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Per què
necessitem escoles?
Avui dia es considera a tot el món que l’ensenyament primari ha de ser
universal per a tota la població. Fins i tot, hi ha un consens global sobre els
continguts que ha de tenir i quan ha de començar. També s’estableix com
a ideal estendre l’ensenyament secundari a tota la població però aquí ja es
produeix un debat sobre quina orientació se li ha de donar a aquest. Abordaré aquí alguns dels elements que al nostre país donen peu al constant
estira i arronsa al voltant de la secundària.
D’antuvi, recordarem que l’educació infantil també es considera com a part
fonamental de la formació de la persona. Les administracions dels nostre
país han legislat força al respecte però mai s’han decantat obertament per
donar un finançament a l’etapa 0-3 equivalent al que té l’etapa 3-6. Això
ha estat força discutit en tant que dificulta la conciliació entre la vida professional i la familiar i representa un obstacle més que les famílies han
d’afrontar quan tenen un fill o filla.
A l’educació primària, el desenvolupament en el coneixement de la psicologia evolutiva ha permès dissenyar currículums cada vegada més adaptats
al nivell de creixement intel·lectual de l’alumnat. L’única discussió important al voltant d’aquesta etapa la podríem situar en quin grau d’importància
ha de tenir l’educació emocional i social davant l’educació més instrumental i, si el predomini d’una sobre l’altra, crea disfuncions a la secundària o
en el creixement personal dels nens i nenes.
Aquest consens generalitzat sobre objectius i escoles es trenca a la secundària. Per què volem escoles (o si voleu instituts)? Uns defensen que per
preparar l’alumnat per estudis posteriors, mentre que altres ho focalitzen
cap a la inserció al món laboral. Això es tradueix a la pràctica en què uns
desitgen un model on ha de predominar una formació bàsica en continguts
instrumentals, mentre que per als altres, cal fer èmfasi en com aplicar els
coneixements a la vida. Estem parlant d’orientacions generals i no de normes absolutes: els dos models no són pas purs però sí que poden ajudar a
entendre la constant anada i vinguda de lleis educatives que tenim al nostre
país. La pedagoga sueca Inger Enkvist, qui ha estat els models educatius
de diferents països, considera que part d’aquesta inestabilitat ve donada
pel fet que els governs de diferent signe polític han gaudit de majories
absolutes per imposar el seu model educatiu.
Recentment, la UNESCO s’ha pronunciat sobre com ha de ser l’ensenyament
desitjable. A l’informe Los jóvenes y las competencias: trabajar con la
educación s’afirma que “l’escola secundària és un medi essencial per a
què els joves adquireixin les competències que els ofereixin més oportunitats de trobar bones feines: [...] a una part de l’alumnat per a la seva
propera incorporació al mercat laboral, i seleccionar i preparar a altres per
a què accedeixin a nivell d’ensenyament superiors, tenint en compte els
seus interessos i aptituds acadèmics”. A més, cal aconseguir que “els joves desafavorits tinguin les mateixes oportunitats que els qui pertanyen a
sectors acomodats d’accedir a bones feines per mèrit i no por privilegi”.
Es completa aquesta presentació afirmant que l’ensenyament primari i el
primer cicle de la secundària han de dotar les competències bàsiques per
acabar aquesta etapa formativa afegint les competències tècniques i professionals.

Evidentment que la nostra societat ha d’aconseguir que els infants i joves
completin una formació que els permeti desenvolupar-se com a persones
i, ens agradi o no, això implica una inserció laboral per tal de poder gaudir
d’uns ingressos que els cobreixin les necessitats bàsiques i una mínima
qualitat de vida. Fixem-nos que part del debat que hi ha actualment al
nostre país gira al voltant de quin moment de la secundària s’ha de produir
la divisió entre aquells qui tenen una perspectiva d’estudis curts i ràpida
inserció laboral (cicles formatius de grau mig) o uns estudis més llargs (batxillerat i cicles formatius de grau superior o universitat). Aquesta discussió
ocupa una altra part del debat legislatiu constant que hi ha al voltant de
l’educació.
Aquesta doble discussió entre quina mena d’enfoc s’ha de donar a
l’ensenyament i quan s’ha de produir l’especialització s’ha de tenir clara a priori i tenir-la definida en un gran pacte d’estat. Assimilar un model
d’escola va paral·lel a un model de societat. En èpoques d’incertesa davant
els models socials, econòmics i polítics es fa difícil establir un únic model al
qual ajustar l’educació. Alguns diran que s’han de formar ciutadans crítics
(en el sentit analític) amb els sistemes però per arribar a valorar, primer
cal saber, i per saber, és necessari tenir amplis coneixements. Per tant, cal
establir objectius més assumibles si volem caure en una retòrica massa
allunyada de la realitat.
Potser seria bo veure com ha evolucionat en els darrers temps l’objectiu
de les escoles. Podem prendre com a punt inicial, allò que es deia a la
Constitució de Cadis (de la qual commemorem enguany el bicentenari):”A
tots els pobles de la Monarquia s’establiran escoles de primeres lletres,
on s’ensenyarà als nens a llegir, escriure i comptar, i el catecisme de la
religió catòlica, que comprendrà també una breu exposició de les obligacions civils”. Per altra banda, la darrera llei important d’educació que s’ha
desenvolupat a Catalunya és la LEC, la qual pretén “fer de Catalunya un
país pròsper, benestant i cohesionat, on tothom que hi viu pugui portar a
terme el seu projecte vital” i també defensa el dret a una educació universal
i continuada al llarg de la vida per fomentar la cohesió social i el capital
humà. És a dir, entre un i altre veiem com es pretén passar de persones
formades per cobrir les necessitats bàsiques de supervivència i inserció
social a uns ciutadans que han d’encaixar amb un model econòmic per, no
només mantenir-lo, sinó també fer-lo prosperar.
Podem discutir molt sobre la finalitat de les escoles però tenir clar què
espera la societat de la gran inversió que es fa en ensenyament és bàsic
per reduir el fracàs escolar. Tant el govern de l’Estat com el de la Generalitat
han expressat aquest inici de curs la seva voluntat de reduir-lo. Però per
baixar l’índex d’aquest fracàs primer caldrà definir quins són els objectius i
així saber quins d’ells s’assoleixen satisfactòriament. Hi estem disposats?
Víctor Renera

