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OPINIÓ

Un any després...

Just fa un any que al Calaix de Sastre sortia un qüestionari fet al nou equip de direcció. Ara voldríem copsar-ne la
seva valoració després d’un anys. Per això, hem demanat que ens fessin una valoració de la seva gestió al llarg
d’aquest curs.

Obras son amores y no buenas razones. Començar amb una dita castellana la valoració del que hem fet al llarg
d’aquest curs no sembla que sigui el més adient, ni el més seriós, però bé es pot dir que una cosa són els desitjos,
els projectes, les bones intencions, els “amors” i l’altre són els fets que imposa la mateixa realitat a l’hora de dirigir
una institució com la nostra. Els fets obliguen, i sovint no valen només les raons, les bones raons, les paraules, sinó
els fets, les obres i la manera de fer i obrar de les persones.
Aquest preàmbul serveix per fer veure que és molt fàcil mirar els toros des de les grades, o encara que sigui fins i
tot des d’un lloc més proper, des de la barrera, però una altra cosa ben diferent és actuar, decidir, ser conseqüent
amb el que hem dit i proposat, ser coherent amb un projecte de direcció que justament fa un any presentàvem al
núm 31 del Calaix de Sastre. Com diu una dita sioux: no has d’anar a dormir sense posar-te a les sabates de l’altre.
Per això tan difícil és per nosaltres dos posar-nos al vostre lloc com per vosaltres posar-vos al nostre, i malgrat tot
se’ns demana que fem una valoració, i em ve al cap aquell sonet de Lope de Vega que comença Un soneto me manda
hacer Violante... i acaba el sonet parlant de com n’és de difícil fer un un sonet. No acabarem només fent un llarg
preàmbul parlant de les dificultats de comprensió o de gestió. Comencem doncs.
Fa un any parlàvem de la necessitat d’informació, participació i fomentar les iniciatives i suggeriments de les
persones de la FCH. Som conscients que hem intentat posar a l’abast de tothom la informació de les diferents
reunions mitjançant la publicació de les actes al campus virtual, malgrat que hem tingut pocs suggeriments i
dificultats per fer participar el col·lectiu d’algunes de les nostres decisions.
Molta part del nostre temps, l’hem dedicat a escoltar les persones i entitats de la Fundació per entendre la seva
problemàtica i poder decidir millor les actuacions que cal fer i no perdre la qualitat del tracte amb les persones i el
bon ambient de treball que cal conservar.
Aquest any ha estat sobretot de presa de contacte amb la realitat. Les obres que cal dur a terme aquest estiu per
obtenir la llicència ambiental ens tindran entretinguts i tractarem que no ens distreguin de la nostra tasca essencial,
que tal com dèiem fa un any ha de ser de creixement qualitatiu, cap a dins.
Entre d’altres actuacions realitzades destacaríem el desenvolupament del departament escola-empresa que
s’encarrega dels cursos ocupacionals i els PGS, renovar la sala d’actes que pot donar un millor impuls al teatre i a
les actuacions que s’hi realitzen, continuar amb les activitats de les TIC... La biblioteca ha continuat amb el projecte
Puntedu. La mediació a infantil-primària ha rebut un nou impuls gràcies al professorat que s’encarrega de dur-la a
terme de manera eficaç. Estem molt animats per continuar el tema mediambiental i l’Agenda 21.
Encara tenim pendents la realització d’una auditoria pedagògica que ens permeti avaluar i millorar les tasques
pedagògiques, les àrees i la didàctica de cada matèria, i la revisió dels plans d’acció tutorial. També ens agradaria
iniciar l’associació d’antics alumnes i establir uns protocols de relacions amb les diferents vocalies de l’AMPA.
Queden molts detalls per explicar i moltes actuacions que en el futur cal desenvolupar.
Pensem que la direcció general compartida ha estat molt beneficiosa per a la gestió. La nostra intenció és continuar
la direcció amb el difícil equilibri entre l’eficàcia d’una gestió empresarial i l’atenció a les persones.
La Direcció General
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Toni Lladó i Dolors Forn

Els joves són…
Fa uns dies, en un debat sobre la joventut, els ponents coincidien en el fet que l’educació dels joves està basada en
tres pilars: família, escola i televisió (extensible a tos els mass-media).
Per tant, per tal que els joves, és a dir,
els futurs adults del país, tinguin una
formació moral, humana, tècnica... de
qualitat cal vetllar, fins el mínim
detall, per la qualitat dels tres pilars
esmentats anteriorment. Tot i això, no
se’ns ha d’oblidar que els tres factors
principals citats no cobreixen el 100%
de les fonts de formació de la personalitat.
Altres impactes, com els amics, els
companys de classe, alguna bona o
mala experiència personal o col·lectiva i, fins i tot, una imatge poden tenir
efectes molt forts sobre les persones
que estan creixent (i, segurament
sobre la resta).
Així, doncs, observem que quan parlem de l’educació hem de fer esment
a la família, l’escola i els mitjans de
comunicació però sense oblidar que la
societat és àmplia i que les possibles
fonts de formació tècnica i humana
estan a molts llocs i moments.
A mi m’agradaria destacar que els tres
factors fonamentals tenen un comú
denominador: estan regits per adults.
Aquest fet és molt important a l’hora
d’emetre judicis de valor sobre les
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noves generacions, és a dir, sobre la
joventut. Aquests són uns comentaris
que acostumen a ser més negatius que
positius. Cal assumir qui són els
responsables de la situació de la joventut: els joves o els adults?
Si les conductes, pensaments, sabers
o cultura dels joves d’avui no agraden
els adults, doncs no s’hi val a excusarse en l’opinió que aquesta nova fornada puja malament. En tot cas, hem
de ser conscients que han estat
influïts principalment per elements
controlats i dirigits per persones
adultes, iguals a les que diuen “Ai, els
joves d’avui són...”.
Cal que els adults revisem els nostres
procediments en els temes que
afecten els joves. Adults som els qui
formem famílies, eduquem a les
escoles i controlem els continguts dels
media. Adults tots que hem d’assumir
les nostres responsabilitats i exigir-les
als nostres coetanis. Som nosaltres els
que hem de queixar-nos que els adobs
que donem a les llavors no són els
bons. Queixar-se que les llavors són
dolentes no té cap mena de fonament,
més si tenim en compte que les hem
plantades nosaltres i fet créixer en un

hivernacle del qual controlem gairebé
totes les condicions.
Adults som els pares, els mestres i professors i els qui programem la televisió, la publicitat, la premsa escrita i
dirigim la societat actual. Adults que
dominem l’economia, la moral pública, les relacions socials, laborals i
familiars, els qui donem afecte i estima. Adults que hem d’acollir la nova
societat i no servir-nos-en per després
criticar-la.
Així, doncs, assumint que hi ha situacions que no podem controlar i que
influeixen en els plançons de la societat, cal preparar-los perquè siguin
capaços de respondre adequadament
a les situacions imprevistes. Però alhora hem de tenir molt clar que aquesta preparació vindrà donada per persones adultes.
Les persones adultes no podem dir
“Els joves són...” sense tenir present
que “Els adults som...” i “Els joves els
fem...”.
Víctor Ranera i Martín.
Professor de ciències i tecnologia.

Hi ha uns pensaments sobre la vida, atribuïts a la Mare
Teresa de Calcuta, que són bons de tenir presents. Solem
passar per la vida sense adonar-nos d’una sèrie de valors
que només se’ns fan evidents quan algú els cita o quan les
circumstàncies de l’entorn ens hi posen en contacte.
Però és bo que, conscients de la seva aplicació, o bé
aplicant-los per purs reflexos del subconscient (que
voldria dir que n’hem assumit tot el seu contingut com a
normes de comportament), recordem sovint les diverses
definicions que podem donar a la vida, entesa aquesta
com l’espai en què ens toca a tots i cadascun de nosaltres,
compartir amb l’entorn la nostra actuació, les nostres
inquietuds, les nostres les nostres il·lusions, o sigui el
nostre present i el nostre futur.

Aprofitar la vida

“La vida és una oportunitat, aprofita-la”. Aquesta és la
primera de les definicions i, per a mi, una de les més
importants. Perquè no es tracta d’una vida que vulgui ser
pràctica o finalista. No ens promou, essencialment, a ser
possibilistes i treure’n un profit material de les
oportunitats que la vida ens ofereixi. La recomanació
fonamental és la que ens alerta que cal estar atent a no
malmetre la magnifica oportunitat d’existir, de tenir
coneixement, de ser àrbitres de la nostra pròpia conducta,
per a aprofitar aquestes qualitats en una millora de la
nostra formació, en un creixement en la nostra
personalitat, en una aportació positiva envers el proïsme i
la societat on estem immersos, per optimitzar les nostres
accions en profit d’un món millor. Tot, abans de
desaprofitar la vida llençant les oportunitats que ens dóna
–com a persones que som, lliures per a decidir- en
aventures de poca volada i escassa responsabilitat moral,
que només són una escapada sense rumb.
És per això que una altra de les definicions ens afirma que
“la vida és un repte, afronta’l”. És clar que, moltes
vegades, la vida no és fàcil i no sempre les coses se’ns
posen a cor que vols. Però si entenem que hem de ser
capaços d’afrontar un repte vital, que estem fets per a
poder superar entrebancs i superar-nos nosaltres
mateixos, podem estar segurs que ens en sortirem, perquè
no és el camí planer el que condueix al cim, sinó un
sender costerut que, si s’emprèn amb il·lusió i amb la
convicció que en la nostra empenta decidida hi ha la
possibilitat d’assolir l’èxit, segur que en reeixirem.
Aprofitar l’oportunitat de viure i afrontar-ne el repte que
significa la nostra estada en aquest món, són dos motors
d’una actuació responsable, que no pot portar més que
alegries i la satisfacció afegida al deure acomplert.
Sortosament, hi ha moltes persones que ho fan. No deu
ser, doncs, tan difícil, oi?
Josep Leon i Humbert.
Membre de la Fundació Cultural Hostafrancs
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ENTREVISTA
Comiat a Pol Bricall en la seva jubilació
Professor de l’escola d’ençà el 1980.
En la seva dilatada tasca docent, ha treballat en tots els nivells educatius.
Químic de formació, però sobretot és un
pedagog de vocació. Ha conegut tots els
nivells educatius, i, a més, en el transcurs dels anys, en diferents sistemes
educatius.
Arribà a l’escola, com a mestre dels
alumnes que ara farien 4t de primària.
Després, fou l’impulsor de projectes
pedagògics innovadors per als alumnes
que patien un elevat fracàs escolar i que
acabaven la seva escolaritat, obligatòria,
aleshores als catorze anys. Es van elab-

orar els continguts de les matèries a partir d’uns centres d’interès, que les agrupaven en un treball comú, fonamentat
en els aprenentatges més bàsics i
imprescindibles, adreçats a uns joves
que, en alguns casos, havien de deixar
l’escola per a entrar al món laboral.
Durant uns anys, Pol Bricall fou director de l’escola de primària.
Posteriorment i fins l’actualitat, passà
a l’escola de secundària, aleshores
anomenada Escola Tècnica Professional d’Hostafrancs. Ha estat tutor de
cursos de Formació Professional i
Cicles Formatius, tutor tècnic dels lab-

oratoris de ciències experimentals, cap
de la família professional química i fins
el curs passat coordinador de Cicles
Formatius de Grau Superior.
Arribat el moment de la jubilació, que
en paraules de Pol Bricall, i amb fi
humor defineix com “el moment que
deixes de ser laboralment productiu per
passar al noble estat de veure com treballen els altres”, ens hem trobat al seu
lloc habitual de treball, al cinquè pis,
al laboratori de química. Per al Calaix
de Sastre, hem parlat d’escola, educació i formació professional.

