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Sortida  Món San Benet 
El passat dimarts 14 d’octubre,  totes les classes que conformen  l’Educació 
Secundària vam abandonar la rutina escolar, per embarcar-nos (sobre les 8:30) 
en un llarg trajecte cap a les faldes de 
l’escarpada Montserrat, en el municipi 
de Sant Fruitós de Bages. El destí era 
un complex de restauració de l’històric 
monestir de Sant Benet. De passada, 
cal afegir, visitaríem la seu de la 
fundació Alícia (Alimentació i Ciència). 

Un cop es va fer l’habitual rebuda i 
presentació dels monitors, i havent 
esmorzat en una petita cantina, ens 
vam endinsar en els murs construïts originalment al segle X. Aquest monestir, 
segons ens van instruir, constitueix un dels conjunts monàstics més ben 
conservats de Catalunya, amb una intensa història representada en els 

capitells de les columnes. 

El monestir va ser consagrat l’any 
972  en presència del compte  Borrell 
de Barcelona.  Durant els segles XI, 
XII i XIII va viure la seva etapa de 
màxima esplendor, assolint el seu 
punt àlgid de riquesa material i 
espiritual, malgrat els constants 
atacs de tropes musulmanes. La 
supressió de les ordes religioses va 

aturar definitivament l’any 1835. Però l’any 1907 va ser adquirida per Ramon 
Casas i la seva família, i restaurada 
fins a convertir-la en un museu.   

Un altre recurs utilitzat i el qual ens 
va permetre una comprensió molt 
més puntualitzada, van ser uns 
successius audiovisuals que ens va 
transportar al segle narrat, i ser 
capaços de establir una relació 
entre nosaltres. 

Per una banda, una de les activitats 



previstes a fer, era la història de l’Església de Sant Benet; però, també cal 
recalcar una activitat més experimental, la qual, pel que fa a 3r i 4t d’ESO, va 
ser la de Cassoles i Provetes, que consistia en la manera d’actuar de la 
química en la cuina. 

Les activitats que vam realitzar van ser: 

La Osmosi, pel que fa en com actua en el menjar i les seves possibilitats en la 
cuina i com poden canviar el plat a servir. 

La caramel·lització, on quan se li aplica un alta quantitat de graus al sucre, 
aquest arriba al seu límit de solidesa i segueix a la següent fase, el líquid. 

I per últim, també vam treballar la reacció de Maillard, la qual consistia en que 
quan un aliment es cuina canvia tant de color, sabor com d’olor. 

Finalment, vam acabar la trobada de germanor molt satisfets de tot el que 
havíem après i tastat. 

  

Els petits mamífers 
 

Nosaltres, la classe de 2n d’ESO vam anar 
a fer un petit taller al Museu de Granollers. 
Amb la ajuda de dos monitors vam classificar diferents espècies de petits 
mamífers de la comarca. 

En principi, van observar alguns d’aquests 
petits mamífers, com el talp , eriço  i 
ratolins de camp. També van observar la 
figura  del Mussol com au rapaç. 

També, vam analitzar una egagròpila, que 
consisteix en una bola de pel i ossos dels 
mamífers que s’han menjat. 

Amb les eines que ens van donar 
,nosaltres van obrir com havien vist 
prèviament, i, vam identificar quins mamífers eren la base del seu aliment. 

Això ens va donar una idea de la vida que es movia per la nit en els nostres 
boscos. Vam aprendre molt. 

Ens van ensenyar la utilització de claus dicotòmiques, encara que eren 
senzilles. 

Aquesta experiència va ser molt profitosa i van aprendre molt. 

  



Recollida solidària de 
menjar, roba i  aliments 
per Nadal 

Al desembre, com tots els anys, els 

alumnes de 4t  d’ESO, vam ser els 

encarregats de demanar a tota 

l’escola, des dels més petits fins als 

més grans, que participessin a ajudar 

a la gent amb pocs recursos. Tothom va ajudar portant roba, joguines i, també, 

menjar. Un cop recollit tot, els 

alumnes de 4t vam fer una tria 

del que es podia  

donar i el que no,  i vam 

portar-ho a Càritas de la 

parròquia de Sant Francesc, 

on ens van agrair molt la 

nostra col·laboració. Gràcies a 

tots per col·laborar. 

  

DECORACIÓ DE L’ESCOLA 

 

 

Com cada any els alumnes 

aprofiten les festes tradicionals com 

carnestoltes, Nadal i altres activitats 

que fan durant el curs per guarnir 

les parets dels passadissos i donar 

a l’escola un aire més alegre i que 

es noti que hi ha activitat fora i dins 

de les aules. 

Una mostra d’ això són aquestes 

instantànies. Hi participen tots els 

cursos, però els de 2n. d’ESO 

porten la iniciativa, ja que tenen 

una assignatura com és la E.V.P. 

que es dóna per fer coses més  

artístiques. 

  



  Museu de Ciència i la Tècnica  ( Terrassa) 

 

El dia 17 / 03 / 15 van anar a Terrassa, al Museu de la Técnica i van fer dues 
activitats , els de 1r. van fer la fàbrica tèxtil i 
els de 2n. l’electricitat. 

La visita a la fàbrica tèxtil va ser guiada i ens 
van ensenyar el procés de fabricació dels 
teixits de llana i les relacions laborals que se’n 
derivaren en el moment de la industrialització. 

Van començar per la màquina de vapor que 
movia totes les màquines en el seu sistema de 
polies i corretges que feien moure les 
màquines de filar i dels telers. 

 La fàbrica recrea l’ambient d’una fàbrica de 
començament del segle XX, al llarg del 
recorregut van veure el funcionament d’una carda, una contínua de filar, d’un 
teler Jacquard...etc. 

En resum es van explicar d’una 
manera global tot el procés i com 
vivien els treballadors i la seva 
implicació amb el seu treball. 

Els alumnes de 2n. en el mateix 
moment feien altre activitat que 
consistia en experiències que 
tenien com a base els efectes del 
corrent elèctric. 

Les experiències van ser, fer talls 
amb un filferro que s’escalfava al pas del corrent i tallaven “ porespan”. Un altre 
va ser com passant un imant pel mig d’una bobina de coure produïa corrent 
elèctric i s’encenia un led. 