calaix desastre
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Ja fa uns mesos ens van comunicar que l’Ajuntament de Barcelona,
en el seu Consell Plenari, havia acordat atorgar la Medalla d’Honor de
Barcelona a la Fundació Cultural Hostafrancs i en paraules textuals
ens deien: “El guardó reconeix les seves virtuts i els seus valors cívics,
així com el fet d’haver contribuït, amb el seu esforç i des del seu àmbit
d’actuació, al desenvolupament de la consciència ciutadana.”
El passat dia 27 de novembre, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, es va celebrar l’acte de lliurament, al qual van assistir persones representatives de les diferents entitats que formen la Fundació Cultural Hostafrancs i
la comunitat educativa de l’Escola.
Per celebrar aquest esdeveniment i, com a mostra d’agraïment al Districte,
que ens va proposar per rebre aquest guardó, vàrem fer un acte festiu el dia 1
de desembre a la plaça Joan Pelegrí. En aquest acte els monitors i monitores
del Centre Montserrat Xavier van organitzar uns jocs per als infants de tot el
barri i es va oferir xocolata desfeta i pastes per a tothom.
Des d’aquell 1904, en què uns joves catequistes van crear un centre d’esbarjo
per als nens i nenes del barri, fins avui ha passat més d’un segle. Aquell primer
grup d’educadors s’ha convertit actualment en més d’un centenar de mestres,
professors i professores especialitzats en les diverses àrees de coneixement,
monitors i monitores, educadors del lleure i un gran equip de treballadors i treballadores d’administració i serveis.
Només voldria afegir que la Fundació Cultural Hostafrancs, amb les entitats
que la integren, vol continuar la tasca educativa, cultural i de catalanitat iniciada
cent vuit anys enrere al servei d’aquest barri que la va veure néixer i créixer.
També desitja expressar a tothom l’agraïment i el record a tots els educadors
i educadores que, d’una manera altruista i generosa, hi van esmerçar el seu
temps al llarg de bona part del segle passat. Alhora vol rendir homenatge a tots
els infants, joves, homes i dones que al llarg de més d’un segle hi ha compartit
un espai de convivència i formació. A tothom, gràcies!
Mercè Velilla

calaix desastre
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JOCS OLÍMPICS 2012
Els Jocs Olímpics d’aquest any han
estat fantàstics. Tots junts hem gaudit
del plaer de competir entre nosaltres
amb respecte i bon ambient. Més
enllà de demostrar del que som capaços de fer i ensenyar el que durant
el curs hem après, hem pogut sentir
l’emoció de l’esforç, de la valentia, de
no afluixar malgrat les cames ens fessin figa. Hem posat a prova la nostra
superació personal acceptant les nostres limitacions i capacitats.
I tot això ho hem fet sota la bandera
de la nostra amistat i sentint-nos orgullosos cadascú de la seva victòria
personal. Gràcies al coratge i l’esforç
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que tots hem posat, tots hem guanyat. Aquesta ha estat la millor medalla!! Aquella que més enllà del guanyar
o el perdre ens fa avançar, seguir millorant, aprenent pas a pas. Això ha
estat el millor dels Jocs Olímpics.
Ens voleu veure?
Entreu al Bloc d’Infantil Primària
(diariinfantilprimaria.joanpelegri.cat) i
podreu veure’ns i recordar alguns dels
moments més especials d’aquests
Jocs Olímpics.
Esperem que us agradi!

INFANTIL i PRIMÀRIA

Pintem la paret
de l’Escola

Aquest any durant les Jornades Culturals vam començar a pintar, entre
tots, un tros de la paret exterior que
envolta l’escola.

Abans de començar, la paret es va
pintar de blanc i després uns nois
van escriure-hi Joan Pelegrí en forma
de graffiti. La composició de la pintura parteix del nom, que és el nom de
l’escola, i al voltant, unes taques i esquerdes per tot arreu. També es fa referència al Centre Montserrat Xavier.
Després de Setmana Santa hem
estat pintant les taques d’un color
lilós. Cada alumne hi ha col·laborat

pintant-ne un trosset, i cada classe
pintant 2 o 3 taques (depenent dels
alumnes que la formen). Encara hi estem treballant però ens està quedant
bastant bé. La Teresa, que és la coordinadora d’aquest “graffiti”, ens ajuda
i reparteix per cursos la majoria de les
parts a pintar.
Tots estem molt contents d’haver pogut ajudar i participar pintant el nostre
trosset del dibuix.
Ariadna Lorente i Àlex Farré
Alumnes de 6è A i C de Primària

calaix desastre
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Celebrem Sant Jordi!!
El dia 23 d’abril es va celebrar Sant Jordi a l’escola Joan Pelegrí; pel matí va tenir lloc el lliurament de premis dels poemes i dibuixos de tot l’alumnat, així com els premis del torneig dels escacs. Els poemes guanyadors del cicle superior
de primària es van posar al pati en un gran mural. A més a més, els petits (parvulari i cicle inicial) van fer un intercanvi de
llibres al pati de l’escola.
Per la tarda van repartir els dibuixos escollits de cursos inferior als alumnes de cursos superiors per anar plegats al pati
a dibuixar-los petits i grans. Quan es va acabar tots els alumnes de l’escola van donar una passejada organitzada pel
pati veient els dibuixos que havien fet els altres alumnes.
Va ser una bona experiència ja que creiem que tan els cursos inferiors com els superiors s’ho van passar d’allò més bé,
i sobretot volem destacar que aquesta activitat no s’havia fet des de fa molt de temps, i agraïm que aquest últim any
per nosaltres s’hagi pogut realitzar.
Jordi Baroja i Álex Rivera
Alumnes de 6è B de Primària
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Un grup de nens i nenes de l’escola a les hores del menjador han gaudit, durant aquest curs, d’un taller dedicat a aprendre a tocar el timbal. I no només això, també han après que hi ha tres tipus de timbals: la caixa de bateria; el típic timbal
de sempre; i el bombo, que és més gran.
La monitora que els feia es deia Berta, i feien classe a 3r C o al pati de dalt. S’ho han passat molt bé fent aquesta activitat
els migdies perquè era divertit tocar un mateix instrument amb els amics. Al principi els va costar començar a tocar però
després van anar millorant i es van atrevir a tocar per Carnestoltes. Esperen poder-la repetir l’any que ve.
Adrià Pérez i Dani Morales
Alumnes de 6è A i 6è C

calaix desastre
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ConvivEncies a Banyoles
P4

Per molts dels nens i nenes
de P-4 van ser les seves
primeres colònies. La casa
estava a la muntanya a prop de Banyoles.
Ens han explicat que ben bé no estaven en
una masia; estaven en diferent bungalows.
Allà van conèixer en Teix i l’Aixa els seus
amics prehistòrics i amb ells s’ho van pasar
molt bé fent jocs de nit i tallers molt divertits,
com: el de la prehistòria, van fer un titella, un
pot de fang, un mural rupestre… El menjar
de la casa també estava molt bo!
Segons els nens van anar a dormir molt
tard cada dia perquè feien unes activitats
molt boniques que s’allargaven. Tot i així, a
casa no van arribar gaire cansats perquè a
l’autocar ja havien dormit.
Paula Canals, Genís Ballester
i Pol Martín
Alumnes de 6è C i B de primària

10
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Els nens i nenes de P5 van
passar, del 9 a l’11 de maig,
uns dies de convivències a
Can Maiol (Selva) i s’ho van
passar d’allò més bé.
Quan van arribar el dia 9 de
maig, aquella mateixa tarda van
anar a passejar amb uns rucs molt simpàtics,
que es diuen Lola i Xata; i per la nit van fer
diferents jocs que els van fer dormir ben plans.
El dia 10 pel matí van anar gaudint d’una magnífica passejada pel bosc on els hi van ensenyar els diferents tipus d’arbres i el sotabosc
existent a la zona. També van collir flors per
fer un taller després. Ja tenen ganes de saber
què serà.