“Cal deixar molta llibertat als joves per poder decidir sense pressions”

Quan penses en una escola, què és més important a l’hora de definir el seu projecte educatiu?
Una escola necessita que, a part de dissenyar les seves estratègies per transmetre coneixements, tingui
uns objectius, un horitzó dins dels quals els coneixements adquirits tinguin sentit.
Pots concretar una mica més?
Doncs, els alumnes haurien d’acabar l’estada en els centres educatius, sabent els coneixements que els
han transmès, sabent també utilitzar-los i dur-los a la pràctica, però caldria preparar-los per saber estar
en un lloc de treball de forma responsable, honesta i pot ser en algun cas amb una petita dosi d’altruisme. Aquest saber estar hauria de ser el fet diferencial de cada escola, entenent que cada escola ha de
definir el seu i que es poden donar fets diferencials diversos i perfectament correctes.
Quan un alumne, en acabar el batxillerat, té dubtes en la tria de fer un cicle formatiu de grau superior o bé
iniciar uns estudis universitaris, quina reflexió li faries?
No és un problema fàcil de resoldre per la pressió a què estan sotmesos els nois i noies que han de prendre aquesta decisió. Entendria aquesta pressió si el sistema educatiu fos tancat on una vegada s’ha optat
per un camí fora impossible tornar enrera. Però, per sort, el nostre sistema educatiu és bastant flexible:
es pot interrompre i reiiniciar-lo quan convingui, fer-ho en règim diürn o nocturn, en presència física o
via telemàtica. Cal deixar molta llibertat als joves per poder decidir sense pressions
Es diu que la formació professional ha estat històricament força desprestigiada i poc valorada. Què en penses?
Sembla que encara ho està. Em pregunto per què alguns alumnes que no se’n surten en el batxillerat, són
reticents a iniciar un cicle formatiu. En aquestes situacions un cicle hauria de ser el mètode més idoni per
iniciar un camí professional i el temps i l’exercici de la professió ja dirien fins on es pot arribar, fins i tot
aprofitant la flexibilitat del sistema educatiu de la qual hem parlat abans. Seguint amb la pregunta, no fa
massa temps vaig veure en una cadena de televisió un programa divulgatiu sobre bricolatge. Els comentaris
del grup del qual formava part eren una mica despectius respecte del programa, si es comparava - deien amb d’altres programes on s’expliquen avenços mèdics, tecnològics... Com que tenia les de perdre, vaig
intentar defensar la professionalitat i el bon fer del mestre-presentador. No me’n vaig sortir!!

“Em pregunto per què alguns alumnes
que no se’n surten en el batxillerat,
són reticents a iniciar un cicle formatiu”
Continua pesant en la nostra societat la idea de la tria de la formació professional com una segona opció i
no com una elecció lliure que un jove fa i que en res limitarà les seves futures expectatives laborals.
No m’ha agradat mai la contraposició que hem fet entre estudis universitaris i formació professional. Fins
fa poc, el sistema educatiu donava a entendre que qui no accedia al sistema universitari era automàticament sinònim de “poca capacitat”, poc prestigi... vaja com un ciutadà de segona. Això ha ferit a molts
alumnes, fins el punt que, a vegades, ha estat molt difícil aconseguir que aquest alumnes retrobessin
altra cop el gust i les ganes per seguir estudis d’un altre nivell. Per sort, un crèdit obligatori que tenen
tots els cicles formatius, les pràctiques en empreses han ajudat que molts alumnes s’adonessin de les
seves capacitats, se’ls ha valorat justament, i s’han conscienciat que serveixen per al món professional,
l’accés al qual és, en definitiva, l’aprovat o el suspens de la vida.
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Quin paper ha de tenir la formació professional en el futur?
Hi ha pistes que, de cara el futur, indiquen que l’equilibri entre formació universitària i formació professional potser serà diferent. Actualment les administracions local i autonòmica aposten molt decididament
per la formació professional i tenen molt d’interès en descobrir les noves professions que actualment genera la societat per dissenyar plans de formació i aconseguir bons professionals.
Però també nosaltres mateixos demanem una formació professional de qualitat. Sovint ens exclamen
que no hi ha “bons operaris”, de que “les coses” no funcionen, que falta gent qualificada per adaptar
innovacions tecnològiques...
I, encara més. Actualment hi ha col.lectius que reclamen una formació per la necessitat de reincorporarse al món del treball amb garanties. Em refereixo a desocupats, gent amb necessitat de reciclatge, els
que van haver d’abandoar prematurament el sistema escolar, els que tenen alguna deficiència i tenen
dret a ser professionals com els altres... Penso que tot això ens ha de dur a una concepció molt àmplia
del que serà la formació professional.

“Les pràctiques en empreses han ajudat
que molts alumnes s’adonessin de les seves capacitats”
El nostre sistema educatiu ha de resoldre problemes com el fracàs escolar, la desmotivació, conflictes de
violència i disciplina... Són problemes només educatius o les raons cal buscar-les en el model de societat en
què ens trobem?
Penso que l’escola -qualsevol escola- fa tot i més per resoldre aquestes situacions. Si no té més èxit és
per falta de mitjans humans i econòmics. Les tutories, les atencions personalitzades, la relació amb les
famílies, les mediacions... tot va encaminat a aconseguir un creixement personal dels nostres alumnes
d’acord amb el fet diferencial que cada escola ha definit, com hem dit abans. Ara bé, si no ens n’acabem
de sortit, el més correcte és deixar de marejar les escoles que fan tot el que poden i conscienciar i responsabilitzar altres sectors de la societat.
Una cançó de Xesco Boix, que parlava del oficis, deia: “Diu que quan seré gran un ofici hauré de fer. Penso
jo que seré, professor potser? Sempre a,l’escola haver d’anar, no m’acaba d’agradar, ben mirat deu ser molt
cansat”. L’ensenyament, l’educació ha estat el centre de la teva vida professional. Quin balanç en fas?

Personalment n’estic molt content. És important col·laborar en el procés de formació de gent jove que
en un futur seran peces importants en el joc social. També he tingut la sort de poder treballar amb un
col·lectiu madur i responsable que sempre t’ajuda. I per altra banda, tot el que ha estat més negatiu,
trist.... ja està oblidat!!

“Personalment n’estic molt content.
És important col·laborar
en el procés de formació de gent jove”
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ACTUALITAT
Alumnes de 2n de Batx Tecnològic ens donen a conèixer els complexos sistemes de control de la piscina.

A sota de la piscina
Els nostres estudis sobre els sistemes de control dins de
la matèria de tecnologia industrial de segon de batxillerat
ens han donat l’oportunitat de gaudir d’ una visita força
original. Una visita interessant, amena i no gaire llunyana.
De manera casual ens van proposar visitar les profunditats
de l’ escola per descobrir els complicats sistemes de control de la nostra piscina.
Segur que si ets de l’escola sabràs que disposem d’una
piscina a la planta baixa, potser t’hi hauràs banyat i tot.
Però mentre fas piscines, t’has parat mai a pensar com són
els equips de control i qui son els responsables de fer que
l’aigua es mantingui neta, a bona temperatura, i al cap i
a la fi, bé perquè tu, t’hi banys?. Doncs, són el Xavier Cuspinera -responsable de les
instal·lacions esportives de la
Fundació- i l’Andrés Gómez -tècnic de manteniment. En aquest
article explicarem com i des d’on
es realitza el manteniment de la
piscina.
Com és lògic, la visita va començar a la porta de la piscina, on ens esperava el Xavier per dur-nos a veure les
instal·lacions de control. Aquestes es troben darrere de les
portes de la paret dreta de la piscina, i per accedir-hi, cal
posar-se abans uns plàstics a les sabates per tal de no
embrutar el terra.
Un cop ja varem ser a dins, ens vàrem trobar una sala de
dimensions força reduïdes i oberta a l’exterior per una meitat del sostre. Hi havia màquines d’interès com les calderes.
La funció de les calderes és escalfar l’aire i l’aigua tant de
la piscina, com la sanitària. També podem trobar el filtre
d’aire, responsable del fet que al pati, sovint, se sentin les
famoses bafarades d’aire. Una curiositat és que, si s’engega aquest filtre a l’hivern a causa del canvi de temperatures, provoca una petita pluja que va a parar a la planta
de sota. Nosaltres, vista la planta superior i igual que la
pluja, vàrem agafar les escales i, a baix que fa baixada!
Un cop ja a les entranyes de l’escola ens trobem amb la part
més interessant de la visita. En aquesta planta, trobem els
filtres, el sistema de control, les bombes i tot el material relacionat amb el funcionament de la piscina.
El primer que crida l’atenció és que tot hi és per duplicat,
tant bombes com filtres com qualsevol sistema crític. A la
imatge podem veure les bombes duplicades. Això es deu al
fet que si se n’espatllés una, la piscina hauria de continuar
funcionant, així que es necessita l’altra. Si el funcionament
és normal s’alternen setmana una, setmana l’altra.

Tractament de l’aigua: Part física
La major part de l’aigua des que surt de la piscina fins que torna a entrar passa per uns filtres que retenen totes les partícules
de brutícia –es filtren partícules fins
a 50?m- i per l’intercanviador de
calor –que manté la temperatura de
l’aigua de la piscina a 30ºC- però
una petita part va cap al sistema de
control de paràmetres anomenat
“vigilant”.
Tractament de l’aigua: Part química
El “vigilant” és l’aparell més sofisticat i important, informa
de tres paràmetres, gràcies a la informació proporcionada
per tres sondes de mesura. La primera informa de la concentració de clor a l’ aigua, la segona s’ encarrega del pH o
nivell d’ acidesa de l’aigua i l’última informa de la temperatura. La concentració de clor s’intenta mantenir entre 0,6
i 2 mg/m3. El clor és necessari per descontaminar bacteriològicament l’aigua, però augmenta el pH, és a dir, fa que
l’ aigua no sigui l’ adient per a la nostra pell. Això genera
una mena d’ efecte cadena que obliga a contrarestar amb
una substància àcida, d’aquí la importància de la sonda que
mesura el pH. Quan el primer sensor detecta una manca de
clor el “vigilant” dóna ordre al difusor de proporcionar-ne.
Però si el pH és superior a 7,2 -valor desitjat- es posa en
marxa el difusor de salfumant per compensar la variació del
pH causada pel clor. A més a més dels controls automàtics
que fa el “vigilant”, l’Andrés s’encarrega de fer 2 mesures
més al dia manuals amb el fotòmetre tal i com es veu a la
fotografia.
Després ens van explicar com es
netegen els filtres de sorra. Primer
es canvia de filtre, recordem que el
sistema està duplicat. Es fa passar
aigua en sentit contrari pel filtre que
es vol netejar. Lògicament l’aigua
utilitzada per la neteja del filtre no
tornarà a la piscina.
Per últim, ens van ensenyar tota la zona de condicionament de temperatura de l’aigua de la piscina, l’aigua calenta
es guarda en 3 dipòsits, i quan es necessita per dutxes o
demés es van buidant. L’escalfament es fa per mitjà d’intercanviadors de calor.

