky. Després d’una 
estona ha xiulat. Hem ensenyat la nostra obra d’art als com-
panys i companyes. Quan hem acabat d’ensenyar les obres ens 
ha deixat jugar 7 minuts i ara estem aquí escrivint aquest diari.

Mireia i Martí Juan

Avui a les 3:00 fi ns les 4:30 hem fet un taller amb la Cristina, 
de Kandinsky. Hem fet grups de tres i quatre persones i hem 
agafat material. M’ha agradat molt. Cadascú ha fet un quadre 
del pintor i hem fet una foto.

Ona i Eloi Riera

Avui a les tres hem fet un taller. El taller era d’Educació Física 
amb la Cristina. Era de Kandinsky. Hem fet quatre representa-
cions amb material. El taller s’ha acabat a dos quarts de cinc.

Roc, Jordy i Martí Riera

Hola som la Sira i la Blanca. Avui a la tarda a les 3:00 hem anat 
al pavelló i a les 4:30 hem acabat. Hem fet quadres d’en Kan-
dinsky. Cada grup en feia un cadascú i el nostre grup erem la 
Blanca, la Sira i la Mireia. Hem fet servir material com cèrcols i 
cons. Ens ha agradat molt.

Blanca i Sira

Un dels tallers de plàstica és d’expressió corporal. A l’acabar la sessió hem 
escrit els següents diaris:

Arc i punta

Cap amunt

Cel blau

Tou dur
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PROJECTE A EDUCACIÓ INFANTIL
A educació infantil cada ni-
vell té una mascota que for-
ma part de l’aula i als nens 
i nenes els hi agrada molt. 
A més a més, se l’emporten a 
casa el cap de setmana per 
fer una petita tasca i per 
gaudir-ne molt.

Després de molts anys de tenir 
en Pelut, en Llamp i la Tecla 
ha tocat renovar. Així que 
aquest curs ens ha arribat 
el Peix Irisat, l’elefant Elmer 
i la Vaca Florentina junta-
ment amb els seus contes. Cada 
conte treballa aspectes de 
l’educació emocional adients 
per a infantil. A principi de 
curs, perquè sigui més signifi-
catiu, cada aula presenta la 
mascota juntament amb el seu 
conte i en fa un treball per 
conèixer-la millor.
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Projecte  de  Cicle  Inicial: El Cinema
A  cicle  Inicial  fem  el  projecte  del  cinema, és un projecte de tot el cicle  que  dura  tot  el  curs.  
En  aquest  projecte  treballem  el que  volen  saber els nens  i  nenes sobre aquest  tema  tan  
fascinant i engrescador, i a l’hora força desconegut, partint de sortides, tallers, material  que ells 
mateixos aporten,... . Una de les primeres activitats que hem portat a terme, aprofi tant aquest 
projecte, ha estat escollir un nom per a la nostra classe. Ara ja els sabem