També van fer l’experiència de la corrent 
estàtica i com els cabells es posaven de punta 
tocant una bola metàl·lica que la feien carregar 
passant una cinta per dins. 

Després van anar a la gàbia , on ens van fer una 
demostració de com es manifestava l’electricitat 



quan tenia molta intensitat, feia sortir uns arcs 
que es veien a simple vista i com passaven els 
arcs d’alt voltatge pels elèctrodes. Va ser molt 
instructiu i al·lucinant. 

Quan va arribar l’hora de dinar ens van anar al 
parc i van jugar una estona fins l’hora de tornar al 
centre. 

En resum va ser un dia molt aprofitat. Vam 
aprendre i ens vam divertir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADES CULTURALS 2015 
Diada de Sant Jordi, dia de roses, llibres i amor. A l’escola Educem, el passat 

23 d’abril es va realitzar el lliurament de 

premis dels Jocs Florals, que cada any es 

realitza a l’escola, amb els  escrits i dibuixos 

fets pels alumnes. Com cada any, la 

directora del centre, la Sra. Anna Comas va 

fer un discurs sobre la cultura, els llibres i la 

poesia, i  

                 imprimació 

també va fer referència al malaguanyat 

atemptat al professorat i a la comunitat 

educativa succeït dos dies abans. Tot seguit 

es 

van donar a conèixer els guanyadors 

del concurs, amb totes les seves 

modalitats. Després, es van realitzar 

tallers de caire cultural: d’una banda, 

l’alumnat de 3r d’ESO va preparar 

tallers de zumba i estampació de 

samarretes i,  d’altra banda, es van  

realitzar espalmatòries i papiroflèxia.  

ceràmica 

A la tarda la visita a la parades de 

llibres i roses que hi ha al voltant 

de la plaça de la Porxada. Durant 

aquest lliurament, els alumnes de 

4t, van preparar un seguit de 

poemes que van ser llegits tant 



en català, castellà, anglès i francès. A part d’aquesta activitat els alumnes de 4t 

d’ESO, van aprofitar per vendre roses, llibres, polseres i punts de llibres per 

recaptar diners per el viatge de fi de 

curs.  Com sempre va ser una gran 

jornada. 

 
papiroflexia 

 

 

ZUMBA 

 

Planetari de Granollers 

A principi de Novembre van anar a 

fer una activitat al Museu de la Tela 

de Granollers. Quan van arribar al 

museu ens esperaven dos monitors 

que tenien preparats unes targes 

per observar el sol de manera 

directa. Ens van explicar mètodes 

per fer una observació sense fer 

malbé els ulls. 

Després de fer l’activitat de les targetes  per mirar al Sol, vam entrar a una sala 

on estaven representats els planetes amb la seva òrbita. Ens van ensenyar 

com giraven  els planetes i  planetes nans que no coneixíem. També ens van 

ensenyar algunes constel·lacions, les més rellevants i els moviments de la 

Lluna i de la Terra, lligat amb el tema de les quatre estacions. 

Seguidament van entrar al planetari i van seure a espai circular. Amunt nostre 

hi havia un cúpula, on ens van projectar un dia des de el matí fins a la nit. Vam 

fer un viatge a Mart, un altre a Júpiter i vam veure com girava la Terra. Ens van 

projectar constel·lacions i ens van explicar la seva història. Vam descobrir una 

curiositat a la sala i era que ressonava tot. 

Al finalitzar l’activitat ens vam anar cap l’escola i a classe van omplir unes fitxes 

amb exercicis complementaris de tot allò que havien vist al planetari. 

Aquesta activitat ens ha servit per saber més cosses del nostra sistema solar i 

de l’univers en general. 



LA CÈL·LULA 
 

El dia 20 de gener, els alumnes de 1r d’ESO vam 

anar al Museu de la Tela de Granollers per 

participar en el Taller “Vida microscòpica (La 

cèl·lula)”. 

L’objectiu principal de l’activitat és estudiar la 

manera pràctica organismes unicel·lulars 

d’aigües dolces, mitjançant la inclusió de 

tècniques de preparació de mostres, de 

manipulació del microscopi i observació i dibuix al 

natural. 

L’activitat va consistir en l’observació i la identificació d’alguns microorganismes 

d’aigua dolça. 

A partir d’una mostra d’aigua de la bassa, al laboratori del Museu, vam 

observar amb el microscopi els 

diferents microorganismes que 

vivien en aquesta gota d’aigua. 

Després vam dibuixar els que 

veien i el van identificar. Vam fer 

la classificació dels protocstits. 

També vam veure un documental 

en el qual es veien com 

s’alimentaven . Un senyor s’ha 

dedicat a observar i gravar la vida d’aquests essers vius amb les seves 

estratègies per aconseguir l’aliment i com es reprodueixen. 

Opinió: Ha estat molt instructiu i ha estat una experiència molt positiva perquè 

hem utilitzat el microscopi i hem après com fer-ho. 

  

Volum i textures – Antoni Cumella

 
Antoni Cumella ha estat un dels artistes contemporanis més destacats de la 

ciutat de Granollers, amb una reconeguda projecció internacional. Artista de la 

ceràmica, la seva obra va suposar elevar 

aquesta tècnica, tradicionalment artesanal, 

a Art. 

El  Museu de Granollers té en el seu poder  

part de les seves obres. Això permetrà a 

els granollerins apropar-se a un dels 

artistes més importants de la ciutat. 

 La seva obra té com a material comú el 

fang,treballat de diverses maneres i amb riques i 

variades textures i formes. 

Descripció de l’activitat: 

Després de veure vàries obres de l’artista, les 

nostres monitores ens van portar a fer una activitat 

on vam rememorar el treball de l’artista. Vam fer 

escultures de  fang  amb diferents  instruments  que  

nosaltres  desconeixíem  totalment. L’ utilització de materials amb textures 

diferents que anaven posant a sobre del fang , li donava un aspecte diferent 

fins i tot més artístic. 

 

 



Opinió:  

Ens va agradar molt aquesta activitat, van sentir-nos per 

uns moments uns veritables artistes, com Antoni 

Cumella desenvolupant el seu treball a la nostre ciutat, 

Granollers.  