Daniel Torres i Carles Roig.
2n Batx. Tecnològic
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El miracle d’aigües encantades
Opinions d’alumnes 4t d’ESO de la representació al Teatre Nacional de Catalunya del dimarts 18 abril.
Les setmanes anteriors havien llegit aquesta obra de Joan Puig i Ferreter.
Títol:
Autor:
Direcció:
Escenografia:
Vestuari:
Il·luminació:
Música:
So:
Producció:
Joan Puig i Ferreter, com a intel·lectual regeneracionista
es proposà combatre la ignorància des de el teatre. Aigües
encantades, en el context d’idees del modernisme, va ser
l’arma de l’autor per a mostrar la lluita entre el progrés i
el fanatisme, la llegenda i el racionalisme, la submissió
de la dona i el progrés urbà.
El director, Ramon Simó, ha aconseguit una posada en
escena tan clara com encertada, destacant, per sobre de
tot, l’excel·lent interpretació dels actors.
Els tres actes del drama es representen seguits, en un escenari giratori dissenyat per Toni Rueda. La il·luminació
tènue, acompanya a la perfecció el sentiment viscut pels
personatges ( la pena de la mare, la ràbia d’Amat i la incomprensió de Cecília) juntament amb el “miracle de la pluja”, el qual s’ha de remarcar, per haver aconseguit que el
diàleg fos entenedor enmig de l’efecte.
Aquesta representació d’aigües encantades, serà clarament,
un referent per a properes versions de l’obra per haver aconseguit,fidelment, transportar el pensament del segle XIX
a l’actualitat.
Elena Serrano i Meritxell Rigol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mostra tots els conflictes d’uns anys de canvi, de revelació
i els drames i idees apassionades sobre el modernisme.
Els actors van demostrar molta preparació i van ser aclamats
pel públic ja que quasi bé tots eren reconeguts de diferents
sèries televisives.( Vent del Pla, o El Cor De la Ciutat )
Aquest fet va ajudar que l’obra agrades més. Perquè en
general, va decepcionar bastant. L’obra es va fer pesada,
i avorrida i una mica surrealista. Tot i que l’escenografia
era impressionant, i va sorprendre força.
Personalment em va agradar més la novel·la, suposo perquè
deixava més a la imaginació.
Nina Eriksen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’obra d’aigües encantades, personalment i com a critica,
no em va emocionar gaire, tot al contrari. La veritat és que
m’esperava molt més d’aquesta obra. Des del meu punt
de vista, en alguns moments era una mica surrealista, no
em vaig creure del tot el que van representar, per exem-
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Aigües encantades.
Joan Puig i Ferreter.
Ramon Simó.
Toni Rueda.
Jordi Roig.
Quico Gutiérrez.
Joan Alavedra.
Ramon Ciércoles.
Teatre Nacional de Catalunya
ple, portaven mesos resant perquè plogués i va i un dia
que arriba un foraster per dir que no es cap càstig de Déu
i es comencés a barallar. De cop i volta va i comença a
ploure, home doncs, això no es que m’ho acabi de creure
del tot.
En general se’m va fer molt pesada, sobre tot el principi
de tot, el desenvolupament va transcórrer molt lent.
Ariadna Esplugues

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jo crec que en general les interpretacions estan força bé,
menys uns quants que prefereixo no mencionar que fan
unes interpretació com a mínim fluixeta basades en el tòpic
interpretatiu, que contrasta exageradament amb la dels
seus companys, creant escenes poc creïbles que fan que
tot plegat acaba tenint un aire de decepció, sense oblidar
que trobem algunes grans interpretacions sobretot es
destacable la del Manel Barceló que està esplèndid en el
seu paper de mossèn del poble.
A grans trets direm que no es tracta d’un muntatge força correcte però amb importants mancances interpretatives, i és que
es pot assegurar que aquest projecte no passarà a la història.
Víctor Gómez

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La posada en escena és molt bona, el vestuari està molt
encertat i els magnífics decorats t’endinsen en l’època i
per tant, en la història. El repartiment en general és bo, el
mossèn l’interpreta Manel Barceló amb una credibilitat
destacable i Jordi Martínez té la força que cal per dur a
terme la interpretació del paper del pare de la Cecília, la
protagonista. D’una altra banda, la protagonista, Maria
Molins està encertada.
L’obra no acaba d’aconseguir que et traslladis a aquella
època i t’endinsis en la història, tota l’estona ets conscient
que ets assegut al teatre.
Toni Rueda i Jordi Roig han fet una feina molt bona tant
en escenografia com en vestuari. La música de Joan Alavedra està molt ben adaptada a l’obra i als actes i la il·luminació és molt bona en quant al paisatge exterior on està
núvol o plou. La il·luminació de dintre escena, és fosca però
no pot ser més clara perquè ajuda a entendre la situació

que es viu a la casa i en general a l’obra.
En general, l’obra és una mica llarga però fidelitza molt
el text original. Es fan llargs trossos com l’acomiadament
entre Cecília i Vergés al final de l’obra on respecta massa el text de Joan Puig i Ferreter.
Aquest muntatge serà un referent per representacions futura de la mateixa obra.
Lara Mialdea

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
No hi sé trobar cap defecte a l’actuació, els actors, ben
bé la meitat, es coneixen per altres interpretacions (sèries
que van a la televisió, teatre…), això ajuda que l’obra sigui
més agradable i t’agradi. L’escenari estava molt ben muntat
i era molt original, feia més fàcil el seu contingut.
El vestuari també, era molt adequat als temps en què es
estava situada. Hi havia poca il·luminació, ja que era una
obra on es representava la tristor i la fredor de la relació
entre pares i filla i la religió en què es movia el poble. No
ho sé si jo amb qualsevol cosa m’hi conformo, però a mi
l’obra m’ha estat suficient per entendre millor el llibre i
passar una estona agradable al teatre.
Lurdes Beltran

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aquesta gran obra reflecteix els ideals de religió i cultura
d’un poble castigat per la sequera. L’espectacle és una gran
adaptació del llibre de Puig i Ferreter. Els actors contribueixen amb una gran interpretació que ajuda que l’obra sigui més dinàmica i els actes de la representació et
sorprenguin en algun moment o altre. Té una gran
escenografia.
Cristina Coca

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Personalment l’obra em va agradar perquè és entretinguda
encara que al principi se’m va fer una mica pesada, però a
mesura que avançava era més entretinguda. I, a part, hi havia
molt actors que coneixia i això feia que m’interessés mes.
Dúnia Moratal

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aigües Encantades de Joan Puig i Ferreter, escrita ara fa
cent anys vol expressar les idees de futur i vol posar en
evidència les idees del present.
La interpretació dels personatges ha estat molt bona i
l’escenografia també però m’esperava més de l’obra,
després d’haver llegit l’obra. La representació era una mica
lenta, a vegades i sobretot al segon acte m’he avorrit. L’obra en si la podem qualificar de bastant correcta.
Aitor
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CAMPANYA UNESCO 05-06

Sostre per als sense sostre
i Beques per Nicaragua
Aquest any hem realitzat la XIV campanya de solidaritat com a membres que som
de la xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO. El tema central de la campanya era
sensibilitzar sobre la realitat que viuen els Sense sostre, a fi de comprendre la seva
situació extrema, i també conèixer la tasca que realitza la Fundació Arrels.
Arrels és una fundació privada sense ànim de lucre que des de 1987 treballa a favor de
les persones sense sostre. Des d’aleshores ha atès més de 4.500 persones a la ciutat de
Barcelona. El seu esforç ha estat reconegut recentment amb el premi a la millor iniciativa
social de l’any 2005 en els premis que atorga El Periódico.
A la Fundació Arrels hi treballen 170 voluntaris, coordinats per una vintena de
professionals. La feina que duen a terme consisteix d’acollir, conversar i acompanyar les persones sense sostre
sense fer-ne judicis de valor, oferint-los un espai de referència on sentir-se persones que viuen entre persones.
Tothom qui viu de prop la realitat dels sense sostre destaca el fet que no podem oblidar mai que, en primer lloc,
estem parlant de persones. Persones amb una història al darrere.
És una història de persones extremadament vulnerables mancades de moltes coses, no sols d’ajut material, que
pateixen de solitud, que passen vergonya per la seva situació i una manca total d’autoestima.
A infantil-primària la campanya es va dur a terme durant les Jornades Culturals i es va treballar al voltant dels
“Drets i Deures dels Infants”. Com cada curs va celebrar-se la Jornada de Portes Obertes per convertir l’escola en
un espai lúdic perquè puguin participar totes les famílies amb l’esperada parada de pastissos, la paradeta de
comerç just d’Akwaba i, posant so a la trobada, l’actuació del grup de timbalers de l’escola. Tothom qui va voler
va “posar la seva foto” i així reomplir la frase “Necessitem que ens estimin i volem estimar”.
A secundària es va treballar des de diferents àrees i tutoria per culminar en una jornada on es va realitzar una
macroactivitat que consistia a realitzar un sostre fet de banderoles amb missatges o dibuixos fets pels alumnes.
Aquest curs ha estat atípic perquè vam reprendre la col·laboració amb Nicaragua iniciada el 2000-01. D’allí ens
van proposar de becar els estudis de Secundària de 15 alumnes, iniciativa que vam acollir de molt bon grat.

Volem donar-vos les gràcies per haver col·laborat econòmicament i també per la
vostra participació! Hem aconseguit recollir una mica més de 2000, una part dels
quals es destinaran als nois i noies de Nicaragua i l´altra a la Fundació Arrels.
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Nit dels astronautes
La crònica que presentem està emmarcada dins les activitats de
la XI Audiència Pública, que anualment organitza l’Ajuntament de
Barcelona. L’Escola ha participat en tot el procés de discussió i
aprovació del manifest Barcelona fa ciència! Contribucions científiques del jovent per a la millora de la ciutat.
El dimarts, 21 de març, va ser la nit dels astronautes al Fòrum
de Barcelona, la presentació va començar a les set de la tarda i
es va acabar passades les nou del vespre.
Van assistir-hi més de 3.500 persones, entre les quals, representants d’escoles, que era el nostre cas, i entre d’altres persones,
ressaltar la presència de l’alcalde de Barcelona, Joan Clos.
A l’acte, van assistir-hi 10 astronautes dels 12 que hi ha a Europa.
L’esdeveniment anava conduït per Mònica Huget ( periodista ) i
Pedro Duque (conegut astronauta espanyol) i tenia com a punt
central descriure les diverses proves i comprovacions que han
de fer els astronautes abans de fer el compte enrere. També van
explicar les parts de la nau especial, els tipus de naus que hi
ha; tot això visualitzat amb efectes de 3D inclosos.
Dos representats de totes les escoles de la ciutat de Barcelona,
triats a l’atzar, Sara Pascual, alumna de l’escola Joan Pelegrí, i
Dídac Peña alumne de l’IES de Sant Andreu van fer dos preguntes
cadascun, als astronautes sobre les curiositats dels joves de
Barcelona.
L’acte va finalitzar amb un regal per part dels astronautes a Joan
Clos, alcalde de Barcelona, d’una foto des de l’espai de la ciutat Barcelona.
Aquest acte va contribuir perquè els joves assistents tinguessin
més interès per la ciència i la tecnologia i retrobar la il·lusió del
somni de nen petit i poder ser astronauta.
Aquesta és una proposta molt innovadora per al públic adolescent ja que es donen molt poques ocasions de trobades amb
temàtica científica i menys per als joves.
Cristina Coca.
4t d’ESO
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Diada esportiva. Divendres, 7 d’abril

Fútbol. 4t d’ESO

Jocs d’equip. 1r d’ESO

Jornada esportiva 2n i 3r ESO. Estadi Serrahima
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Mou-te en bici!
El dimecres 15 de marc, alumnes de la classe de 2n C d’ESO
vam participar en el “Mou-te en bici” que organitza l’Ajuntament.
Ens vam trobar a l’escola a les 8:00. La Dolors Cuxart i en Marc
Fornells ens van acompanyar durant tota l’activitat. Vam anar en
metro fins l’Arc de Triomf i vam esmorzar a l’Estació del Nord.
Després, ens vam reunir amb els monitors que ens van donar
unes instruccions de cara al recorregut i, tot seguit, vam pujar a
les bicicletes. Va ser un un trajecte un pèl accidentat ja que
alguns companys van caure perquè es distreien pel camí.
No hi va haver cap problema de circulació gràcies al magnífic
treball de la Guàrdia Urbana. L’itinerari va ser distret: el Parc de
la Ciutadella, el Parlament, el Passeig Marítim, el Port Olímpic i
tornada cap al centre cívic Fort Pienc. La bicicletada va durar
aproximadament una hora. Un cop al Centre Cívic, vam veure
una exposició sobre com arreglar una bicicleta, i instruccions
bàsiques per no fer-nos mal. Posteriorment, la classe es va
dividir en grups per omplir un qüestionari.
En conclusió, la sortida va ser molt entretinguda i ens ho vam
passar molt bé. Fent aquesta activitat vam descobrir que anar en
bicicleta és molt més ecològic i també molt més divertit.
Classe 2n ESO C.