P5

Martí Cervelló i Guillem Comet
Alumnes de 6è A de primària
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CONVIVÈNCIES
A MAS CAN PIC
Els nostres companys de 1r van anar
de convivències fa uns dies al Mas
Can Pic. Després d’una estona
dalt de l’autocar per fi van arribar.
Tots ben nerviosos van baixar amb
ganes de passar-ho molt bé durant
aquests dies.
Del munt de coses que van fer els tallers de paper,
de fer perfums i caretes, i també el de fer cabanes
pel bosc ens diuen que van ser els més divertits.
S’ho van passar d’allò mes bé fent-los. També van
poder veure molts animals diferents com: cabres,
cavalls, gallines i conills. Com que els van poder tocar encara els va agradar més poder veure’ls a tots.
Un dels dies també van fer un excursió pels voltants
de la casa i van poder gaudir de la natura, i això els
va agradar molt.
La mala sort és que es van acabar, les convivències,
i han hagut de tornar a l’escola. Ara ja pensen en les
de l’any que ve.

1r

Sergi Carbajal, Àlex Grácia, Saül Ferrer
Alumnes de 6è A de primària

calaix desastre

11

INFANTIL i PRIMÀRIA

Convivències
a Mas Banyeres

2n

Els nens i nenes de 2n de Primària van anar de colònies a Mas Banyeres (Centelles). Durant 3 dies, que van ser
el 16, 17 i 18 d’abril. Van fer moltes i variades activitats: com escalar, conduir cars a pedals, fer tir amb sarbatana,
anar d’exploració pel bosc, pujar al cel d’un bosc amb tirolina i molts jocs a la nit.
De totes les activitats que van fer, les que van agradar més van ser les tirolines i els jocs de nit, però en general
els va agradar tot.
També ens van explicar que el menjar de la casa de colònies estava molt bo i que recuperaven les energies amb
molt de gust. A tots els alumnes els agradaria tornar-hi a anar mols cops més.
Pau Valls , Pol Morales i Elena Sans
Alumnes de 6è C de primària

Aquest any els nens i nenes de
3r han anat de convivències a
Ca l’Aldric del 2 al 4 de maig.
Després d’una bona estona
d’autocar van arribar a la casa.
Durant aquests dies van fer moltíssimes activitats segons ens han
explicat, totes elles giraven al voltant de l’època
medieval. Com per exemple: fer de cavallers,
ballar danses medievals, fer tallers de circ com
els bufons de l’època, fer d’arquers… S’ho van
passar molt i molt bé, fins i tot el menjar els va
agradar d’allò més.
Tots diuen que el que més els va agradar a les
nenes van ser els balls i la discoteca i als nens,
poder jugar a futbol les estones que tenien lliures.

3r

Alba García i Mihaela Frolova
Alumnes de 6è C de primària

12
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Convivències
a Ca l’Aldric
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Convivencies
a Mas
Batllori
Els nens i nenes de 4t van anar de
convivències del 9 a l’11 de maig al
Mas Batllori en una casa de colònies
molt maca entre Girona i Banyoles.
Durant aquests dies van fer moltes activitats i de totes les que van fer en destaquen com a
més boniques el poder tocar molts animals com: granotes, serps, gripaus , salamandres, camaleons…
També van fer cases de fusta perquè els ocells hi po-

4t

5è

guessin fer el niu i van crear uns ornaments africans
molt originals. A la nit van fer balls i actuacions sorpresa. Durant el temps lliure van jugar a futbol, bàsquet,
voleibol, ping-pong…
A tots els va agradar moltíssim i els agradaria tornar a
Mas Batllori per passar-hi molts més dies.
Ariadna Lorente, Clàudia Martí i Marta Masià
Alumnes de 6è de primària

Convivències
a Sant Martí de Sasgueroles

Els alumnes de 5è, es veu que van passar uns tres
divertits dies a la casa de colònies de Sant Martí
de Sesgueioles, ja que una de les coses que més
els va agradar va ser l’excursió al Molí de la Roda i
el joc del “Bote-Bote”.

dinar. Per la tarda varen fer una de les activitats més
divertides i originals de les colònies, una gimcana.
Després van sopar i varen fer el joc de nit. El segon
dia, després d’esmorzar, van agafar les motxilles i es
van dirigir al Molí de la Roda, on van jugar a futbol.

El primer dia, just després d’arribar, es van instal·lar
a les habitacions, van fer temps lliure i van anar a

En tornar van dinar. Aleshores van fer un dibuix del
seu entorn; seguidament, van jugar al “Bote-Bote”, i
en acabar es van dutxar i van anar cap al menjador
a sopar. Tot seguit van fer una discoteca d’allò més
divertida. Van anar a dormir. Al matí del tercer dia
varen esmorzar i preparar l’equipatge per tornar a
retrobar-se amb les seves famílies. Van fer una mica
de temps lliure i van menjar. Després es van dirigir a
l’autocar on s’anirien cap a casa.
Jordi Baroja i Álex Rivera
Alumnes de 6è B de primària

calaix desastre
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Festa
de l’aigua
de P-3

14
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Aprofitant el bon temps els nens i nenes de P3
van gaudir d’un dia ben fresquet fent-se passar
la calor amb una bona festa de l’aigua. Van jugar
amb pistoles d’aigua, van pintar amb gel, van fer
bombolles de sabó, es van mullar de totes les
maneres possibles…Va ser molt divertit!!!!
La festa va durar tot el matí i només pensen a
poder-ho repetir un altre dia.
Alba García i Mihaela Frolova
Alumnes de 6è C de primària