 

  

Determinació de roques i minerals 
Dimecres 29 d’abril la classe 

de 2n d’ESO vam anar al 

Museu de Granollers de 

Ciències Naturals i van fer 

l’activitat de “Determinació de 

roques i minerals”. 

En aquest taller hem après a 

determinar i classificar 

diverses mostres de roques i minerals, vam veure també la duresa dels 

diversos minerals utilitzant l’escala de Mohs, així com  trobar la densitat i 

l’estructura d’aquests 

minerals. 

Més tard ven sortir al 

pati del museu on van 

recorre un itinerari amb 

les claus diatòmiques, i 

van tenir de identificar 

les diferents roques 

que anaven veien. 

La pràctica va ser molt positiva, per 

complementar el treball de classe. 

Opinió: Aquestes sortides fora de la classe 

són motivadores perquè ens fa fer un esforç 

complementari, ja que la persona o persones 

que ens expliquen l’activitat no són les 

habituals i ens hem d’adaptar al seu mètode. 

 

  



La Ciutat Bombardejada 

 

El passat 13 de maig els alumnes de 4t. vam fer una sortida per Granollers 

referent a la Guerra Civil Espanyola 

(1936-1939). La sortida era 

necessària per complementar el 

temari i saber molt més de la nostra 

ciutat. Consistia en un recorregut 

guiat, prèviament introduït per una 

presentació que ens posava en 

context. Seguidament, la ruta ens 

porta pels carrers de 

Granollers comparant mitjançant fotografies, l’ actualitat i el fatal dia del 

bombardeig. Finalment, l’entrada al petit i inacabat refugi de la plaça Maluquer i 

Salvador ens transmetria la sensació d’angoixa i poca lluminositat d’aquells 

anys.   

 

El passat 18 de maig els alumnes de 4t d’ESO que cursem l’optativa de Física i 

Química vam fer una 

activitat al Museu de la 

Tela de Granollers que 

consistia en veure quin 

és el grau de 

contaminació acústica de 

la nostra ciutat. Era una 

activitat interactiva on 

anàvem mesurant el 

nivell de soroll de 

diferents punts de la 

ciutat, així com 

experimentar per nosaltres mateixos com s’ha d’aguditzar el sentit de l’oïda si 

falta la vista. La conclusió que vam arribar, és que Granollers és una ciutat amb 

contaminació acústica, bàsicament pel tràfic motoritzat, però que hi ha zones 

de la ciutat, com parcs, o places on hi ha nivell de confort acústic. També vam 

veure que poden haver mesures correctores perquè no hi hagi tanta 

contaminació acústica. 

 

 

 

  



FESTA DE 

L’ARBRE 

 

 

Els alumnes de 1r. d’ESO han anat a la tradicional plantada d’arbres que 

organitza l’Ajuntament de Granollers. 

Recollint el costum establert en molts països i que va promoure a Europa un 

català, Rafael Puig i Valls, anualment celebrem la Festa de l’Arbre. Aquest dia 

es proposen a les escoles activitats organitzades entorn de l’arbre: plantades, 

sortides guiades, ... 

  

La plantada d'arbres es durà a terme entre les activitats del Calendari Verd de 

Primavera. Experts d'Espais Verds de l'Ajuntament, especialistes en patrimoni 

natural, respondran les qüestions que presentin els alumnes, coordinaran i 

aconsellaran en la plantació d'arbres. És imprescindible que cada grup es trobi 

acompanyat i dirigit per un educador del centre, que controli el comportament 

en tot moment dels alumnes. La durada aproximada de l'activitat serà de mitja 

hora. 

 

 

  

 
El dia 4 de febrer vam anar al Museu de la Tela, que ja havíem visitat l’any 

passat. Allà, vam fer un taller sobre el canvi climàtic.  

Un cop vam arribar ens van dividir 

en dos grups. Un grup va anar a fer 

uns experiments i l’altre, a parlar 

sobre el canvi climàtic. Vam fer 4 

experiments diferents: un, amb dos 

glaçons simulant la pujada del nivell 

del mar i la salinització, a causa del 

desglaç dels dos pols de la Terra.  Un altre, amb bicarbonat de sodi barrejat 

amb vinagre en una ampolla, fet que va provocar diòxid de carboni i va fer que 

s’inflés un globus amb la seva reacció 

química. També, un experiment on hi 

havia dues làmpades que enfocaven dues 

ampolles, una oberta i una altra tancada. 

A cada ampolla hi havia un termòmetre, 

que mesurava la diferència de 

temperatura entre l’ampolla tancada i la 

oberta. L’últim experiment consistia en 

encendre dues espelmes i introduir-les 

dintre d’una ampolla. Una ampolla la 

vam tancar i l’altre la vam deixar 

oberta. Com a resultat vam observar 

que l’espelma amb el tap posat es 

consumia per la falta de oxigen i 

l’altre no. 



A  la xerrada ens van explicar diverses coses sobre la contaminació, l’efecte 

hivernacle, etc... Coses com: Que fer a casa per evitar contaminar més, com 

estalviar aigua, etc. 

Un cop vam finalitzar aquest taller vam tornar a l'escola.  

 

 

 

 

 

 

 

FIRA GUIA’T 
El passat dia 5 de març els alumnes 
de 4t que volem fer el proper curs un 
cicle formatiu hem anat a la Fira 
Guia’t. És una fira d’orientació 
acadèmica professional, on els 
centres del Vallès Oriental que 
ofereixen estudis de caire 
professionalitza dors presenten les 
seves ofertes formatives. Va ser una 
fira molt interessant, primer vam veure 
les diferents parades de cada centre i ens vam informar sobre els estudis que 
ens interessaven. Després vam assistir a una conferència sobre les 
competències personals al món laboral, molt interessant perquè i ens va donar 
moltes eines per quan haguem de buscar feina, com presentar-nos, com fer 
l’entrevista, com comportar-nos.   