1r A  classe d’en Simba

1r B  classe d’en Mowgly 2n A classe d’en Harry Potter 2n B classe de la Sireneta
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Projecte Cicle Mitjà: La llibreta viatgera
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Tallers de Van Gogh a Cicle Superior
En aquest trimestre, els alumnes de Cicle Superior estem treballant Vincent Van Gogh. Intentem 
descobrir la seva obra i també la manera especial de pintar que tenia a partir de 5 tallers rotatius. 
Els «Girasols», «Nit estrellada» o la seva habitació són algunes de les obres que treballem amb 
tallers de pintura, creació plàstica, collage, i fi ns i tot, practicant vocabulari en anglès. Estem 
aprenent moltes coses de Van Gogh i podeu veure una exposició al passadís de Cicle Superior. 
No us ho perdeu, a nosaltres ens ha agradat molt. Els de 5è i 6è som uns artistes!!! 
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Projecte d'ESO: LLUÈRNIA 2019
Aquest curs als alumnes de 3r d’ESO ens ha tocat fer un projecte per 
Lluèrnia. Lluèrnia, per qui no ho sàpiga, és un festival del foc i de la llum 
a la foscor pels carrers d’Olot. És totalment gratuït i aquest any s’ha fet el 
dissabte 9 de novembre. 
A principis de curs en Wifred, professor de Tecnologia, ens va proposar 
un projecte molt interessant. Es tractava de fer un plafó amb un circuit 
pel qual havia de passar una bola que feia llum . A part de fer el circuit 
també ens va proposar posar un conjunt de leds per il·luminar el plafó i 
també muntar-hi un circuit elèctric, perquè ens va dir que hi havia d’haver 
dos servomotors (mecanismes auxiliar semblants a un motor de corrent 
continu) . 
Al principi el que vam haver de fer va ser dissenyar el circuit amb el nostre 
grup. Un cop fet el disseny, vam haver de presentar-lo a en Wifred per poder 
començar a fer tota la part pràctica. Després va ser l’hora de convertir el 
disseny en un circuit real. Vam estar unes quantes sessions tallant i llimant 
fustes per construir tot el circuit. Un cop vam tenir el circuit va ser hora 
de posar-nos en la part elèctrica, la més difícil. Vam estar programant 
unes plaques elèctriques amb la informació necessària per fer funcionar 
els servomotors. Un com fet tot això, vam portar tots els plafons a una 
empresa d’Olot on van col·locar les llums leds al voltant del plafó. Després 
nosaltres vam haver d'acabar d’ajuntar tots els cables perquè funcionés el 
circuit elèctric, i aquí ja vam acabar la part de tecnologia. 
Conjuntament amb tot aquest procés, a visual i plàstica vam fer una sèrie 
de dissenys per cada un dels plafons. Cada plafó constava d’un tema 
diferent. Hi havia: Veritat, Justícia, Amor, Solidaritat, Igualtat i Llibertat. Un 
cop acabats tots els dissenys, la Pilar, la professora de ViP, va portar tots 
els dissenys a Metacrilat Olot, on van posar el disseny a un metacrilat amb 
la intenció que, quan hi apliquéssim llum a la foscor es veiessin les lletres 
i els dibuixos. 
Aquest projecte ha sigut multidisciplinar  perquè hi hem treballat des de 
diverses matèries. A part d’això, hem après moltíssimes coses, sobretot a 
treballar en grup. En aquest projecte era imprescindible treballar en grup 
perquè s’havien de fer moltes coses i si algú no ajudava era impossible fer-
ho. A cada grup hi havia una persona que tenia més habilitat en una cosa 
que en una altra i això ho vam aprofi tar molt. Potser a algú li agradava més 
fer el disseny de ViP, i a algú altre fer la part elèctrica, i va ser molt “guay” 
perquè tots vam aprendre entre tots. També s’ha de dir que molts de dies 
ens vam estressar, perquè teníem molta feina i  era molt difícil i ho havíem 
de tenir tot fet en un període de 2 o 3 mesos.

Alumnes de 3r d’ESO
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La importànc ia  de  la le ctura 

en els  nens i  nenes

Llegir és interpretar i entendre un missatge escrit, això que 
sembla tan fàcil a vegades no ho és tant.

La importància de l'hàbit lector recau, en el fet que, més enllà 
d'instruir, ofereix als nens i nenes les eines necessàries per adquirir tot un 

conjunt d'habilitats de refl exió, anàlisi, esforç i concentració que li serviran al llarg de 
la seva vida.

Hi ha una feina familiar a fer extremadament important fi ns i tot abans del que els nens i 
nenes aprenguin a llegir a l'escola.

Només cal escollir un lloc agradable de casa, asseure-vos amb els vostres fi lls i mirar, ex-
plicar, llegir contes i veureu que a mida que van creixent aquest hàbit el tindran adquirit.

Us convido a que vingueu a la biblioteca amb els vostres fi lls hi trobareu contes i llibres 
de totes mides i temàtiques per a totes les edats.

Un consell: En cas de dubte, vine a la biblioteca!
Us hi espero, salut i lectures!

Fina Pont
Responsable de la biblioteca Ramon Vidal de Besalú

"A la lectur a s’arr  iba per  plaer  … Com encem a llegir  per  plaer , i de fet ser ia desitjable que 
aquest plaer  no ens abandon és mai".

Miquel Desclot
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