INFANTIL i PRIMÀRIA

Els nens i nenes de P3 van anar a la granja de Can Montcau
on hi van passar tot el dia. Els va agradar molt munyir la vaca
Paca i la vaca Flora i ens han dit que la llet sortia calenta.
També van veure molts d’altres animals: conillets, gallines,
galls, porquets, cavalls, ovelles, ànecs, un burro... i els va
agradar poder donar de menjar a les gallines i munyir la vaca
Paca.
De tornada es van adormir tots a l’autocar i quan van arribar
els va costar molt despertar-se. Va ser un dia especial que els
agradaria repetir.
Pol Martín
i Paula Canals
Alumnes
de 6è B i C
de primària

calaix desastre
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Visita al Pantà
de Vallvidrera

Els nens i nenes de P-3 van anar d’excursió
al pantà de Vallvidrera, a la muntanya de
Collserola, però els va ploure i no van
poder sortir gaire de l’autocar perquè tot
estava molt mullat a causa de la pluja, i
no han pogut arribar-hi. Només han pogut fer una passejada l’estoneta que no
ha plogut. Ha sigut una llàstima.
Tot i així, com que han arribat a l’escola
a mig matí han aprofitat per fer un dia
diferent d’escola, i han dinat al pati tots
junts i a la tarda han aprofitat per mirar
una pel·lícula (El Llibre de la Selva) com
si estiguessin al cinema. Ha estat un dia
diferent!!
Ariadna García i Ànnia Adsuar
Alumnes de 6è A de primària
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EXCURSIÓ MAS CAN DEU
Va ser una excursió de tot un dia. Van anar en autocar
a la masia de Mas Can Deu (Sabadell) on hi van fer
un taller d’hort, allà els van regalar un rave en un test
per emportar-se’l a casa. Com que va ser la primera
vegada que visitaven una masia els va resultar tot molt
interessant. Els va agradar tot, sobretot els animals i
la monitora que hi havia a la masia perquè era molt
simpàtica. L’única cosa que no els va agradar va ser la
pudor que feien els animals i tocar l’adob perquè feia
fàstic. Els agradaria tornar i ho recomanarien sobretot
pels cursos més petits que ells.
Àlex Rivera i Jordi Baroja
Alumnes de 6è B de primària

ELS NENS DE 3r
AL PARC DE L’ESCORXADOR
Els nens de 3r van anar al Parc de l’Escorxador a passar una
tarda fent dibuixos al natural. S’ho van passar molt bé perquè van
poder dibuixar el que més els hi agradés del parc i després van
poder estar jugant una bona estona per l’Escorxador. Jugant a fet
i amagar a la pesta alta i també als gronxadors on alguns hi van
estar tota l’estona lliure. El que més els va agradar va ser poder
tenir temps lliure per jugar. Va ser una tarda diferent!!
Albert Pina i Jesús Pardo
Alumnes de 6è A de primària
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Taller
artesanal de

caramels
Els nens de 3r van anar al taller artesanal de caramels
que estava al costat del port de Barcelona. Per
arribar-hi van agafar el metro i després van haver de caminar.
El taller artesanal era molt petit i hi havia
molta varietat de caramels, eren de molts
colors i els fabricaven a mà fent la pasta
dolça i després els tallaven a la vida que
volien. Per fer la pasta del caramel utilitzaven aigua, colorant, sucre, glucosa
i gust que volien que tingués cadascun.
En acabar la visita van estar molt contents perquè els van donar una bossa
de caramels que tenia molt bona pinta.
Els va agradar molt el taller artesanal.
S’ho van passar molt bé.
Ariadna Lorente,
Marta Masià i Clàudia Martí
Alumnes de 6è A de primària
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Problemes
a l’Sprint
El passat 18 d’abril un grup de taller de matemàtiques de 6è de primària va guanyar
el primer premi del concurs “Problemes a
l’Sprint”.
En el concurs hi participaven 22 escoles i
un total de 572 alumnes procedents de diferents indrets dels Països Catalans (Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears).
Els 16 alumnes de 6è, que hi han participat, es
van organitzar a l’aula d’informàtica en grups
de 3 o 4 per resoldre els diversos problemes
plantejats en el mínim temps possible. A mesura que els anaven resolent enviaven les respostes a la pàgina web: wwww.cangur.org,
que són els responsables del concurs.
És la primera vegada que la nostra escola queda en primer lloc en un concurs de
matemàtiques d’aquest tipus. Això fa que
encara estiguin més contents d’haver aconseguit guanyar amb l’esforç de tots plegats
aquest concurs.
Nil Castro i Pol Arnau
Alumnes de 6è de primària
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SOPA DE LLETRES

Daniel Dickinson
Alumne de 6è C de Primària

Busca els 10 animals que s’hi amaguen.
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RATOLÍ
FORMIGA
TIGRE
LLEÓ
FALCÓ
ESCARABAT
CAVALL
OVELLA
GALLINA
PARDAL
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MENJAR
P
Q
I
G
E
E
M
X

L
W
S
O
R
R
A
V

A
E
E
V
G
T
C
H

Has de buscar 8 paraules relacionades amb el menjar:
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Solucions: plàtan, iogurt, macarrons, poma, pera, sopa, gelatina, carn.

Gemma Sagristà i Pol Serqueda.
Alumne de 6è A i C de Primària

Sudokus fàcils
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Ageric Molias i Dani Dickinson
Alumne de 6è A i C de Primària
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Xerrada sobre el llibre

Un estiu a Tacugama
Anar un dimecres a la tarda a escoltar una xerrada sobre un llibre feia una mica de
mandra, però trobo que va pagar la pena.
Va ser tot un honor escoltar en directe l’explicació de la Pilar i la seva germana Rosa.
Això de poder escoltar les dues versions de la història, tant de qui l’escriu com de qui
la viu, em fa pensar “a fons” com hauria de ser estar dins del llibre.
El fet que la Rosa ens expliqués com era la vida a Tacugama amb aquells petits ximpanzés em va fer veure que no són tan diferents a nosaltres. Ens va explicar que li va
costar més acostumar-se als ximpanzés que als orangutans, ja que els orangutans
són més tranquils i solitaris. En canvi, els ximpanzés són molt moguts, es barallen,
tenen molta força...
Però amb el temps els va anar agafant afecte i encara que només va anar a Tacugama
per tres mesos, s’hi va estar set anys.
Per altra banda, la Pilar ens va explicar que ella no s’hauria arribat mai a pensar que
arribaria a ser escriptora, perquè volia ser hostessa de vol. Va començar a escriure
llibres quan va anar per primera vegada a visitar la seva germana a Borneo. Totes les
aventures estan basades en les seves pròpies vivències, fins i tot l’explosió d’un avió.
Per crear els personatges i protagonistes es va inspirar en el caràcter dels seus dos
fills, en la gent que havia conegut durant el seu viatge, en la seva germana i en ella
mateixa.
Quan va acabar la xerrada, després d’haver-nos passat un powerpoint amb les fotografies de tots els personatges de la lectura i un vídeos dels ximpanzés, ens va firmar els llibres, i ens va escriure “tanke” (gràcies en Krio). El Krio és l’idioma que apareix al llibre i el que es parla a Tacugama. Segons la Rosa és molt divertit d’escoltar
i de parlar.
En definitiva, crec que va pagar la pena aprofitar aquella tarda de dimecres per poder conèixer els inventors de les històries
que llegim, que comentem, que ens ho fan passar bé i que ens fan grans.
Clàudia Serra Castejon, Mariona Àvila Tintoré
2n ESO - C