 

L’English Day ja porta en funcionament tres anys 

seguits, aquesta activitat planteja a tots els 

alumnes el repte de comunicar-se completament 

en anglès durant un dia.  Per tal de fer més 

amena l’experiència,  els alumnes de tots els 

cursos presenten una sèrie de treballs on ressalten els diferents camps 

que reflecteix el cinema   i 

les seves activitats més 

característiques ss 

Totes les activitats tracen 

sobre aquesta temàtica 

tant a nivell de primària 

com de secundària. 

L’escola s’ha guarnit amb 

dibuixos i s’ha muntat una 

passarel·la d’estrelles al passadís de l’escola. 

Les plantes estan 

decorades amb motius 

de cinema i la 

participació dels 

alumnes ha estat molt 

entusiasta. 

Els més petits ens van 

ballar la coreografia de 

GREASE. Vam estar 

genials, amb el seu cos tant petit però tant expressiu.  



També destaquen els tallers i 

presentacions en suport digital 

molt satisfactòries. Any rere any 

aquest projecte es duu endavant i 

no seria possible sense els 

professors que deixen cada any 

el 100% d’ells mateixos per tal 

que els alumnes gaudim d’un 

gran dia. Aquest projecte no 

tindria sentit sense l’orientació 

de les professores d’anglès i el 

suport de tots els professors. 

Esperem que el curs vinent 

gaudim d’una nova jornada de 

l’English Day, ja que el nivell 

actual ha deixat el llistó molt 

alt. 

 

 

 

El dia 16 d'abril, els alumnes de 3r d'ESO vam quedar a les 8:30 a l'estació de 

França. A les 9:15 aproximadament vam arribar a Barcelona. Primerament vam 

agafar l'autobús per anar a un 

parc prop de l'edifici de Catalunya 

Ràdio, on vam esmorzar. Quan 

vam acabar d'esmorzar ens vam 

dirigir cap a l'edifici de Catalunya 

Ràdio. 

 

A l’entrar, ens van fer passar per 

un detector de metalls. Un cop vam passar tots, la guia ens va acompanyar a 

una sala i ens va fer una 

introducció al que veuríem al llarg 

del recorregut.  

 

Primer de tot, ens van explicar la 

història de Catalunya Ràdio. 

Després vam anar a veure 

diversos locutoris i ens van 



explicar com funcionen, 

els aparells que hi ha, 

perquè serveixen, etc. 

Alguns alumnes van 

tenir l'oportunitat de 

representar un programa 

de ràdio. Per finalitzar la 

ruta, ens van dividir en 

dos grups per anar a 

veure un programa de 

ràdio en directe de la 

Mónica Terribas i altres interlocutors. El programa que vam veure va ser molt 

divertit i interactiu, fins i tot ens van nombrar quan va començar el programa. 

Va ser una experiència molt divertida.  

Quan vam finalitzar tota la visita, vam marxar amb l'autobús un altre cop fins a 

l'estació de tren de Barcelona, per arribar a Granollers. 

ENTORN RÀDIO 
 
El Projecte Entorn Ràdio és un 

projecte promocionat pel Pla Educatiu 

de l'Entorn en el qual participen 

diferents centres educatius de 

Granollers. A l'escola, vam dividir la 

classe en  grups i, cadascun 

d'aquests, va elaborar el seu propi 

programa de ràdio. De cada grup, es 

va escollir a un integrant que formaria part del programa definitiu i aniria a 

Ràdio Granollers a fer el programa.  

 

El grup definitiu va ser format 

per la Sandra Ortiz, en Miquel 

Olivan, la Berta González i 

l'Ander Gómez; tots ells van 

estar treballant durant 

aproximadament dos mesos i 

mig en l'escaleta del programa 

que va ser difícil d'elaborar.  

 

El programa amb una durada de 40 minuts tractava diferents temes com: el cas 

4-F, el Rally Dakar, l'ebola, Charlie Hebdo, l'Ultra Music Festival, la dansa 

moderna, la violència de gènere i la crisi econòmica. 

 

El projecte també va ser realitzat per alguns alumnes de primària, que van anar 

juntament amb 3r d'ESO, a gravar.  

 



El programa es va emetre el Dissabte 16 de Maig al matí a Ràdio Granollers 

(107.6 fm ) 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules per vuit espais 
El dia 5 de maig els alumnes de segon d'ESO de l'escola Educem vam anar a 

l'acte de Paraules per vuit espais on els alumnes de diferents escoles de 

Granollers llegien 

els seus relats 

d'alguns racons 

d'aquesta ciutat. La 

nostra escola va fer 

redaccions sobre el 

carrer Francesc 

Tarafa i l'Arxiu 

Comarcal que van 

ser publicades per a 

què els visitants 

forasters pugessin 

saber una mica més de la nostre ciutat. Va ser una tarda molt amena juntament 

amb l'alcalde de Granollers el qual va obrir l'acte amb un pregó agraint-nos a 

tots els joves la nostra 

participació d'aquest projecte. 

El discurs de l'alcalde va 

captivar a tot el públic. Josep 

Mayoral va parlar sobre la 

importància de la visió dels 

joves a la ciutat. 

Després del discurs els 

alumnes de diferents instituts 

van llegir els seus relats. Per acabar tothom se’n va anar amb el seu exemplar 

de paraules per vuit espais a casa 
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El dia de Sant Jordi, 23 d’abril, l’escola va organitzar la XXIX edició dels jocs 

florals del nostre centre. Els alumnes van gaudir de l’excel·lent companyia de la 

nostra directora Anna Comas, de tot el professorat i tota la resta de companys.  

A la nostra escola se celebra anualment un concurs literari, artístic i fotogràfic, 

en el qual tots els alumnes d’educació primària i secundària hi poden participar. 

L’entrega de premis és el mateix dia de Sant Jordi, es fa a la sala d’actes. Per 

cada tipologia d’escrit –prosa i poesia, en diferents llengües- es dóna un premi, 

i el dibuix guanyador s’utilitza per fer  la portada de l’agenda escolar.  

El mateix dia de Sant Jordi els alumnes de primària i secundària són 

acompanyats pels professors a la Porxada, on es venen les roses i els llibres 

de la nostra ciutat. 

 

Els alumnes de 4t d’ESO són els qui organitzen els jocs florals, i a més, van 

vendre roses, llibres, essències, polseres, punts de llibre i penjolls; per 

aconseguir diners amb la intenció d’abaratir el cost del viatge de fi de curs. 