Campions de tennis taula
El dimecres, 15 de febrer, es va celebrar l’Open tennis taula
dins del programa de l’Ajuntament.
FENT ESPORT en el districte de Sants Montjuïc.
La Yolanda López Cosme de 4t A va quedar campiona de la
categoria cadet femení. Així mateix, Cristian Miguel Flores, també
de 4t A, va quedar sotscampió de la categoria cadet masculí.
També van participar els/les alumnes: José Antonio Muñoz Tubio,
Xavier González García, Xavi Collado Pujades, Marc Verdaguer
Ribas, Zaira M. Ciudad López, Mª José Ortiz Fuentes, Tània
Nosas Garcia, Ferran Abad Crusat i David capitan Hernández.
ENHORABONA A TOTS/ES.

Intercanvi amb Berlín
Aquest curs, del 18 al 31 de març, un grup de 10 alumnes de 1er
de Batxillerat ha participat en un intercanvi amb l’escola Lise-Meitner de Berlín.
Es tractava d’un projecte d’intercanvi lingüístic i cultural, l’objectiu
del qual era que els alumnes es comuniquessin en anglès, que
coneguessin una escola i una ciutat europea (amb una extensió
10 vegades més gran que la de Barcelona) i que adquirissin algunes
nocions d’alemany (i també que potser es motivessin per a continuar aprenent-lo).
Durant el curs 2004-2005, s’havia presentat un projecte per a
obtenir una subvenció de la Unió Europea (Programa Sócrates) i
ens la van concedir.
Primer, a finals de febrer d’enguany, van venir 18 alumnes alemanys
amb dos professors i van estar treballant a l’escola, fent visites i convivint amb els nostres alumnes i amb les famílies.
Els nostres alumnes van haver d’assistir a unes quantes classes d’alemany en horari extraescolar abans d’anar a Berlín.
A Alemanya es van allotjar en famílies i el seu dia a dia va consistir a passar els matins a l’escola treballant en una presentació
amb Power Point en anglès sobre un tema escollit (museu de la
tècnica i el transport, la biomassa, l’energia solar, etc.), rebent
classes sobre energies renovables i en concret la solar i construint unes plaques solars. També van assistir i participar en una classe
d’anglès amb alumnes alemanys (cal dir que al principi estaven
molt reticents i tenien molta vergonya però van acabar parlant tots
en anglès, rient i gaudint de l’experiència). També se’ls va demanar que diàriament redactessin un informe en anglès sobre les
activitats del dia anterior. Tot això de les 8 del matí fins a la1. A
la 1 dinàvem tots a la Mensa (menjador escolar) i les tardes les
vam omplir fent visites culturals (passejades pel centre de Berlín,
el Reichstag, el museu del mur, el museu de Pèrgam, l’egipci, el
de la tècnica i el transport, Potsdam, etc.).

Davant de la Porta de Brandengurb

El fet de rebre una subvenció també va comportar la creació d’un
projecte: la construcció d’unes plaques solars. Evidentment primer
van rebre preparació teòrica, a càrrec d’en Tomàs Salamí, per tal
que tant els alumnes científico-tècnics com els humanístico-socials
tinguessin les bases per poder portar a terme totes les tasques.
Tant la preparació teòrica com la construcció de les plaques al taller,
es van realitzar durant l’estada a Berlín.
Per completar aquesta experiència tan enriquidora, encara vam
tenir una altra activitat. Els últims tres dies els vam compartir amb
el grup de teatre de la nostra escola, format per alumnes de primer
i segon de batxillerat, dirigits per la Mònica Pardo i acompanyats
també per la Dolors Forn. Vam gaudir d’un vespre màgic veient
les obres que havien preparat els alumnes de l’escola Dreihackengasse de Graz (Àustria), els de la Lise Meitner de Berlín i els de
la Joan Pelegrí.
L’últim dia de l’estada a Berlín, els participants van contestar una
sèrie de preguntes.
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Cal dir que les respostes de tots ells van ser molt semblants.
Quines van ser les teves motivacions per voler prendre part en aquest intercanvi?
La curiositat per visitar Berlín, tant la ciutat en si com les botigues i bars. De seguida em vaig adonar
que aquest intercanvi no era un viatge més, sinó una oportunitat, que no podia deixar córrer, per practicar l’anglès i aprendre noves paraules en alemany.
A més, estic molt interessada en les energies renovables i aquesta era una possibilitat per aprofundir en el
tema.
Ha complert les teves expectatives ?
Sí. (Unànime). Ha estat fins i tot millor del que em pensava! Si bé és cert que no m’esperava haver de treballar tant com ho hem fet, el viatge ha estat molt agradable i divertit. He pogut conèixer gent nova i molt
interessant. He pogut recórrer una gran ciutat, molt maca i amb una gran història, la qual és molt interessant i impactant. Ens ho hem passat molt bé i hem après coses noves, que mai està de més, a part d’una
mica d’alemany. I no només he practicat els dos idiomes, sinó que he conegut millor els meus companys.
Allò que més m´ha agradat és:
La ciutat, una mica gran però és maquíssima. Mai no havia estat en cap gran ciutat que no fos Barcelona.
Compartir aquesta experiència amb els meus amics, les bones estones que hem passat i que ens hem divertit molt.
Poder conèixer gent nova.
La puntualitat dels transports públics i el caràcter obert de la gent d’aquesta ciutat.
La família. Eren molt amables i estaven disposats a fer qualsevol cosa per fer la meva estada el més agradable possible. Però una cosa que em va sorprendre molt és que la gent, quan preguntes pel carrer, és
molt agradable i simpàtica i et contesten sense cap problema i t’ajuden a trobar el metro tantes vegades
com faci falta.
La cultura en si mateixa. És diferent de la nostra i m’ha agradat molt. Tot és molt espaiós. El menjar sempre
va acompanyat de sucs molt bons que a Barcelona no tenim. Els transports estan molt més ben senyalitzats,
la gent acostuma a ser molt simpàtica, la cultura de museus que tenen els alemanys (tot té història i tot ho
conserven), els trossos de mur que encara es conserven, els homenatges als caiguts, siguin jueus o no...
Allò que menys m´ha agradat és:
Que s’acaba...
Que haguéssim de treballar tant, el cansament que portàvem i el mal de peus de tant caminar.
Però ha valgut la pena.
Trigar tant de temps per arribar als llocs, massa transbords. És una ciutat massa gran i tot allò que volia
veure està repartit per la ciutat.
La gent parla molt fluix i això fa que nosaltres, que estem acostumats a fer soroll, se’ns senti molt més.
Un menjar:
Al Nordsee (hamburguesa de peix)
Kartoffeln. Tot i que teòricament el menjar alemany per excel·lència és el frankfurt, no n’hi ha tants com
es podria pensar. Sens dubte les patates són el plat estrella. Mai abans havia vist una sopa de patates.
Fleischklöpschen (una mena de mandonguilles)
Patates amb beixamel.
“Meatballs mit Kartoffeln” (mandonguilles –aquí escrit en anglès- amb patates).
Les salses i les patates gratinades.

A punt de marxa. Aeroport del Prat
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Una visita:
El Reichstag
Em quedo amb el museu del mur, al Check Point Charlie, per la càrrega emotiva que comporta i amb la
visita al casc antic de la ciutat, la part més maca de la ciutat sens dubte.
El palau de Sanssouci a Potsdam i la visita al museu del mur.
Potsdam
El museu del mur, va ser molt impactant.
El museu egipci.
Una només? totes em van agradar moltíssim: Sanssouci, el museu de Pèrgam, l’egipci... Però el millor
va ser la visita a l’elevador de vaixells, ja que després d’un llarg trajecte amb tren i d’una llarga caminada, ens vàrem trobar que estava tancat!!!! ja,ja. No, ara en sèrio. La que més em va agradar va ser la visita al museu de Pèrgam.
El Nikolaiviertel (barri de Sant Nicolau).
Un costum:
Treure’s les sabates en arribar a casa i només anar amb sabatilles (ho han dit absolutament tots deu
alumnes!!). Tenir tota la casa emmoquetada. Parlar en un to de veu molt baix i, sobretot, posar enciam
en tots els menjars que fan! A tots els entrepans n’hi posen. Però jo ho dic sempre: és una forma de menjar verdura.
Un aspecte de l´escola Lise-Meitner:
Que és tranquil·la. El silenci és present tant a l’escola, com als transports públics, com a la resta de la
ciutat. Tot està dominat pel silenci i el respecte, a diferència de la nostra escola on normalment no pots
sentir el company que et parla des de dos metres de distància. Al menjador es pot estar tranquil·lament,
tant menjant com treballant. Als passadissos no hi ha gairebé gent, ni empentes, ni estrés ni embussos.
És una escola enorme, amb molts espais amplíssims però molt sèria i austera pel que fa a la decoració.
M’ha agradat molt la cafeteria i la mensa, també les pauses perquè són diferents.
Tenen laboratoris de genètica molt ben preparats.
Tornaries a participar en un intercanvi? Quines raons pots donar?
Hi tornaria a participar sense dubtar-ho. És una experiència única i molt interessant. Aprens, et diverteixes, coneixes gent nova, veus diferents cultures i formes d’actuar de la gent. És una experiència molt enriquidora que m’encantaria repetir.

De part de tots els participants, agraïm la col.laboració i la confiança de la direcció així com de tots els membres de
l’escola que ens han ajudat o patit els petits problemes d’organització que provoca una activitat com la que hem explicat. Cal dir que el departament de tecnologia va posar una aula d’informàtica a la disposició dels alumnes i professors alemanys tot i que de vegades no els anava massa bé per les seves pròpies classes. També van col.laborar amb
tots els problemes tècnics que van sorgir.
Participants:

Professors:

Alumnes de 1er de Barxillerat A, B, C, E i F:
Olaia Angosto
Laura Bernases
Marc Delgado
Thais Diego
Gerard Fajula
Natàlia Font
Marc González
Sandra López
Natàlia Padilla
Iris Vidal.

Tomàs Salamí
Neus Roqué

Treballant a l’escola Lise Meitner
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Celebració de Sant Jordi
El matí del divendres 21 d’abril, l’escola canvià el seu habitual horari de classes, per festejar col·lectivament les
activitats literàries i musicals de celebració de la diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, festa del llibre i la rosa.
Un dels espais on es van desenvolupar els actes, a banda de la sala d’actes i els patis de l’escola, va ser les Cotxeres de Sants.
Com a mostra dels treballs presentats al concurs literari, presentem un recull de les poesies guardonades.

Autora: Nina Sobrino. 2n d’ESO

Autor: Guillermo Blasco. 3r d’ESO

UNA NIT
Em vaig despertar, el cap vaig girar
Cap a on es trobava una finestra no molt gran.
Encara era fosc, la lluna brillava
amb un centenar d’estels envoltant-la.
Feia fred i el vent xisclava
corrent la vaig tancar. Finestra tancada.
El fred no corria per aquella estança
la calor l ‘envaïa amb ànsia
Ara finestra oberta
calor ofegada, el fred guanya terreny
però ara estança equilibrada.
Calor, fred
Tot junt, temperada
Els ulls vaig tancar, la son va guanyar
Bona nit fins demà.