FINALITZEM UN ALTRA ETAPA
Han estat 4 anys l’escola Joan
Pelegrí. D’aquí a una setmana la nostra presència a aquest gran col·legi haurà transcorregut. Dia a dia he anat aprenent coses noves gràcies als professors amb qui he coincidit. Cada any he conegut
noves persones amb les quals he compartit bons moments, però
el més important són els amics que m’emporto, ells han estat els que
m’han aguantat dia a dia, classe a classe, fent dels moments més avorrits
una mica més divertits, dels moments més difícils una mica més fàcils. Encara que no amb tots ells mantinc el contacte, gràcies a ells he pogut treure un
somriure cada dia a l’Escola Joan Pelegri, moltíssimes gràcies a aquesta escola
i a tots els membres que en formen part.
Tania Yuste
4t A ESO
22
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Visita escolar a un taller de fer xapes

El dijous 1 de març els alumnes de tecnologia industrial de
segon de batxillerat vam anar a un taller de fer xapes per
veure en primera persona com es fan els diferents tipus
de soldadures que hem estat estudiant a classe. Les soldadures són tots aquells procediments que serveixen per
unir peces metàl·liques o plàstiques sòlidament, aportant
calor en el lloc que s’ha d’unir fins arribar al punt de fusió
per formar una sola peça. Al taller, en Pere, un tècnic del
taller, va compartir amb nosaltres una mica del seu temps
per ensenyar-nos com fer una petita taula metàl·lica.
Per fer la part superior, va agafar una xapa quadrada que
havia de mesurar 300x300mm. Una vegada feta la mesura, la va tallar amb una cisalla elèctrica. Per doblegar els
quatre costats va utilitzar la premsa hidràulica que té 45
tones de força. Després, s’havien de soldar els cantons
perquè la xapa quedés amb forma de caixa. Vam utilitzar
la soldadura d’elèctrode de tungstè, amb una temperatura
de fusió de 3410ºC, que és manual i utilitza el gas argó.
En Pere ens va explicar que per feines grans o per feines
amb acer normal, s’utilitza un altre tipus, la mica. En aquest
tipus de soldadura l’aportació surt automàticament. Com
a curiositat van haver d’utilitzar màscares de protecció
contra els rajos ultraviolats.
A continuació, cal polir la part superior de la tauleta, en
aquest cas l’acabament havia de ser brillant i, per això,
va utilitzar uns raspalls de 1000 fulles. També serveix per
rebaixar la soldadura que ha de ser lo més plana possible.
Va utilitzar diversos raspalls. Per fer l’acabat final, cal posar

una cera. Els acabats de dintre es renten a mà o s’utilitzen
uns esprais amb partícules d’acer inoxidable.
Seguidament, per fer les potes, s’havien de tallar quatre
prismes amb forma rectangular i per fer-ho va utilitzar una
serra que pot tallar recte o amb inclinació. Perquè l’acer no
s’escalfi, la màquina de serrar ha d’utilitzar un refrigerant,
la taladrina, que va sortint de forma automàtica a mesura
que tallem. L’últim que quedava era soldar aquests quatre
prismes a la superfície preparada d’abans.
Abans de marxar, vam poder veure un equip de soldadura oxiacetilènica que s’utilitza pel llautó, per tallar bigues
grans o formes excèntriques. Aquesta està quedant en desús ja que és inflamable i per tant, perillosa. A més, l’equip
té una massa de 400Kg i és difícil de portar si s’han de fer
feines fora. Tot i això, abans si que s’utilitzava. I per últim,
també ens va ensenyar un trepant industrial que serveix
per foradar. Quanta més velocitat, que en té de diferents,
més gran és el forat. Si aquest és molt gran s’ha de posar
un refrigerant perquè no perdi la duresa.
De part dels alumnes i de la professora de tecnologia voldríem agrair al senyor Josep Gil, propietari del taller, per
deixar-nos anar a visitar el seu taller del carrer Rector Triado núm. 34 i per encarregar a en Pere que ens expliqués,
amb paciència, com treballava, responent a totes els nostres dubtes i en conjunt, fent de la excursió una visita entenedora i amena.
Micaela Rotela i Elisabeth Cabot
calaix desastre
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Sortida a

ArenyS de Mar
El dijous 18 d’octubre, alumnat de 3r d’ESO va fer una sortida, vinculada a l’àrea de ciències naturals, a Arenys de Mar,
per aprendre i posar en pràctica conceptes sobre la biodiversitat.
Els autocars van sortir del carrer de Tarragona. El trajecte durà una hora aproximadament. Un cop a Arenys, ens van
atendre els professionals de l’empresa ITACA que s’ocupa d’organitzar activitats per a estudiants d’educació ambiental
marina. Van separar l’alumnat en grups, i cada un d’ells tenia un monitor. Cada grup havia de fer tres activitats i omplir
un quadernet. Les quatre activitats consistien en:

1. Observació a a la part de les roques
(escullera)

Els alumnes havien d’anar per les roques agafant
espècies animals i vegetals que hi visquessin. Un
cop fet això havien d’anar identificant el seu medi i la
seva abundància.

2. Mesura de dades atmosfèriques

Es van desplaçar a una sala on es mesurava: la
pressió atmosfèrica, la humitat relativa, la temperatura ambiental, component i força del vent.

24
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3. Mesura de la temperatura de l’aigua

Els alumnes quan pujaven a l’embarcació escoltaven atentament el que havien de fer mentre el vaixell anava tirant mar endins. Un cop estaven fora
del port, van fer grups per mesurar la temperatura
a diferent fondària: havien de baixar un tub fins uns
metres determinants, quan el treien de l’aigua, havien de mesurar la temperatura en la qual estava.
Part de l’alumnat, en aquestes circumstàncies es va
marejar ja que no feia molt bon temps i la mar estava
moguda.