Tot això va fer que el dia de Sant Jordi fos un dia rodó. 
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Sortida a la fàbrica de Coca-Cola 

 

Dimarts va anar d’excursió a la 

fàbrica de Coca-Cola. Quan vam 

arribar a la gegantesca nau ens 

va atendre una senyora que ens 

va fer una visita guiada de dues 

hores. Ens va acompanyar a una 

sala i amb un vídeo ens van 

explicar  

 

la història de la Coca-Cola i com es produïa. Quan va acabar la pel·lícula vam 

anar a esmorzar i ens va mostrar el laboratori i els magatzems on estava tot de 

forma mecanitzada amb personal controlant la maquinària. Els magatzems 



estaven situats en un llarguíssim passadís cobert per vidre. 

A la sortida ens van donar una ampolla de Coca-Cola edició limitada amb una 

decoració molt bonica. Ha estat una sortida molt interessant 

  

Jornada Esportiva  
 

 

 

 

El 14 de maig, l'alumnat del centre A i B, vam anar a les pistes d'atletisme de 

Granollers, i vam realitzar activitats que els alumnes de 4t d'ESO van 

organitzar. 

 

Aquest any, a diferència dels 

altres, les activitats estaven 

dividides en grups, és a dir, els 

alumnes hem tingut l'oportunitat 

d'escollir tres activitats i hem 

realitzat dues de les escollides. 

 

Les activitats que es podien fer 

eren: Fútbol, Zumba, Jocs cooperatius, atletisme i gimcana en anglès. La 

durada de cada activitat era 

aproximadament d'uns 40 

minuts ja que, després, ens 

deixaven descansar i veure 

una mica d'aigua . 

 

Acabades les activitats vam 

fer el relleu que era obligatori 

per tots els cursos menys per 

4t d'ESO, tot i que alguns 

alumnes van participar-hi , aquest relleu consistia en  un joc de  8 persones de 

molts cursos, que estaven col·locats en diferents posicions de la pista per 

poder córrer, quan un del seu propi equip li donés el relleu podia començar fins 

la següent fase, amb l'objectiu de passar-lo a una altra persona. 



 

Finalment, vam reprendre el camí cap a l'escola per així tornar cap a casa a 

dinar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      La Sagrada  Família  

El dia 17.03.15 els alumnes de 3r i 4t de la ESO, vam anar a passar tot el dia a 

Barcelona. Aquesta sortida estava 

dedicada a visitar diversos 

monuments modernistes de  

l’Eixample i el temple de la 

Sagrada de Família d’Antoni 

Gaudí. 

La visita al temple va estar guiada, 

ens van explicar, que es va 

començar a construir al març de 

1882 i que, actualment, se segueix 

construint seguint el projecte 

original de Gaudí “representa la 

vida de Jesús esculpida  a la 

paret”. 

El temple es divideix en diferents 

façanes, la que va construir Gaudí 

és la Façana del Naixement, que 

representa el naixement de Jesús; 

la segona,  la Passió, té  aquest 

nom perquè representa el dolor,  

fins la mort, que va patir Jesús; a 

continuació  veiem la façana de la 

Glòria que representa l'ésser humà: 

el seu origen, els camins que ha de seguir a la vida fins la  mort i finalment, la 

façana de l’Absis.  



 

No és un temple qualsevol, té el claustre pel seu voltant, Gaudí va pensar que 

així el soroll del carrer no molestaria. Quan entres veus  els colors vius dels 

miralls per on passa la llum, això  dóna una sensació de pau i descans que 

poques esglésies tenen.   

GRA 
Aquest any , nosaltres com alumnes de 4rt d’ESO hem estat sotmesos a una 

gran pressió per la difícil decisió de començar a decidir el nostre futur fora de 

l’àmbit escolar , aquest any però només hem hagut de decidir una petita part 

del nostre futur i per això , l’escola ens ha preparat activitats per fer-nos més 

fàcil la nostre elecció.  

L’última activitat que vam fer va ser una visita al GRA, concertada amb la 

psicopedagoga de l’Ajuntament, durant la xerrada vam tractar tots els temes 

possibles, cicles formatius on trobàvem totes les famílies professionals que hi 

han a Granollers (Gestió administrativa , xarxes informàtiques , farmàcia...) , els 

Batxillerats i centres que hi ha a Granollers... 

Sincerament i des de la meva opinió, crec que després d’aquesta xerrada 

finalitzava tot un any d’intensiva orientació dels nostres professors, Laura i 

Alfons. 

En conclusió, tots els alumnes hem recaptat una gran informació i tots ara 

tenim una idea més clara del que ens espera.  

 

 

  



 
La setmana de la ciència està 

orientada  al fet  que el alumne 

presenti diferents experiències 

relacionades amb allò que s’ha 

treballat durant el curs. 

Les aportacions han estat interessant i 

s’han motivat molt presentant les 

activitats. 

Presentaven un full amb el 

material que s’utilitzava i quin era 

l’objectiu que es volia 

aconseguir, així com una breu 

explicació de com es preparava 

l’experiència. 

El resultat dels experiments han 

estat molt positius i els 

protagonistes han viscut 

l’experiència de presentar, 

explicar i afrontar les preguntes 

que els companys els feien. 

 

PROJECTE DEMÀ 

Hola , som sis  alumnes de 4t 
ESO i estem fent un projecte 
molt més dinàmic. Vam 
començar a l’ octubre i el 
nostre objectiu és  poder 
acreditar  l`ESO de forma més 
pràctica.  

Hi ha tres tardes que 
treballem diversos projectes 
com l’hort escolar, Cinema i 
valors i estem confeccionant 
el nostre porta foli 

d’aprenentatge. 

A més a més sortim de l’escola 
per fer uns tastets d’oficis des 
de l’hora del  pati fins l’hora de 
dinar. Cadascú de nosaltres 
està en una empresa o una 
entitat diferent.  

Kema: Jo estic en BonArea o 
Àrea Guissona fent el tastet, 
 on estic ajudant en tot el que 
em demanen. 