FRAGUO MI CORAZÓN
Destruiré mi antiguo corazón,
Para fabricarme otro de hierro
Con las soldaduras hechas de acero,
Donde no haya rincón para tu pasión.
Y a mi alma, la encerraré en esta prisión,
Donde no entenderá de amor;
Y falto de tus besos de compasión,
Ya no creerá en ningún Dios.
Este corazón,
Siempre te dirá que no
Y jamás le temblará la voz,
Y no tomará ninguna decisión.
Será el cofre de mis sentimientos,
Nadie poseerá su llavero,
Para que no puedas profanarlo,
Y yo ser tan libre como un pájaro.
De narcóticos los labios me llenaré,
Para que te desmayes cuando me beses,
Para que la próxima vez te lo pienses;
Sabes que no quiero volver a verte.
Espero no caer en la tentación.
Espero no perder la razón.
Espero ver tu cebo,
Para delante de ti, no morder el anzuelo.
Sabes que es lo que no quiero,
Sabes que es lo que no debo.
Si quiero ser feliz,
He de renunciar a sufrir.
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Lliurament de premis. Cotxeres de Sants
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Autora: Meritxell Rigol. 4t d’ESO
ESTRELLA DEL NORD

Concert Sant Jordi. Escola
S’ha fet fosc en ple matí,
el sol no vol jugar amb mi.
S’ha fet fosc, m’apago de cop,
la lluna i tot fuig a galop.
Però mai se silencia aquella cançó
que em diu, jo no marxaré. És el teu so,
estrella de nord.
Innocent papallona de gel
que aspirava a sentir el pes del cel.
Vigorosa teranyina de foc,
por que li diu, aquest és el teu lloc.
Però una llum em desperta i ella ja no sóc jo,
diu que en la paraula tinc la força del tro.
Sé que ets tu, estrella del nord.
Llenço la rosa i em clavo el turment,
per què fer-la viure en un fosc hivern?
El passat s’ha tret dels ulls la blanca vena,
deixant el meu món, que és record a l’esquena.
Però tu salves la trista roja flor,
portant-la a un demà on es desitja sa olor,
estrella del nord.
Visc en un vaixell que es consumeix en el mar,
com aquell pessimista naufraga en el bar
mentre imagina que em convertiré en sirena,
car en lloc de tritó se m’emporta la pena.
Però una llum em dóna vida a l’interior
i entre rom i espases em fa sentir un tresor.
Sé que ets tu, estrella del nord.
Em derrota en sa boira aquella gent
que congela el somriure més ardent.
Tinc fred, molt de fred en el nou destí
on no m’apropen el llençol de lli.
Però tu em fas riure, i ja no em venç el fred, no
torno a estar vestida sota el dia més bo,
estrella del nord.
En un camp de blat on ja havia caigut
no em deixa aixecar l’oratge més tossut.
La pluja als ulls m’ofega en el pobre camp d’or,
on un cruel adéu em segà la veu del cor.
Però tu em tornes el poder somiador,
mostrant-me un temps on es trenca el robust plor,
estrella del nord.
Creia haver domat el desitjat cavall
car tocant sa pell es convertí en cristall.
Vaig ballar fins a aquella nit, tota ensagnada,
al profund tall de l’única abraçada.
Però una llum m’acarona les exhaustes il·lusions
i em guareix les ferides fent-me creure en flamants
petons.
Sé que ets tu, estrella del nord.
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Sóc i seré inútil poeta que no es comprèn,
si ningú et fa viure el color que amaga el vent,
si ningú et fa viure el pas rere pas més valent
si ningú et fa viure el paradís que hi ha en l’avern.
Però seguiré regalant mots sense sentit,
únics, com ella, que brilla lluny de la nit,
estrella del nord.

IV Trobada Internacional de
Teatre Jove
Els dies 28, 29, 30 i 31 de març, els components del grup de teatre extraescolar de
l’escola, organitzat per la professora Mònica Pardo, vam viatjar a Berlín (Alemanya)
per a participar a la IV Trobada Internacional de Teatre Jove, juntament amb grups
de teatre alemanys i austríacs.
La trobada es celebrà en una escola científica i tècnica de la perifèria de Berlín.
Aquest allunyament del centre de la capital no fou un inconvenient massa gran
perquè la ciutat està excel·lentment comunicada i no va ser difícil moure’ns des de
les cases de les famílies d’acollida.
Arribàrem el dimarts a la nit i ens van rebre ràpidament per a anar de dret cap a la
casa de la família que cadascú tenia assignada. A partir d’aquell moment i durant
els quatre dies de l’estada vam haver d’esprémer al màxim el nostre anglès per tal
de parlar amb ells, que en tenen un nivell envejable.
Durant els tres dies següents vam compaginar un parell d’assajos amb les obligades
visites turístiques a la ciutat de Berlín, en les quals vam descobrir la màgia
d’aquesta ciutat. Una de les primeres coses que ens sobtà va ser la multitud de vies
de transport, que et permeten anar fàcilment d’un indret a l’altre de la ciutat.
Vam visitar alguns dels fragments del Mur de Berlín que queden repartits per la
ciutat, la catedral Berliner Dum, la cúpula de la qual va ser destruïda i posteriorment
restaurada en uns bombardejos a la Segona Guerra Mundial, el parlament alemany
Reichtag i la seva majestuosa cúpula de cristall, el museu egipci Pergamon... Però
sens dubte el lloc més emblemàtic va ser Alexanderplatz, la plaça principal de la
ciutat, on hi ha la important torre de televisió de Berlín. Nosaltres la vam trobar
caracteritzada com una gran pilota de futbol rosa amb motiu del Mundial de Futbol
a Alemanya.
Alexanderplatz va ser un bon punt de trobada per quedar i anar caminant a qualsevol
dels llocs interessants per visitar, o simplement per anar a comprar records per
portar a la tornada a Barcelona. De fet, també va influir que aquesta plaça fos el lloc
emblemàtic per una petita anècdota que vam viure amb una dona despullada que
feia una sessió fotogràfica allà enmig, però això és una altra història...
Els assajos, i sense voler caure en tòpics, van anar tan malament com és normal dins
d’un assaig general. L’últim cop que vam passar la nostra representació va haver-hi
fins i tot una lesió i vam haver de suprimir un número acrobàtic que ens havíem
empescat a última hora. Al final, la frase va ser: “Bah, deixeu-m’ho córrer i que surti
com surti”.
I l’última nit, els nervis van començar a créixer i l’hora es va atansar. Mentre ens
preparàvem i maquillàvem de màquines i científics per representar la nostra obra,
“La Màquina Perfecta”, comentàvem que no sabíem si l’humor dels alemanys
encaixaria amb la nostra representació.
I, després de la versió de “Don Juan Tenorio” dels austríacs i abans de l’obra de
pallassos dels alemanys, vam sortir a l’escenari per representar amb èxit l’historia
del Professor Machínez i la seva màquina. En contra de les nostres previsions, els
espectadors alemanys es van arribar a aixecar de les cadires aplaudint, i al final fins
i tot alguns es van apuntar a ballar amb nosaltres a ritme de mambo.
Sens dubte, van ser uns dies esplèndids dels quals guardarem un fantàstic record.
Alumnes de 1r i 2n de Batx participants en el festival de teatre: David Belzunce,
Sílvia Simó, Òscar Xuclà, Alba González, Anna Salido, Xacier Corral, Thais Diego,
Natàlia Padilla, Rocio Balagué, Núria Rincón, Alex Francisco. Direcció i coordinació
del festival: Mònica Pardo. Professora acompanyant i llums i so: Dolors Forn.
David Belzunce.
1r Batx A
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Biblioteca de Secundària
El passat 7 de juliol, dins les Jornades per a educadors a càrrec de l’Associació de Professors de les Escoles
Cristianes (APECC) i a instància del Departament d’Educació i concretament del Programes d’Innovació Educativa,
vàrem explicar davant els 44 mestres assistents al taller “La biblioteca escolar i el programa ”Puntedu” la nostra
experiència com escola participant en l’anomenat programa de promoció de les biblioteques escolars en els centres
educatius catalans.
Em vaig centrar a comentar les activitats que realitzem a la biblioteca de secundària per a la promoció de la lectura
(sorteig de la panera de llibres per Nadal, intercanvi de llibres per Sant Jordi…) les sessions de formació en l´ús de
la biblioteca adreçada als alumnes de 1r d’ESO, a més de les pautes per a la selecció, tractament i ús de la
informació per part dels alumnes en la realització de treballs i recerques bibliogràfiques sobretot de cara al treball
de recerca, col·laboracions amb les àrees…
La part d’Infantil-Primària va ser explicada per la bibliotecària d’una Escola de Sabadell també participant en el
programa Puntedu.

Estadístiques d’ús durant aquest curs:
Estem molt contents enguany han vingut a treballar, tant en horari lectiu com extraescolar, a la biblioteca un total de...

12.496 usuaris!!! Hem prestat un total de... 1.961 documents
Han gaudit del préstec especial d’estiu un total de 62 persones entre alumnes, mestres, pares i mares i
personal de l’ Escola.
Bones vacances i bona lectura !
Cristina Batlle. Bibliotecària

UNA LECTURA: LOS ELEGIDOS
Aquest és el títol del primer llibre d’una trilogia escrita per Marianne Curley, autora també de
“El círculo de fuego”.
Tracta d’un grup d’homes, dones, nois i noies, L’objectiu de les quals és evitar que el seu grup
enemic, l’ Ordre del Caos, viatgi al passat i canviï els fets de la història per a poder regnar, ja
que si això succeís, el món canviaria cap al mal. Per tant, els escollits han de viatjar al passat
quan l’ordre del caos ho fa, per a evitar-ho.
Ethan, un del escollits que ha de lluitar, és, per altra banda, un noi completament normal, que
va a l’escola i fa els deures. Només té un avantatge: l’assignatura d’història. Un dia, li assignen
una noia per a ensenyar-li tot el que ha de saber i que sigui una escollida. El que no sap ell és
que aquesta noia és la germana petita del seu antic millor amic i que ara l’odia, ella és la
Isabel.
El segon títol d’aquesta trilogia és: “La oscuridad”, i tots dos estan actualment a la biblioteca de secundària de
l’escola, i el tercer és: “La llave”.
Raquel Uroz. 3r ESO
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INFANTIL I
PRIMÀRIA
Anada al Zoo
El dilluns, 6 de març, els nens i nenes de P4 vam anar al zoo de
Barcelona perquè estem fent el projecte d’un animal i el volíem
anar a veure. La classe dels cervatons està fent el projecte sobre
els óssos, la classe dels cavalls sobre els lleons, i la classe dels
colors, sobre els cocodrils.
Vam sortir de l’escola ben puntuals perquè havíem d’anar al zoo
amb metro !!! Quina aventura!!! Les mestres ens van donar un
collaret a cadascú per poder anar amb el metro, i com que ja som
molt grans ens vam portar molt bé.
Al zoo, vam veure molts animals: zebres, tortugues, elefants,
girafes, pingüins, rinoceronts, dromedaris, flamencs, camells....
però nosaltres hi anàvem per veure els cocodrils. Una senyora
que en sabia molt ens va explicar moltes coses sobre els
cocodrils. Ens va ensenyar un crani de veritat. També ens va
ensenyar els ous dels cocodrils a dins de la incubadora. Després
vam veure cocodrils acabats de néixer i eren tan petitets!!
Aquesta senyora ens va explicar la diferència entre els cocodrils
i els caimans: quan tanquen la boca, els cocodrils treuen totes
les dents per fora, i en canvi els caimans només en treuen dos.
Mentre nosaltres vèiem els cocodrils, la classe dels cervatons van
visitar els óssos, i la classe dels cavalls van anar a veure els
lleons.
Després vam anar a veure l’espectacle dels dofins i ens ho vam
passar pipa!!! El dinar, tots plegats al zoo. Mentre dinàvem ens
va passar una aventura! Un ocell blanc i gran es va menjar un
tros de truita de dos nens !!
Després de dinar, vam jugar una mica i vam tornar cap a l’escola.
Ens ho vam passar molt bé !!!
Nens i nenes de P4
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Disfressem l’animal de la classe
Els nens i nenes de P5 hem disfressat l’animal que representa la nostra classe
per a la festa de Carnaval.
P5 A hem disfressat un dofí, P5 B un dinosaure i P5 C una serp.
Cada nen i cada nena teníem un dibuix gran del nostre animal i hem escollit de
què el disfressàvem. Els mestres ens han donat idees, però cadascú ho ha fet
com ha volgut. Ens han explicat que calia fer-ho molt bé perquè faríem un
concurs per escollir l’animal més ben disfressat de cada classe, i que el dibuix
guanyador sortiria a l’espai web de l’escola. Així que ens hem esforçat molt per
fer-ho ben bonic!
Primer hem dibuixat la disfressa amb cera negra i després l’hem pintat amb els
colors que més ens agraden. Quan tothom ha tingut el seu animal ben disfressat
els mestres ens han explicat com faríem la votació i així ho hem fet. Cadascú
tenia un paper on hi posava els noms de les classes (Dofins, Dinosaures i Serps).
Aleshores hem passat per totes les classes mirant tots els dibuixos i hem apuntat
en el full el número del dibuix que més ens agradava de cada classe.
Quan tothom ha acabat les mestres s’han reunit i han fet el recompte de vots i
han anunciat els guanyadors. Estàvem tots i totes molt nerviosos !! De P5 A ha
guanyat el Jordi Fuster, de P5 B la Laia Fernández i de P5 C l’Àlex Farré. Hem
estat tots molt contents per ells!!
Nens i nenes de P5