4. Activitat pesquera

L’última activitat es tractava d’anar a diferents llocs
del port d’Arenys de Mar, per veure la diversitat de
xarxes i què en pescaven amb cadascuna; si eren
actives o passives i selectives o no selectives. Aprofitant que feien la volta al port els monitors els ensenyaven les instal·lacions, com per exemple on
guardaven les xarxes, feien les subhastes, etc...
A mesura que els grups anaven acabant, es trobaven en un lloc on començaven a dinar i a tenir temps
lliure fins que els autocars arribessin.

OPINIÓ DE L’ALUMNAT
Hem entrevistat un parell d’alumnes com a mostra de la valoració de la sortida i aquestes han estat les seves opinions:
La Raquel, una noia de 14 anys té la següent opinió: “ Per mi aquesta sortida ha estat entretinguda, però una
mica avorrida en la part teòrica. L’activitat que més m’ha agradat ha estat el passeig pel port amb vaixell,
tot i que algunes persones del meu grup s’han marejat.”
La Marta, una noia de 14 anys: “A mi tot el que hem fet, m’ha agradat molt ja que m’agrada el tema de la biologia, i m’ha servit de molt. Unes de les activitats que destaco és la del vaixell ja que m’agrada molt el mar.”

Berta Navarro
3r ESO E
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El passat 5 d’octubre un conjunt d’alumnes de l’escola
Joan Pelegrí vam interpretar diverses cançons a les
Festes d’Hostafrancs.
No era la primera vegada que tocàvem en directe, ja que
per Sant Jordi, la Núria Batlle, professora de música de
l’escola, organitza un concert dut a terme per alumnes cap
a alumnes. A més, també organitza un concert solidari
anualment on també es pot gaudir de bona música i de
gairebé qualsevol estil, ja sigui des del jazz fins al rock, etc.
“Diuen que la vida sense música seria un error, però la música sense diversió tampoc és molt millor. Participar en un
concert com aquest, amb els companys i amics amb qui ho
he fet ha estat impressionant.
Ajuntar-te amb amics, passar-t’ho bé tocant i escoltant música, fent tontades durant els assajos, i que el concert hagi
sortit bé... Aquest ha estat el millor resum que en puc treure
d’aquesta experiència.
Què més fa falta dir, què es pot afegir si he aconseguit fer el
que més m’agrada, que és tocar, i m’ho he passat de conya
mentre ho feia?
Finalment, agrair a tothom que va assistir al concert (família,
amics, noves companyes de classe) i als qui no van poder
ser-hi en persona però que els hauria agradat venir. Gràcies
a tots per haver format part d’aquesta gran experiència.”
Joan Cano
“Per mi, dir que això ha estat una bona experiència es queda curt, ja que hem viscut moments únics i irrepetibles que
quedaran gravats en la nostra ment per sempre. Hem rigut,
hem ballat i, fins i tot, ens hem conegut més encara sense
adonar-nos.
Molta gent m’ha preguntat si m’ha agradat el fet de tocar
a les festes, i jo els responc sense pensar-m’ho dos cops
que SÍ per un senzill motiu: el simple fet de poder compartir
escenari amb persones tan grans com ells no té cap preu,
perquè a part de ser uns grans músics són unes grandíssimes persones que mai canviaria per res del món.
Així que espero que els qui vau viure en directe aquella nit
màgica hagueu gaudit tant o més que nosaltres!
Joan, León, Alba, Oriol, Maria, Paula, Sergi, Núria, un cop
més gràcies per tot.”
Antonio Pérez (Anthony Blazzman Davis)

“Primer de tot vull donar les gràcies a tots aquests músics
que cada dia m’han fet gaudir més de la música. Ha sigut
una experiència increïble, tant a l’hora de treballar en els
assajos com a l’hora d’estar dalt de l’escenari, ja que cada
cop que toco amb ells vaig descobrint més el que és la música i el que és tocar en grup. Han sigut moltes hores amb
tots ells que m’han fet aprendre moltes coses a cada segon
que passava i m’encantaria tornar-ho a repetir.
Un cop més gràcies a tots, sou els millors.”
Sergi Garcia Montero
“La sensació que transmet el concert és de satisfacció, orgull i sobretot moltes ganes de repetir! es nota quan es gaudeix d’un concert, i el record que ens emportem personalment és no tan sols de músics en acció, si no de companys.
Potser el resultat final del concert no ha estat l’esperat degut
a alguns petits entrebancs tècnics (i de nervis...), però sens
dubte el públic, el bon rotllo i la bona música varen contribuir
a convertir la jornada en molt més que memorable.
D’aquesta manera, animo a tothom a participar i a acudir
l’any que ve a aquest acte, i durant tot l’any al seguit de
concerts que durà a terme Joan Pelegri music’s band! Visca la bona música!”
León Fuertes
“M’ha fet molta il·lusió tocar a les festes, ha sigut una nova
experiència que m’agradaria poder repetir. La música ens
ha unit i ens hem fet amics entre nosaltres, ens ho hem passat molt bé, hem rigut, ballat, menjat... Estàvem tan bé que
mai no teníem hora per plegar. Ara tenim ganes de veure el
vídeo i seguir passant estones junts recordant el que hem
fet i... ja estem pensant en què fer en el proper concert.
Gràcies a tots.”
		
Oriol Onetti
“Gràcies a tot vosaltres. No podeu ni imaginar-vos com
m’he sentit en llegir el que heu escrit!”
Núria Batlle

calaix desastre

27

·ES
SE·
NUC
·
N
U
C
·ÀD
DÀ·
AIR
RIA

Bé, ja tornem a ser a
l’inici d‘un nou curs i venim
amb noves il·lusions,
projectes i col·laboracions.
Us en fem
cinc cèntims...
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COMENCEM NOU CURS I NOUS
PROJECTES A LA BIBLIOTECA
1. Els alumnes de la Unitat d’adaptació curricular (UAC) de 2n
cicle d’ESO vindran durant el curs, cada tarda de dilluns a fer
lectura a la biblioteca. De fet, els llibres que cada alumne ha
triat, són del fons de novel·la juvenil que tenen disponibles a la
biblioteca. Després de la lectura, elaboraran una fitxa i donaran
la seva opinió al nostre bloc biblioteca.joanpelegri.cat, on tenen un espai per fer comentaris i recomanacions.
2. En breu, engegarem les sessions sobre l’ús de la biblioteca als alumnes de 1r d’ESO. Treballem amb ells un dossier
elaborat per nosaltres, on se’ls explica el funcionament, recursos disponibles i normes de la biblioteca. Pensem que és
essencial aquesta formació, ja que és el primer any que són
a l’escola i cal donar-los pautes sobre la cerca d’informació
i el dia a dia de la biblioteca per què en puguin aprofitar el
màxim els recursos. (Trobareu l’enllaç al dossier que treballem al nostre bloc).
3. Amb els alumnes de 4t d’ESO que comencen a elaborar
el “Projecte de recerca” també hem endegat una sessió formativa a la biblioteca on se’ls presenten recursos d’interès,
enllaços a catàlegs, butlletins de sumaris… i se’ls ensenya
pautes de cerca avançada, amb l’objectiu què no tinguin dificultats alhora de trobar informació adient per fer els seus
projectes d’investigació. Paral·lelament, els grups quan ho
requereixin podran baixar a la biblioteca a fer recerca amb
el tutor.
4. Per altra banda, ja estem preparant les xerrades literàries
amb autors que ens visitaran durant aquest curs i de les
quals ja uns anirem informant al bloc.
5. Com sempre, estem a la vostra disposició, oferint a tota la
Comunitat Educativa els recursos disponibles a la biblioteca,
assessorament bibliogràfic o acadèmic.
Cristina Batlle
Bibliotecària.
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Premis Ciència,
Tècnica i Medi Ambient