Elias: Jo vaig a uns mecànics on m’estan ensenyant a fer diferents feines 
de mecànica com; canvis de pastilles de frens, canvis d’oli, equilibrar 

rodes,  canvis de pneumàtic...  

Oleguer:  jo vaig a una botiga amb 
temàtica d’skates,  es diu 
StreetWars i estic fent un  blog  on 
estic penjant continguts 
relacionats amb el hiphop, el rap, 
grafitis, break... és una botiga de 
 on venen roba , vambes, skates, 
patinets... 



Yeray:  Jo estic ajudant al 
cuiner en el Mirallet on 
preparo diferents plats pels 
menús de cada dia, amanides, 
tapes, etc.... 

Clàudia:  Jo vaig a una escola 
bressol, que es diu L’Alzina i on 
cuido dels nens petit, jugo 
amb ells, a rentar-se les mans, 
 els ajudo a adormir-se, etc...   

  Xavi: Jo vaig a l’ Hospital de Granollers , estic a l’ arxiu amb el tema de 
gestió de documentació sanitària. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El dia 1 de Juny vam marxar a les 9:00 del matí amb autobús cap a Vilanova de 
Sau, situat a la comarca d'Osona. Al cap d'una hora i vint-i-cinc minuts de 
trajecte varem arribar a la casa de colònies Les Tallades, on vam parar a 
esmorzar després de que els 
monitors de la casa s'introduïssin. 
Tot seguit els monitors ens van 
donar un dossier i el dinar en una 
bossa i vam anar a fer senderisme 
per les muntanyes properes. 
Després de caminar durant hores, 
amb el sol lluent sobre nostre, vam 
parar per agafar energia dinant i 
descansant. Passats seixanta 
minuts, vam reprendre el nostre 
camí de tornada cap a la casa, tot i que no se'ns va fer gens fàcil: durant 
l'ascens de la muntanya va començar a plovisquejar i fer una suau brisa, cosa 

agradable en aquell moment però 
no va estar tan fàcil com fins 
arribats a aquest moment. Vam 
berenar durant el camí de tornada, 
ja que amb un cotxe ens el van 
portar. Just en aquell moment el 
cel es va enfosquir i la pluja va 
començar a intensificar-se, encara 
que això no ens va aturar i vam 

seguir ascendint fins ha estar molt a prop del meravellós pantà de Sau del que 
tant hem sentit a parlar tots.  

Quan aquest viatge va acabar 
estàvem tots completament 
molls a causa de la tempesta i, 
després de portar les maletes a 
les habitacions, ens vam poder 
donar una curta però relaxant 
dutxa a les nostres respectives 
habitacions.  

Aquest mateix dia vam sopar 
mongetes verdes amb patates 

bullides i com a segon ens van cuinar calamars  a la romana.  

Ens van deixar una estoneta per pair el sopar i ens 
van deixar escollir l'activitat que volíem realitzar. 
Després de debatre el que es volia fer, ens vam dividir 
en dos grups: els que volien jugar a jocs de nit a 
l'exterior, i els que volien quedar-se a l'interior de 
l'edifici cantant i explicant acudits. 

Els que van sortir a fer jocs de nit vam jugar al joc de 
la sardina, que consistia en que un alumne s’amagués 
i tot seguit, els altres havien de buscar-lo i si el 
trobaven unir-se a ell, amagant-se dels altres. El que 
no aconseguia trobar a la sardina, que és l'alumne 
amagat, seria la sardina a la pròxima partida.  

La «nostra» sardina va ser el Miquel Olivan de tercer d'ESO. Aquest va 
amagar-se al centre d'un camí il·luminat per la llum de la lluna i he de comentar 
que realment donaven calfreds  al 
veure la imatge. A la llunyania es 
podia veure l'ombra d'una figura 
masculina tot i que la foscor ho invaia 
tot. Molt bon treball per part d'aquest 
alumne!  

Els que van decidir quedar-se a 
l'interior de la casa de colònies també 
s'ho van passar en gran. Van jugar al 
joc del gatet, que consistia en que una persona havia d'anar pel terra a quatre 
potes i anar davant d'una persona i fer «miau», i la persona a la que li feia 

havia de respondre sense riure 
«pobre gatet», i així tres cops. Però si 
la persona reia, havia de ser ella a la 
que li tocava fer de gat. L'altre joc era 



el psicòleg. Dues persones havien de fer de psicòlegs, i els demés havíem de 
fer veure que teníem una malaltia. Per endevinar aquesta malaltia havien de fer 
diverses preguntes, a les quals només es podia respondre si o no.  La malaltia 
consistia en contestar sempre segons la persona que teies al costat esquerre. 
Si una persona s'equivocava, algú havia de dir «psicóleg» i tothom s'havia de 
canviar de lloc. Per finalitzar la nit, l'últim joc va ser un de cantar. Ens van dividir 
en dos grups i el monitor deia una paraula qualsevol, un cop dita la paraula els 
grups havien de pensar una cançó i cantar-la. El grup que aconseguia cantar 
més cançons guanyava, però va quedar en empat. 

Quan els jocs de nit van 
finalitzar, tots vam anar a 
reposar a les habitacions per 
poder donar-ho tot al dia 
següent.  

El segon dia , ens vam 
aixecar a les 8:00 per poder 
anar a esmorzar a les 9 en 
punt. Cada dia posaven per 
esmorzar cereals, llet sola (o 
amb colacao) i suc, formatge 
i pernil dolç, i com no, pa amb mantega i melmelada.  

Seguidament , vam realitzar  el tir amb arc que va consistir en agafar un arc, ja 
sigui gran o més petit, depenent de l'altura de cada alumne. A una distància 
raonable, col·locada en un arbre, hi havia una diana i uns globus. L'activitat 
consisteix en llençar la fletxa per poder donar a la diana o petar el globus. Si es 
realitzava una d'aquestes accions el Roger, un dels monitors  ens donava un 

caramel. 

Desprès d`acabar l`activitat vam anar a 
dinar arròs amb tomàquet i pollastre amb 
patates chips i per acabar unes natilles de 
xocolata . 