Estudiants de magisteri en pràctiques
Molts de vosaltres us haureu fixat que de tant en tant a les classes dels vostres fills hi ha nois i noies que els veieu
uns quants dies i després marxen.
Algú pot pensar: Qui són?, què fan?, per què vénen?... doncs ara us ho explicaré.
Aquests nois i noies són estudiants de magisteri, alguns estan fent el 1r. curs de la carrera, altres fan alguna
especialitat i n’hi ha que fins i tot ja són mestres i cursen una segona especialitat.
Dins la formació dels mestres hi ha l’assignatura de pràctiques, és a dir, diferents períodes d’estada en una escola
amb diferents tasques a fer en funció del curs i l’especialitat de l’estudiant.
Amb aquestes pràctiques es pretén en un primer moment apropar els alumnes a l’escola fent-los adonar de les
diferents situacions de la realitat escolar i endinsar-se en la complexitat de l’aula; més endavant podran preparar i
dur a terme una proposta didàctica dins l’aula i valorar-la personalment i/o amb el recolzament del tutor/a.
La nostra escola és un centre que acull alumnes de pràctiques des de fa molts anys contribuint així a la seva
formació. Ens agrada rebre’ls, ajudar-los en el seu aprenentatge, deixar-los col.laborar en la nostra tasca diària i veure
com preparen i realitzen activitats amb il.lusió.
Tutora de Pràctiques d’Infantil-Primària
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NOVETATS AL PATI DE CICLE INICIAL...
Aquest curs, a Cicle Inicial, ens vam plantejar parlar sobre com funciona l’estona de pati que fem a l’escola.

Durant el primer trimestre i part del segon, a totes les classes de primer i segon, vam parlar sobre quines coses funcionen al pati i quines no. Després vam escollir dos representants per classe per fer una reunió de tot el Cicle Inicial amb una mestra a l’aula de “Les Granotes” i explicarnos en comú tot el que a les nostres classes havíem dit.
Érem representants de
veritat, portàvem el nostre nom penjat a la nostra bata i abans de
començar la reunió ens
presentàvem i dèiem a
quina classe representàvem; fins i tot, un dia
una nena de 1r va
començar dient: “jo penso”, però ella sola ràpidament va passar a dir:
“la meva classe diu”.
En aquestes reunions vam dir coses que funcionen quan
estem al pati:
ens divertim jugant;
juguem amb d’altres nens i nenes;
estem contents i contentes perquè fem allò que volem o
perquè empatem o guanyem un partit;
fem les paus amb els altres;
ajudem un company o companya que s’ha fet mal o ha
caigut;
aprenem jocs nous.
Però també en vam dir d’altres que no funcionen i parlant,
parlant... ens vam adonar que hi ha coses que no rutllen
perquè hi ha nens i nenes que no coneixen o no respecten
les normes d’alguns jocs.
En les reunions que vam continuar fent, on cada vegada
ens reuníem representants diferents de cada classe, vam
anar elaborant uns acords pels quatre jocs que més juguem
i que més embolics ens porten: el futbol, el bàsquet, el
fet i amagar i saltar a corda.
Primer ho havíem parlat a les classes i fèiem propostes per
a les reunions de representants de cicle; sortien moltes propostes perquè som molts caps pensant en una classe.

Després els representants ho posaven en comú i allò que
totes les classes opinàvem igual ho donàvem per bo i, on
hi havia opinions diferents, ho tornàvem a explicar a les
classes per veure com tot el cicle podíem trobar un acord
que funcionés per a tothom. I anant i venint idees, amunt
i avall, vam acordar unes normes per a aquests quatre jocs
de tot el Cicle Inicial. I també en vam escriure unes que
parlàvem sobre el tema de les files i les ganes de manar
que, de vegades, tenim.
A 1r, les hem escrit amb l’ordinador de les aules i a 2n, a
l’aula d’informàtica, i ara les tenim penjades a les classes per no oblidar-nos-en. Ah! I en tenim unes de penjades
al pati per tenir-les ben a prop quan les necessitem.
A més, també ens vam donar idees per què fer quan algú
ens molesta:
no escoltar o continuar jugant sense fer cas;
parlar amb qui ho fa i dir-li que no ens molesti;
si continua molestant, demanar a juda a la mestra;
dir-li si vol jugar, així s’entreté i s’ho passa bé.
I també en vam donar per a qui molesta:
respirar a fons per tranquil·litzar-se,
fer-ho més de 4 vegades;
estirar-se i mirar el cel o mirar a la paret;
anar a beure aigua;
calmar-se jugant a algun joc;
imaginar que s’està a la platja o a algun lloc que li agrada.
I de tot això ens va sortir, a partir d’una idea d’una nena
de 2n, la proposta de pintar uns trossos de paret del pati
i fer EL NOSTRE ESPAI... per tranquil·litzar-se, per descansar, per pensar... de la calma, de la solució, de la felicitat...relaxa’t, pensa i arrenca, pau i tranquil·litat, per mirar
el cel... Per triar el nom vam fer una barreja entre totes
les propostes que van sortir entre 1r i 2n. El dibuix el vam
triar d’entre tots els que s’havien animat a fer els nens i
les nenes de 1r; però els vam votar entre tot l’alumnat del
cicle.
Hi ha d’altres propostes que es van parlar que ens han quedat pendents per a l’inici del proper curs. Ja us ho explicarem!!!
Mestres de Cicle Inicial.
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Word Web

Sembla ser que estem predestinats a suportar la irresistible pressió de
l’anglès. Aprendre anglès, sigui com sigui, ja sembla un mandat social.
Qui més qui menys ha pensat d’estudiar anglès en un moment o altre.
Quan ho hem fet, hem tingut la sensació que no havíem avançat gaire.
I aquells o aquelles, que van agafar el toro per les banyes i el van
estudiar a fons, possiblement es troben avui que no el poden practicar,
i se’ls va esvaint poc a poc.

The free thesaurus and dictionary for Windows

Recursos d’anglès a Internet
per a tothom

Sigui quina sigui la nostra bona o mala experiència amb aquesta eina,
ara tots desitgem un bon nivell per als més petits de la casa. I d’alguna
manera els deleguem aquesta obligació. L’objecte d’aquestes quatre
línies és el de facilitar un camí que és accessible a tothom, des dels
més menuts als més grans. No hi ha edat per aprendre.
La gran eina per excel·lència d’aprenentatge és Internet, i és en aquest
mitjà on disposem de forma gratuïta d’un ampli ventall d’instruments
en el nostre abast.
Si aneu a la web: http://www.xtec.es/crle/05/05_4c.htm trobareu jocs
interactius on treballar els animals, accions, els colors, els mesos i les
estacions; també una biblioteca digital per a nenes i nenes amb contes
i activitats en línia.
De la web:
http://www.simtel.net/product.download.mirrors.php?id=10061
us podeu baixar un programa gratuït per conèixer l’abecedari, el Roxie’s
ABC File: Learn ABC’s with Roxie.

Si no en teniu prou, us recomanaria que visiteu la web:
http://www.kidsfreeware.com/, que com el seu nom indica és de
programari lliure per a kids i on disposareu d’una gama ampla de jocs
didàctics en anglès.

Una de les assignatures pendents d’aquest país és l’educació d’adults,
l’altra usar a nivell individual l’anglès quan ens faci falta d’acord amb
les nostres necessitats.
A la xarxa, disposeu de traductors:
http://www.objectssearch.com/language_tools.jsp,
encara que el resultat sigui una mica primitiu podreu entendre el
conjunt del text o tema que us interessi, i sempre teniu l’opció de
refinar la traducció amb un diccionari.
Per a qui vulgui escriure en anglès li recomanem el diccionari en línia:
http://www.objectssearch.com/dictionary/ i la gramàtica de lliure ús per
a particulars escrita per a universitaris/ies, però que és útil per a tothom
que estigui interessat en la llengua anglesa:
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/. Per acabar podeu baixar-vos
de la web de l’ autor: http://wordweb.info/free/ el programa freeware
WordWeb. Un regal dels Déus.
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Un grup d’alumnes de 5è ens hem inventat una història entre tots

Un conte col.lectiu
Al taller de Català, aquest tercer trimestre, un grup d’alumnes de 5è ens hem inventat una història entre tots.
Cadascú va respondre una pregunta diferent que ens servia per tenir idees per a les diverses parts d’una història.
Aquestes idees les vàrem compartir en veu alta i les vam anar lligant. Algunes van ser fàcils de relacionar, però van
haver-n’hi d’altres que no ho eren tant, i vam haver de trobar una manera de fer-ho, com per exemple, inventar-nos
que el protagonista s’adormia i somiava... així tot era possible. Tot això ho vam fer pensant entre tot el grup.
I la història ens ha quedat així... Esperem que us agradi!

“Una història imaginària”
El Joan és un nen de 12 anys. El que ens crida més l’atenció del seu físic és que és baixet i té els peus petits. És
el mitjà de la família, està entremig de les seves dues germanes, la Carla i la Laia.
Viu al carrer Badal de la ciutat de Barcelona. Al Joan li agrada jugar a tennis i està aficionat a les motos. Els seus
professionals preferits són el Nadal i Valentino Rossi.
A l’escola, al Joan li agrada ensenyar als nens més petits que ell a escriure a la pissarra de la classe. El grup de la
seva classe pensen que és llest i “guapo” i per això té molts amics, tothom vol ser amic seu!
Un dia, fa temps li va passar una cosa excepcional. Estava molt cansat, es va estirar al llit a descansar i, comptant
ovelletes, es va adormir. I va somiar que estava conduint un ferrari amb la seva xicota al seu costat. Anaven cap al
seu palau a dormir. Quan van arribar, el seu gos Rufus va obrir la porta amb la poteta i es van trobar amb el majordom
que estava preparant el sopar. L’endemà es van llevar i van sortir al jardí a jugar a “mata conills”.
Mentre jugaven, va sonar el timbre de la porta de la reixa... Riiiiiiing! Rrrrrrriiiiing! I es va despertar. Es va adonar
que tota aquesta aventura havia estat un somni!!!
Andrea Sillero, Angelica Hernández, Carlos Toyas, David Gargallo,
Ignasi Gómez, Marc Martínez, Sergi Sánchez i Zheng Jie Liu
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Sant Jordi 2006
Textos premiats en els Jocs Florals 2006 com a primers premis de poesia a l’escola, i al Districte Sants Montjuïc,
com a segons premis en les seves corresponents categories.