El passat 7 de Novembre a les 15:15h, es va dur a terme a la Sala d’Actes
Victor Trias de l’escola, la XVIIa edició dels Premis de Ciència, Tècnica i Medi
Ambient del curs 2012-2013.
Com és tradicional, el director de l’escola, Víctor Ranera, va obrir l’acte donant la benvinguda als presents i agraint la participació.
A la seva intervenció va valorar la feina feta pels alumnes de l’escola en l’àmbit de la ciència i la tecnologia el curs passat així com la
tasca realitzada per l’equip docent que any rere any fa possible que aquesta es dugui a terme. Va reflexionar també sobre la necessitat
de saber transmetre els nostres coneixements científics emprant una expressió i redacció correctes, per tal que aquets, poc a poc,
puguin ésser més valorats en el nostre país.
Tot seguit, el convidat d’aquest any, Joan Pino Vilalta, professor de la UAB i investigador del CREAF, va fer una interessant xerrada
sobre les Invasions biològiques a Catalunya. La qual va exemplificar amb imatges de les espècies invasores més habituals al nostre
entorn.
A continuació es va procedir al lliurament dels premis per nivells, uns corresponents a l’àrea de ciències i altres a l’àrea de tecnologia.
El jurat d’enguany estava format per Aitziber Vivero i Ariadna Abad, professores de l’àrea de Ciències Experimentals, que actuaven
respectivament com a presidenta i secretària, i Josep Mª Mestre i Albert Duarte, professors de l’Àrea de Tecnologia.
Per fer el lliurament dels premis es va poder comptar amb la col·laboració de l’ex-alumne Sergi Salguero, premiat el curs passat a
2n de Batxillerat.

1r ESO
CIÈNCIES (1r ESO): Han estat nominats al premi un conjunt de treballs
sobre claus dicotòmiques per classificar diferents éssers vius.
ACCÈSSIT: Àlex Delgado. Treball
clau dicotòmica dels Dinosaures.
1r PREMI: Anna Vidal. Treball clau
dicotòmica de les flors d’exterior.
TECNOLOGIA (1r ESO): Han estat
valorades les caixes de fusta realitzades al taller així com el pla de treball i memòria explicativa i altres treballs realitzats als crèdits variables de
l’àrea.
ACCÈSSIT: Óscar Molero. Caixa de
fusta.
1r PREMI: Lara Aznar. Caixa de fusta.

treballats a la optativa “El bosc” i murals de la piràmide alimentària realitzats a la optativa “Alimentació, model
estètic i mitjans de comunicació”.
Hem decidit atorgar els següents premis:
ACCÈSSIT: Valentina Martínez,
Anna Estrada, Jordi Cortizo i
Daniel Gómez. Pel seu mural sobre
la funció de nutrició als micos.
1r PREMI: Mariona Àvila, Berta Peñas i Eva Rotllán. Pel seu herbari de
l’optativa “El bosc”.
TECNOLOGIA (2n ESO): Han estat
valorats els motors elèctrics de c.c.
així com el pla de treball i la memòria
explicativa. Hem decidit atorgar els
següents premis:
ACCÈSSIT: Clàudia Serra.
1r PREMI: David García.

2n ESO

3r ESO

CIÈNCIES (2n ESO): Han estat seleccionats alguns objectes construïts
amb materials reciclats de la optativa
“Deixalles i reciclatge”, diversos murals sobre les funcions vitals, herbaris

CIÈNCIES (3r ESO): Opten al premi diversos Power Points sobre La
cèl·lula, Marie Curie i Sexualitat, diaris
de camp de l’optativa de l’Hort i murals de Malalties víriques de l’optativa
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de Microbiologia. Hem decidit premiar els següents treballs:
ACCÈSSIT: Sandra Pujol. Pel seu
Diari de camp.
1r PREMI: Paula Sánchez i Carolina Martínez. Pel seu PPT sobre la
cèl·lula.
TECNOLOGIA (3r ESO): Opten al
premi un conjunt de tricicles electromecànics així com el seu pla de treball
i memòria explicativa. Hem premiat
els treballs:
ACCÈSSIT: Sergi Monsonís
1r PREMI: Marina Blasco
4t ESO
CIÈNCIES (4t ESO): En aquest curs
s’han presentat powerpoints sobre
l’evolució, tractant Darwin i Lamark,
pòsters de malalties lligades al sexe,
treballs sobre dinosaures i tríptics sobre l’Archaeopteryx. Els treballs premiats han estat els següents:
ACCÈSSIT: Sara Sicluna, Mar Miral i Gabriel Gamarra. Pel seu Tríptic
sobre l’Archaeopteryx.