Al cap d'un hora vam realitzar el circuit 
d`aventures. Al principi vem fer una mica 
de teoria per endinsar-nos en el tema i 
poder finalitzar correctament el recorregut .  

Per començar ens vam dividir en dos grups 
de vuit persones cadascun: el primer grup 
es va dedicar a realitzar l`activitat pràctica i 

la resta feia la teoria del dossier i ajudava als que realitzaven la pràctica i 
viceversa. 

El circuit constava de diferents obstacles que s'havien de superar  per poder 
arribar a la següent fase.  

Desprès de berenar suc de taronja i coca de xocolata, molt típica de la zona, 
vam poder refrescar-nos a la piscina exterior de la casa.  

Amb els cabells molls i la tovallola xopa, vam dirigir-nos a les habitacions per 
dutxar-nos. Passada escassa mitja hora, les professores ens van avisar per 
anar a parar taula i, acte seguit, vam sopar. Aquest consistia en una sopa 
calenteta, dels millors plats de la casa que havíem tastat, i unes quantes 
croquetes.  

Després de sopar vam 
tornar a les 
habitacions per 
arreglar-nos i sortir a 
ballar a la discoteca. 
Pensàvem que la 
celebraríem a dins, 
però va tenir lloc a 
fora, ja que hi havia 
més escoles. A 
nosaltres ens va tocar 
anar a baix i a les 
altres escoles a dalt. 

La discoteca va començar a les 22:00 i va finalitzar a les 23:30. Ens ho vam 
passar tots en gran, van posar cançons de tot tipus i gairebé tots estàvem 
ballant.  

Dimecres al matí ens vam llevar a les 8:00. Vam haver de fer la maleta ja que 
després no podíem anar a les habitacions i havia d'estar tot recollit. A les 9:00 
vam baixar a esmorzar. El menjar era diferent a l'altre dia, dimarts havia 
formatge, galetes, 
cereals i llet o suc. Un 
cop vam acabar 
d'esmorzar, vam tenir 
una estona lliure i tot 
seguit ens vam dirigir 
cap el rocòdrom amb el 
Roger. Per pujar ens 
van posar l'arnès i ens 
van agafar amb la corda 



per si quèiem. Un cop ja havies pujat a dalt de tot, havies de baixar fent ràpel. 
L'experiència de pujar el rocòdrom va ser tant bona, que fins i tot algunes 
persones van repetir l'escalada. A les 12.00 aproximadament vam anar a la 
tirolina. Al principi a moltes persones els hi feia por tirar-se ja que era bastant 
elevada, però un cop estaves a dalt a punt de tirar-te, et donava una pujada 
d'adrenalina.  

Després de que tots ens tiréssim per la tirolina, vam marxar a dinar. Dimecres 
tocaven espaguetis amb tomàquet, mandonguilles i per postres gelat de vainilla 
i xocolata. Estava tot boníssim! Quan vam acabar de dinar ens van deixar una 
estona per descansar i els professors ens van donar els temes que podíem 
escollir per fer el crèdit de síntesi. Un cop ens van dir els temes, ja havíem 
d'anar a agafar les maletes perquè l'autobús ja estava allà. Vam marxar a les 
15:00 aproximadament, i vam arribar a Granollers abans de lo previst, a les 
16:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Com a tancament del curs, es va organitzar una bicicletada amb els alumnes 
de l’ESO.  

Vam participar 28 alumnes i acompanyats per 4 professors dels quals 2 eren 
professors de  educació física. La ruta que vam fer començava a Granoller, 
pasant per la Garriga, bosc de Malhivern, Samalús i tornada a Granollers. El 
trajecte era de dificultat mitja i tots vam respondre bé. 

Tots els participan vam respectat les normes de circulació i l’ordre de marxa. 

L’activitat  va ser molt gratificant i animen i recolzen que el proper curs es facin 
sortides d’ aquest tipus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes de primer hem fet aquest 

any  l’obra de Adelaide Fries “ Rodatge 

al Parc “. 

Hem estat assajant des del segon. 

trimestre per poder representar i fer-ho 

el millor possible. 

Conforme s’apropava la data, ens 

trobaven més nerviosos. El professor Dani i L’Alfons feien molts esforços per 

mantenir-nos el més centrats possibles. 

Arribades les dates de l’estrena, els 

companys ens trobaven cada 

vegada més excitats pels dubtes 

que ens invaïen i el poc temps que 

ens quedava. 

Finalment arriba el dia i tots 

tremolosos i expectants ens van 

posa “mà a l’obra”, com es diu 

col·loquialment. 

Comencen pel muntatge de decorats, vestuari, maquillatge, etc….Tots a una 

vam deixar tot preparat per a la tarda que era el moment de  la representació 

davant dels pares i familiars. 

A l’hora en punt, les 4 h. de la tarda , 

vam començar. Estaven suant de 

nervis,  però vam tirar cap endavant 

l’obra i quan es va acabar, sembla que 

va anar molt bé, els assistents ens van 

aplaudir i cridar euforics d’alegria i de 



satisfacció per l’actuació que van fer els seus fills/es. 

Tots ens van sentir 

orgollosos d’haver descobert 

la nostra part artística i ens 

vam proposar que per l’any 

vinent farien altra activitat 

que ens ajudarà a ser un 

grup. 

  

 

 

Els alumnes de 4t d'ESO vam anar Roma de l'1 al 4 de juny per realitzar el 

Projecte de Recerca. Vam anar un grup de 18 alumnes i dues professores. El 

dia 1 ens vam 

trobar a la porta de 

l'escola a dos 

quarts de cinc per 

marxar cap a 

l'aeroport del Prat i 

marxar rumb a 

Roma. Allà vam 

facturar les maletes, 

passar els controls 

de seguretat i a les 

7'35 h del matí ens enlairàvem. Vam aterrar vora les 9h del matí.  A l'aeroport 

de Fiumiccino ens esperaven per portar-nos cap a l'hotel on vam deixar les 

maletes i vam començar a caminar... L'hotel estava molt a prop de la Ciutat del 

Vaticà, passejant vam arribar als voltants de la plaça Navonna, meravellats pels 

seus edificis tan espectaculars, 

Castell de Sant Angello, Campo di 

Fiori,... Després de dinar al 

restaurant Baffeto prop de la plaça 

de Campo di Fiori ens vam dirigir 

cap a l'església de Sant Pietro in 

Vincoli on ens esperava la nostra 

guia, la Maria. Un cop va arribar va 

començar la visita a l'església on està el magnífic Moisès de Miquel Àngel. 