Anna Vidal 1r
L’ESTRELLA VIATJANT
L’estrella va viatjant
i desitjos li anem demanant
i en un moment se’n va corrent
dient adéu a la gent.

1r premi de poesia Anna Vidal 1r A

Paola Provost 6è
EL MEU PETIT RACÓ
Despertar de bon matí
i veure’l aquí,
és el millor que em pot passar
per poder-me animar.
És per ell que ric jo,
ja que em transmet l’alegria
d’entrar per aquella porta,
i veure’l cada dia.
Petit i amagat de tothom,
és un altre petit món
el que a la gent ha captivat;
i a algú ha deixat garratibat.
A la nit em protegeix
de malsons i llargues nits,
perquè amb tot el seu coratge
em fa somniar en un llarg viatge.

1r premi de poesia Paola Provost. 6è
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Les parets plenes de fulls
amb dibuixos estampats,
fan d’ell un gran recull
de records passats.
I això és el que puc dir jo
del meu petit racó;
del que ni vull ni pensar,
haver-m’hi de separar.

Teatre i dansa
al Centre de Dia de la Gent Gran
El dia 1 de març, vam anar a distreure una estona els avis i àvies que hi ha al centre de dia del costat de l’escola.
És un lloc on van perquè no tenen ningú que pugui atendre les seves necessitats durant el dia. Nosaltres, els nens
i nenes de 4t i 5è, els hem volgut divertir.
Els avis i àvies havien preparat cartells per a nosaltres. En un hi posava: benvinguts. Un altre portava tots els seus
noms penjats amb cors....i molts d’altres tenien dibuixos fets per ells mateixos. També havien preparat el decorat de
l’obra de teatre, que era preciós! Pensem que s’han esforçat molt i estem molt contents.
Uns quants nens i nenes de 4t han fet una obra de teatre que es diu “ El Flautista d’Hamelín ” i uns altres han fet
danses. Hi ha hagut nens i nenes que no han pogut ballar ni actuar però creiem que ja val la pena anar a veure’ls.
Al principi, els nens i nenes que havien d’actuar estaven una mica nerviosos perquè mai havien actuat en un centre
d’avis, però després no ho estaven tant perquè els avis aplaudien amb força i estaven molt contents.
Ens ha agradat molt anar a distreure’ls, i ens ha semblat que a ells també els ha encantat. Alguns ens feien una
mica de pena, però no ens ha importat perquè ells estaven feliços, i si ells estan feliços doncs nosaltres ens
n’alegrem. Per això no ens faria res tornar-hi perquè són una avis molt simpàtics.
Laura Martí, Mar Miral, Natàlia Muñoz, Daniel Ortiga i Laia Soler.
Alumnes de 4t A i B

Visita als avis i àvies del Centre de Dia del costat de l’escola.
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CURSOS
FORMATIUS
Places disponibles
CFGS Administració i Finances
Aquest cicle té una durada de 2000 hores, de les quals 1650 són hores lectives i 350 són hores de pràctiques a
l’empresa. S’imparteix en dos cursos acadèmics. S’obté el Títol de Tècnic/a Superior en Administració i Finances.
Les competències professionals i les tasques més significatives que realitza un Tècnic/a Superior en Administració
i Finances són: administrar i gestionar l’aprovisionament d’existències, el finançament, o els recursos humans;
realitzar i analitzar les operacions comptables i fiscals; realitzar i supervisar operacions d’assessorament, negociació,
reclamació i venda de productes i serveis o realitzar les gestions d’un servei d’auditoria.
Cal remarcar l’alt grau d’inserció laboral dels nostres alumnes que es troben treballant en importants empreses com
ara caixes d’estalvis, empreses farmacèutiques, d’informàtica, d’assegurances…
El Cicle Superior d’Administració i Finances possibilita l’accés directe a estudis universitaris, tant Diplomatures com
Llicenciatures, moltes d’elles convaliden un 25% dels crèdits als alumnes procedents d’aquest cicle.
Existeix la possibilitat de realitzar la matrícula parcial per afavorir el reciclatge dels treballadors.

El cicle s’estructura en els següents crèdits:
Crèdit 1:
Gestió d’Aprovisionament

Crèdit 2:
Gestió Financera

Crèdit 3:
Tractament comptable
de la informació

Crèdit 4:
Administració pública

Crèdit 5:
Tractament automàtic
de la informació

Crèdit 6:
Formació i Orientació laboral

Crèdit 7:
Anglès administratiu

Crèdit 8:
Gestió Comercial i atenció al client

Crèdit 9:
Auditoria

Crèdit 10:
Comptabilitat superior

Crèdit 11:
Aplicacions Informàtiques
avançades

Crèdit 12:
Recursos humans

Crèdit 13:
Productes i serveis financers
i d’assegurances

Crèdit 14:
Projecte empresarial

Per a més informació, podeu visitar la plana web del cicle AiF www.joanpelegri.org/
o podeu contactar amb mcuadrat@joanpelegri.org.
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Matrícula oberta.

MATRÍCULA OBERTA

Cicle Formatiu de Grau Superior
Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Titulació:
Tècnic/a Superior en Sistemes de Telecomunicació i
Informàtics.
Horari de tarda:
Possibilitat de compaginar estudis i feina.
Alta inserció laboral amb el suport del departament d’escola-empresa de l’escola.
Equipament d’alt nivell:3 aules d’informàtica, equips d’edició de vídeo digital, laboratori de telecomunicacions i d’electrònica, taller de manteniment d’equips. Mesuradors de
camp, analitzadors d’espectre, decodificadors de TDT i
TVSAT, GPS, antenes parabòliques i d’UHF, equipament
per instal·lacions d’ICT, equips de Fibra òptica...
Novetats:
Obtenció de certificats oficials de l’Enginyeria La Salle de
la Universitat Ramon Llull: Certificat de Hardware a pri-

mer i Linux i Flash a segon (Conveni de crèdits compartits).
CONVALIDACIONS DE LA UNIVERSITAT. Diferents universitats, com la UPC, Ramon Llull, Vic, etc convaliden un 25%
de la carrera d’enginyeria tècnica de telecomunicacions esp.
Telemàtica i l’esp. Sistemes de Telecomunicació. També està
previst convalidacions amb les enginyeries tècniques
informàtiques i les enginyeries industrials electròniques.
En acabar el cicle ara ja es pot accedir directament sense fer la selectivitat a carreres superiors: Enginyeria Sup.
Telecos, Mates i Física. També, com sempre, és pot accedir a qualsevol enginyeria tècnica i diverses diplomatures.
Possibilitat de MATRICULA PARCIAL per a treballadors:
crèdits de Manteniment Informàtic, Desenvolupament d’aplicacions Web, Administrador de Xarxes, Instal·lacions
d’ICT (TV i telefonia) en edificis, Imatge i So. Obtenció de
certificats parcials.

RELACIÓ DE CRÈDITS DE PRIMER
CRÈDIT

ASSIGNATURA

Nº HORES

HORES
SETMANA

1
2
3
4
5
6
7
8

Sistemes Tècnics de Producció i postproducció d’imatge i so
Equips i sistemes informàtics
Tècniques de programació
Electrònica digital per a sistemes informàtics
Sistemes de Telefonia
Gestió del desenvolupament de sistemes de telecomunicació i informàtics
Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
Anglès

80 hores
110 hores
110 hores
60 hores
170 hores
100 hores
60 hores
60 hores

3h
4h
4h
2h
5h
3h
2h
2h

RELACIÓ DE CRÈDITS DE SEGON
CRÈDIT

ASSIGNATURA

Nº HORES

HORES
SETMANA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sistemes tècnics d’emissió i recepció d’imatge i so
Sistemes operatius monousuari, multiusuari i utilitats de suport
Programes d’usuari
Sistemes Telemàtics
Desenvolupament de sistemes de telecomunicació i informàtics
Qualitat
Seguretat en instal·lacions de telecomunicació i informàtica
Relacions en l’àmbit de treball
Formació i orientació laboral
Pràctiques en empresa

100 hores
110 hores
90 hores
140 hores
120 hores
60 hores
60 hores
60 hores
60 hores
350 hores

3h
4h
3h
4h
3h
2h
2h
2h
2h
20h

Per a més informació, podeu visitar la plana web del cicle AiF www.joanpelegri.org/
o podeu contactar amb mcuadrat@joanpelegri.org.
Matrícula oberta.
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Departament Escola-Empresa

Josep Maria Mestre

Fa calor, molta calor… massa calor… fa estona que busco un lloc on pugui escriure i que sigui una mica més airejat.
M’he instal·lat al menjador de l’escola, però ara és el soroll de cops i la pols dels paletes que fan difícil seguir
escrivint.
L’estiu ha entrat amb força i mentre l’escola sembla que tanqui les seves portes i els alumnes han anat marxant de
vacances i les classes han quedat buides... l’escola pren, per complet, una altra fesomia i s’omple d’altres mogudes:
paletes, electricistes… caixes de llibres, amunt i avall… a secretaria hi ha un ritme, frenètic, de noves inscripcions,
papers i més papers, faxos... informacions i més informacions. trucades telefòniques, “Escola Joan Pelegrí, mani? “
Els professors, que en aquests moments, són coordinadors i directors van preparant horaris, activitats, dossiers...
Són tots els que acabaran d’amarrar a port el vaixell de l’escola i el deixaran a punt de tornar a salpar els primers
dies de setembre.
I és en aquests moments que cal mirar enrere i tot repassant el que s’ha fet en aquest últim curs, reflexionar,
aprendre de les errades, i tirar endavant.

Repassem
Alfredo
L’Alfredo, el nostre cap de cuina, ja no estarà el proper curs i nosaltres li vàrem voler agrair el treball fet amb els
nostres alumnes disminuïts i en un esmorzar de comiat li vàrem dir:
Moltes gràcies, Alfredo!
Gràcies pel suport inqüestionable que ens has brindat, any rera any, en la formació de
persones sordes aturades, com a futurs auxiliars de cuina.
Gràcies per la teva preocupació, interès i entusiasme que, alhora, t’ha portat a
comunicar-te amb ells utilitzant, entre plats i cassoles, les primeres paraules del
llenguatge signat.
Gràcies perquè has sabut transmetre i donar exemple, per tal de que siguin adquirits
els hàbits de treball, la responsabilitat, l’organització, la feina ben feta i sobretot,
sobretot, el saber treballar en equip.
Moltes gràcies Alfredo

Gràcies perquè has fet disfrutar i estimar la cuina als nostres alumnes sords de la
formació ocupacional.

Els PGS
La Sílvia ha coordinat els dos Programes de Garantia Social d’aquest curs, un de lampisteria i l’altre d’oficina, aquest
últim ha estat subvencionat pel Departament de Treball i el Fons Social Europeu. Han acabat el curs fent pràctiques
i alguns dels auxiliars de lampistes s’han quedat treballant a la mateixa empresa i els altres tornen a la formació
reglada apuntant-se als cicles formatius de grau mitjà.
Aquest maig passat, vàrem poder presentar a les proves d’accés, també, un grup d’alumnes de 4t. d’ESO, la
convocatòria ho permetia i entre els PGS i els de 4t han aprovat el 94%.
Val a dir que ja fa dos anys que en la preparació de la prova ens ajuden alguns professors de primària.
Cursos Forcem
Dos cursos hem organitzat d’informàtica un a primària “Recursos informàtics i campus virtual” i un altre a secundària
“Recursos informàtics en el centre educatiu”. Ja ens hem posat, amb l’Hermini, a pensar les noves propostes del
curs 06-07.
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La formació ocupacional
Un any més la Montse, ha coordinat i ha endegat els cursos de formació ocupacional. Han estat set cursos. Dos
cursos d’ofimàtica dirigits a persones en atur majors de 35 anys. Els altres: Disseny gràfic, administració, ofimàtica,
itinerari laboral, integració laboral, per a persones aturades amb certificat de disminució. Estem molt contents de
poder mantenir aquesta tasca d’acompanyament a la inserció laboral de persones amb discapacitats.