Després vam anar caminant, com no, a la part del Coliseu, i el Fòrum Romà, 

allà estava part de la gran història de Roma.  Les restes de la Roma antiga 

eren impressionants! La Maria ens va explicar molt detalladament la història 

que allà s'amagava. Un cop acabada aquesta visita guiada vam tornar cap a 

l'hotel, cansats i amb ganes d'una 

bona dutxa i preparar-nos per anar a 

sopar. Després de sopar vam 

passejar pels voltants del Vaticà  i 

vam admirar la plaça de Sant Pere 

amb les seves innumerables 

columnes, allà vam fer moltes fotos.  

A l'endemà ens vam llevar aviat, 

perquè ens esperava un dia llarg, per conèixer altres racons de Roma. A les 

9'30 h ens venia a buscar la Maria per portar-nos per racons de Roma, el 

Castello de Sant Angello, vam 

visitar la Plaça Navonna, 

construïda sobre les restes d'un 

estadi romà, amb les seves tres 

fonts, l'església, una plaça amb 

molta animació i on es pot trobar 

artistes de carrer. Desprès vam 

visitar les places de Campo de 

Fiori, de Pasquino, Borghese, Vennezia, on està el palazzoVenèzzia, 

residència de Mussolinni. Des 

d'allà vam enfilar el carrer del 

Corso per visitar l'església de Sant 

Ignasi de Loiola i el Panteó 

d'Agripa. Un cop acabada al visita 

vam anar a dinar, per després 

passar la tarda al barri del 

Trastèvere, passejant pels seus 

pintorescs carrers i places 

medievals, i aprofitant per fer les primeres compres. A continuació vam arribar-

nos a l'església de Santa Maria in Cosmedin, on es troba la famosa Bocca de la 

Verittà. Allà tots ens vam fer la fotografia de rigor. Desprès d'aquesta visita vam 

tornar a l'hotel, mig morts, en busca d'una bona dutxa i per descansar fins l'hora 

de sopar. Un cop sopats, vam passejar fins a la plaça del Popolo, on es troben 

les dues esglésies iguals i ja vam tornar fins a l'hotel, a descansar. Havia estat 

un dia molt llarg i cansat. 

El dia 3 de juny ens tocava fer 

maletes abans d'anar a esmorzar, 

perquè a la tarda ja tornàvem cap a 

casa amb vaixell. Un cop 

esmorzats vam anar a visitar la 

Ciutat-estat del Vaticà. A les 10h 

ens vam trobar amb l'Eva que seria 

la nostra guia dins dels Museus 

Vaticans i dins de l'església de Sant 

Pere. Dins dels museus vam veure escultures espectaculars, com la de 

Laoocont, tapissos, mapes i el seu gran tresor la Capella Sixtina pintada per 

Miquel Àngel. En acabar, vam visitar la basílica de Sant Pere i vam admirar el 

seu enorme baldaquí de bronze, l'espectacular Pietat de Miquel Àngel que va 

esculpir només amb 25 anys i que li va donar el renom a l'època. També vam 

veure la tomba de Joan XXIII, on es podia veure les restes del Papa. Un cop 

acabada la visita vam anar a dinar, per després acabar de passar la tarda de 

compres a la via del Corso, el centre comercial de Roma. A les sis de la tarda 

estàvem a l'hotel esperant 

que ens vinguessin a recollir 

per portar-nos cap a 

Chivittavechia per agafar el 

vaixell que ens portaria cap 

a casa, però estaríem 18 h 

al vaixell. A les 10h de la nit 

el nostre vaixell va salpar 

cap a Barcelona. Vam sopar 

i vam anar a la discoteca 



per ballar i passar una bona estona. Quan ens vam llevar al matí vam esmorzar 

i ens vam instal·lar a la piscina prenent el sol i relaxant-nos. A les sis de la 

tarda atracàvem al port de Barcelona i un autocar ens portava a Granollers. El 

viatge arribava a la seva fi, però el record dels bons moments ens quedava per 

sempre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El passat 12 de juny els alumnes de 4t d'ESO vam celebrar el nostre sopar de 

Graduació, al restaurant Torre del Pla de Llerona. Vam anar arribant tots 

mudats per a  

l'ocasió. Les noies 

ben pentinades i 

maquillades i amb 

uns vestits molt 

macos. Els nois tots 

engalanats amb 

camisa i pantalons  

de mudar. Després  

que arribéssim tots, 

alumnes, pares, professors i direcció, ens vam fer unes fotos al jardí. 

Mentrestant els nostres familiar, professors i direcció s'acomodaven. La Marta 

Jofra i l'Albert Llinares van fer de conductors del sopar i ens van fer entrar per 

parelles al 

menjador del 

Restaurant i ens 

obsequiaven 

amb una 

polsera de flors 

les noies i una 

agulla de flors 

els nois. Va ser 

un moment molt 



emotiu. Un cop asseguts es va servir el sopar. I arribava el moment de tallar el 

pastís amb la directora de l'escola,l'Anna Comas. L'Anna i la Marta com a 

delegada i subdelegada van fer els honors. I vam fer el brindis. 

Tot seguit van començar els parlaments de la directora, Anna Comas, de la 

nostra tutora, la Laura Vigas i, finalment, nosaltres, i per acabar els 

representants del pares van llegir el seu escrit. Tots ells molt emotius i que 

reflectien la nostra trajectòria a l'escola. Un cop acabats els parlaments es van 

lliurar els regals que havíem fet al pares i diverses sorpreses. Un moment molt 

divertit va ser quan els vam fer un examen al professorat, ara els posàvem 

nosaltres a prova... 

 I per fi arribava l'acte de graduació, ens van cridar un per un i ens van lliurar 

l'orla de la classe i altres records.  Un cop finalitzat l'acte vam obrir el ball on 

ens vam relaxar i vam acabar de gaudir d'una nit entranyable i inoblidable. 
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