Els lloguers ISEP, Col.legi de Llicenciats, INGEL, TMB
1.564 hores de cursos s’han realitzat en les nostres aules els caps de setmana organitzades per l’Istitut Superior
d’Estudis Psicològics.
Durant l’ hivern s’han fet en el nostre centre 25 cursos del Col·legi de Llicenciats
Però aquest estiu han concentrat els cursos al Col·legi dels Salesians de Sarrià i només ha quedat un curs a la nostra
Escola.
Esperem que els vagi bé aquesta nova experiència i ja els hem dit que nosaltres estem preparats per si mai els volen
fer aquí.
Per quart any consecutiu, el dia 30 de juny 300 persones es van examinar, a les nostres aules, per a les proves de
selecció del metro.
Acomiadem l’escola d’Idiomes
El setembre de 1997 la Neus Roqué va proposar de crear una escola d’idiomes per tal que per grups i nivells, es
preparessin els alumnes per a les proves del First Certificate.
Després de 9 anys ininterromputs de funcionament i a causa de la progressiva davallada de matricules i amb la
circumstància que, en aquests moments, cap professora del departament no pot estar al front d’aquesta escola
d’idiomes, preferim aturar aquest servei i esperar a veure si més endavant es pot tornar a activar.

Tutoria Laboral i borsa de treball.
58 convenis de pràctiques s’han gestionat des de la tutoria laboral i una bona colla d’alumnes han trobat feina a
partir de la nostra borsa de treball. També s’està impulsant des d’aquest departament la matricula parcial dels cicles,
aprofitant el lligat que anem tenint amb les empreses.

Certificació de Qualitat
Aquest juliol ens presentem a la requalificació de qualitat ISO 9001:2000, de tota la formació ocupacional, i
esperem que un cop més superem aquest escull.

Noves actuacions
Forcems, Permisos individuals, Ajuts de La Caixa i Caixa Navarra a projectes dirigits a persones amb disminució,
Fundació Roviralta, sol·licitar els cicles formatius de grau mitjà, curs pont, reciclatge dels comerciants del barri...
Tot són nous projectes, noves actuacions en les quals ens agradaria comprometre’ns, però primer cal fer front a tots
els nous cursos que el Departament de treball ens ha aprovat pel nou curs i això ja ens hi estem posant des d’ara.
Tot això ho hem estat fent entre la Sílvia, la Montse, la Montserrat, la Mercè, la Neus, jo... i molts i moltes més.
I aquestes paraules, tot i ser meves, són d’elles també.
Bon estiu!
Alumnes de Formació Ocupacional

Auxiliars de lampistes

Josep Maria Mestre
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PERSONES EN ATUR
Escola Joan Pelegrí

Formació Ocupacional
Nº cens 2494/01

Fundació Cultural Hostafrancs

CURS D’INFORMÀTICA
DE L’USUARI

CURS DE MANTENIMENT
DE SISTEMES INFORMÀTICS

234 hores

470 hores

Durada: 02.10.2006 a 08.02.2007
Matins de 10 a 13 hores.

Durada: 18.09.2006 a 22.03.2007
Matins de 9 a 13 hores.

Introducció a la informàtica.
Sistema operatiu Windows.
Processador de textos word.
Base de dades Access.
Full de càlcul Excel.
Presentacions amb PowerPoint.
Iniciació a internet.
Iniciació a la creació
de pàgines web.
Sensibilització ambiental.
Inserció laboral i
tècniques de recerca de feina.
Prevenció de riscos laborals.

5
18
45
33
33
26
30

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

10 h.
9 h.
15 h.
10 h.

Electrònica bàsica.
El maquinari.
El programari.
Les xarxes.
Internet.
La documentació i interpretar
documents en anglès.
Detecció i reparació d’avaries.
Pràctiques a l’aula-taller.
Pràctiques en una empresa.
Sensibilització ambiental.
Inserció laboral i tècniques
de recerca de feina.
Prevenció de riscos laborals.

Consell de cent, 14. Telf.: 93.431.62.00, 08014 Barcelona Josep Ma. Mestre
Guadiana, 13. Telf.: 93.421.25.30, 08014 Barcelona Montse Fuentes

cursosocupacionals@joanpelegri.com
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30
55
65
30
20

h.
h.
h.
h.
h.

20
26
50
140
9

h.
h.
h.
h.
h.

15 h.
10 h.

PERSONES DISCAPACITADES
EN ATUR

Escola Joan Pelegrí

Formació Ocupacional
Nº cens 2494/01

Fundació Cultural Hostafrancs

CURS DE COMPOSICIÓ
I EDICIÓ INFORMÀTIQUES

CURS D’ADMINISTRATIU
AMB INFORMÀTICA

634 hores

484 hores

Durada: 12.09.2006 a 29.03.2007
Matins de 9 a 14 hores.

Durada: 18.09.2006 a 27.03.2007
Matins de 9 a 13 hores.

Aldus Freehand
Digitalitzar imatges.
Adobe Photoshop.
Adobe Indesing.
Flash i Dreamweaver.
Projecte final.
Habilitats comunicatives.
Pràctiques en una empresa.
Sensibilització ambiental.
Inserció laboral i tècniques
de recerca de feina.
Prevenció de riscos laborals.

75
30
70
70
135
45
25
150
9

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

15 h.
10 h.

Coneixements administratius.
L’empresa, l’oficina,
mitjans de comunicació,
l’arxiu i mecanografia
Comptabilitat.
Planificació comptable,
Comptabilitat informatitzada
Ofimàtica.
Introducció a la informàtica,
Sistema operatiu windows,
word, access, excel i internet
Habilitats comunicatives.
Pràctiques en una empresa.
Sensibilització ambiental.
Inserció laboral i tècniques
de recerca de feina.
Prevenció de riscos laborals.

80 h.

50 h.

165 h.

25 h.
130 h.
9 h.
15 h.
10 h.

Consell de cent, 14. Telf.: 93.431.62.00, 08014 Barcelona Josep Ma. Mestre
Guadiana, 13. Telf.: 93.421.25.30, 08014 Barcelona Montse Fuentes

cursosocupacionals@joanpelegri.com
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PERSONES DISCAPACITADES
EN ATUR

Escola Joan Pelegrí

Formació Ocupacional
Nº cens 2494/01

Fundació Cultural Hostafrancs

CURS POLIVALENT
EN GESTIÓ INFORMÀTICA

PROGRAMA D’INTEGRACIÓ
LABORAL AMB MÒDULS TÈCNICS
ESPECÍFICS

234 hores

600 hores

Durada: 30.10.2006 a 07.02.2007
Tardes de 15 a 19 hores

Introducció a la informàtica.
Sistema operatiu windows.
Processador de textos word.
Base de dades Access.
Full de càlcul Excel.
Iniciació a Internet.
Iniciació creació pàgines web.
Sensibilització ambiental.
Inserció laboral i tècniques
de recerca de feina.
Prevenció de riscos laborals.

5
18
53
33
33
48
10
9

Durada: 04.09.2006 a 09.03.2007
Matins de 9 a 14 hores.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

15 h.
10 h.

Valoració i orientació professional. 20
Motivació i habilitats comunicatives. 45
Inserció laboral
i tècniques de recerca de feina.
66
Mòduls tècnics:
150
Auxiliar de cuina
Auxiliar arts gràfiques
Auxiliar manteniment general
Auxiliar administratiu
Pràctiques en una empresa.
300
Sensibilització ambiental.
9
Prevenció de riscos laborals.
10

Consell de cent, 14. Telf.: 93.431.62.00, 08014 Barcelona Josep Ma. Mestre
Guadiana, 13. Telf.: 93.421.25.30, 08014 Barcelona Montse Fuentes

cursosocupacionals@joanpelegri.com

38

h.
h.
h.
h.

h.
h.
h.

Escola Joan Pelegrí

PERSONES DISCAPACITADES
EN ATUR
Formació Ocupacional
Nº cens 2494/01

Fundació Cultural Hostafrancs

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT
INDIVIDUALITZAT

500 hores
Durada: 14.09.2006 a 09.03.2007
Matins de 9 a 13:30 hores.

Tutoria individualitzada.
Recerca activa de feina.
Alfabetització informàtica.
Habilitats sòcio-laborals.
Pràctiques en empresa.
Sensibilització ambiental.
Inserció laboral i tècniques
de recerca de feina.
Prevenció de riscos laborals.

55
56
55
50
250
9

h.
h.
h.
h.
h.
h.

15 h.
10 h.

Consell de cent, 14. Telf.: 93.431.62.00, 08014 Barcelona Josep Ma. Mestre
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Escola Joan Pelegrí
Fundació Cultural Hostafrancs

(Places disponibles)

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
D’ANÀLISI I CONTROL
Aquest cicle té una durada de 2000 hores, de les quals 1590 són hores lectives
i 410 són hores de pràctiques a l’empresa. S’imparteix en 2 cursos acadèmics.
S’obté el títol de Tècnic Superior en Anàlisi i Control i el Certificat de Prevenció de Riscos Laborals.
Equipaments del CFGS d’Anàlisi i Control a l’Escola Joan Pelegrí
L’escola disposa d’un laboratori de química amb la corresponent sala de balances i sala d’instrumentació,
laboratori de microbiologia, sales d’informàtica...
Al propi laboratori, hi trobem les taquilles personals amb el material individual de cada alumne/a; mentre que a la
sala d’instrumentació hi trobem aquells aparells que per la seva complexitat requereixen un espai annex com són:
un cromatògraf de gasos, un cromatògraf de líquids d’alta resolució (HPLC), espectrefotòmetres UV-Vis, un IR, un
aparell d’electroforesis amb el corresponent densitòmetre, un valorador Karl-Fisher, pHmetres, polarímetres,
refractòmetre...
Aquests equipaments i altres permeten que un 50% de les hores lectives del cicle es realitzin als laboratoris
amb pràctiques relacionades amb el món laboral.
Els continguts
Els continguts d’aquest cicle fan que sigui el més complet dels de la seva família ja que es veuen tots el àmbits
de la química, això permet, en finalitzar el cicle, treballar en un rang molt ampli de laboratoris. L’estructura
del cicle en crèdits permet treballar aspectes actuals molt relacionats amb la química com són la gestió de la
qualitat tant als laboratoris com en l’àmbit normatiu, la gestió medioambiental (tractament de residus,
depuradores...) i la seguretat i prevenció de riscos laborals.
Així com els aspectes més habituals del món químic com la instrumentació,
les tècniques clàssiques d’anàlisis... i un treball d’investigació final que
engloba tots els coneixements assolits.
Possibilitat de matrícula parcial.
Pràctiques en empreses del sector i alta inserció laboral.
Atenció personalitzada i orientació laboral i acadèmica per part dels tutors.

Per a més informació podeu visitar el nostre espai web:

http://www.joanpelegri.com/escola/cicles

CALAIX
DE SASTRE
PUBLICACIÓ GRATUÏTA
DE L’ESCOLA JOAN PELEGRÍ.
Juliol 2006
núm.
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“Sostre per als sense sostre”
Campanya 2006.
Grup UNESCO

FESTA DE FINAL DE CURS

Intercanvi amb Berlín

Entrevista a Pol Bricall