1r PREMI: Sara Sicluna. Pel seu
treball sobre els dinosaures.
ACCÈSSIT DIGITAL: TingTing He.
Pel seu póster sobre l’albinisme.
1r PREMI DIGITAL: Núria Marcè
i Maria Ortiz. Pel seu PPT sobre
l’eugenèsia.
TECNOLOGIA (4t ESO): Opten al
premi els muntatges de la instal·lació
elèctrica d’un habitatge amb la memòria explicativa i una sèrie de projectes de vídeo. Els treballs premiats
han estat els següents:
ACCÈSSIT: Sílvia Serrano. Per la
instal·lació elèctrica d’un habitatge.
1r PREMI: Alba Baroja. Per la
instal·lació elèctrica d’un habitatge.
ACCÈSSIT DIGITAL: Isabel Pérez.
Pel seu projecte de vídeo.
1r PREMI DIGITAL: Lucia Barbas,
Laura Gimeno, Andrea Huertas,
Laia Soler i Ona Roca. Pel seu projecte de vídeo.
1r BATXILLERAT
CIÈNCIES (1r Batxillerat): Han estat seleccionats treballs molt diversos
i molt ben elaborats: powerpoints,
articles, pósters, tríptics, portfolis...
Finalment, els treballs premiats en
aquest nivells han estat els següents:
ACCÈSSIT: Marta Castro i Ainoa
Mayor. Pel seu tríptic sobre l’Evolució
de l’ésser humà.
1r PREMI: Laia Anducas. Pel seu article sobre Les mines a cel obert.
ACCÈSSIT DIGITAL: AyeshaAwan
i Laura Mingo. Per la originalitat del
seu PowerPoint sobre els Riscos i beneficis d’internet.
1r PREMI DIGITAL: Arnau Álvarez
i Clara Serra. Pel seu pòster sobre
les Cèl·lules mare.
TECNOLOGIA (1r Batxillerat): Han
estat seleccionats una sèrie de treballs
de gran complexitat d’electrònica digital. El treball premiat és:
1r PREMI: Marc Jaenes. Pel seu
muntatge pràctic sobre “El control de
vot en el Senat”
2n BATXILLERAT
CIÈNCIES (2n Batxillerat): Entre
un recull de treballs de gran originalitat, en els quals destaquen la capacitat de recerca i experimentació en

l’àmbit de la ciència, hem premiat els
següents treballs de recerca:
ACCÈSSIT: Raquel Fernández. Pel
seu treball de recerca sobre “Plantes
transgèniques”
1r PREMI: Ramón Graus. Pel seu
treball de recerca “L’autòpsia”
TECNOLOGIA (2n Batxillerat): Han
estat seleccionats treballs de recerca
del l’àmbit tecnològic i empresarial:
ACCÈSSIT: Daniel Pérez Llorca.
Pel seu treball de recerca sobre “Air
Europa”.
1r PREMI: Marcel Aloy Calaf.
Pel seu treball de recerca sobre “El
disseny i construcció d’un habitatge
sostenible”.
CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ
• 2n de Sistemes
Microinformàtics i Xarxes:
En aquesta categoria s’han premiat
els projectes de final de cicle:
ACCÈSSIT: Víctor López i Bernat
Vives. Pel seu projecte “Plusacademy”.
1r PREMI: Manel Ferrer i Andreu
Gallofré. Pel seu projecte sobre el
“Centre d’Emergències 112”.
CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR
• 2n d’Administració i Finances:
En aquesta categoria s’han premiat
els projectes empresarials de final de
cicle:
ACCÈSSIT: Katherine Núñez i Francisco Gordillo. Pel seu projecte empresarial “Botiga d’electrodomèstics
ELEKTROHOME”.
1r PREMI: Cristian Flores. Pel seu
projecte empresarial “Taller de reparació d’aire condicionat d’automoció
AUTO CLIMA S.L.”

PREMI
A LA TRAJECTÒRIA
TECNOLÒGICA
Aquest premi valora la trajectòria dins
de l’àrea de Tecnologia, tant acadèmicament (tenint en compte els aspectes teòrics i pràctics), com en la
participació en les diverses edicions
dels Premis de Ciència, Tecnologia i Medi Ambient i la consecució
de diversos premis.
L’àrea de Tecnologia vol reconèixer
amb l’atorgament de la 3ª edició del
premi a la trajectòria tecnològica a Marc Jaenes i Espinal actual
alumne de 2n de Batxillerat. Entrega
el premi la cap d’àrea de Tecnologia,
Ana Moya.
PREMI
JUAN ANTONIO JARA
Finalment, es fa el lliurament del premi
Juan Antonio Jara a l’alumna Anna
Monistrol, que actualment cursa 2n
de Batxillerat, pel seu esperit científic.
Entrega el premi la cap d’àrea Ciències Experimentals, Montse Esqué.
Com a cloenda de l’entrega de premis, es va visualitzar el projecte de
vídeo realitzat per les alumnes premiades a 4t d’ESO, Lucia Barbas,
Laura Gimeno, Andrea Huertas,
Laia Soler i Ona Roca.
El Sr. Tomàs Salamí, com a representant del patronat i antic professor
de l’escola, va tancar l’acte adreçant
unes paraules als alumnes assistents
sobre la importància que mantinguin
sempre el seu afany de saber i la
seva voluntat per tal d’aconseguir tot
el que es proposin al llarg de la seva
vida.
Jurat dels
Premis Ciència,
Tècnica i Medi Ambient

• 2n D’Anàlisi i Control de Qualitat:
En aquesta categoria s’ha premiat un
dels perfums elaborats a l’assignatura
de Cosmètica per ésser el de millor
fragància:
1r PREMI: Sara Fontcuberta, Marina Huerta, Laura Jover i Beatriz
Mas.
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El Club Natació Joan Pelegrí
hem inaugurat una nova temporada.
Amb molta il·lusió!!!
La Secció de Natació del Club Natació Joan Pelegrí hem iniciat una nova temporada, la 2012-2013, amb totes les forces i ganes del món, perquè aquesta
sigui tan o més productiva que l’anterior. L’Equip Tècnic confiem acabar molt
contents i satisfets.
Els nostres nedadors, temporada rere temporada, han anat millorant i progressant notablement en tots els aspectes, i
han deixat el llistó ben alt; sent, aquest fet, un al·licient més per a continuar amb la nostra tasca i seguir creixent i gaudint
de l’esport.
Els bons resultats obtinguts ens han beneficiat molt. Tant és així, que la Federació Catalana de Natació ens ha inclòs
dins els seus Programes de Seguiments; destinat a seguir les evolucions dels nostres petits esportistes i dels nostres
tècnics, implicant-nos, així, al màxim, amb el que representa l’esport català i en el progrés d’aquest i del nostre Club.
Enguany la Secció de Natació la formen 6 categories amb una seixantena de nedadors i nedadores.
Escola Base de Natació: 7 anys. Destinada a tots aquells menuts amb
ganes d’aprendre a passar-ho bé amb l’aigua i en el medi aquàtic. Iniciació a
les tècniques i a tot tipus d’habilitats motrius. Es fan competicions per als més
menuts d’una forma festiva.
Prebenjamí: 8 anys. No deixem mai de passar-ho bé. Aquí els més menuts
ja mostren moltes habilitats i formes de natació. Són capaços de fer de tot dins
l’aigua.
Benjamí: 9, 10, 11 anys. Els nostres nedadors gaudeixen nedant amb totes les
sensacions que això implica. Aprenen a nedar correctament i les habilitats que
s’adquireixen li permeten que dins l’aigua siguin com un peix.
Aleví, Infantil, Junior: Són categories plenament competitives, però quan
s’arriba aquí és perquè que els nostres petits nedadors s’han fet grans i, aquests
sí, que poden gaudir de la natació, desenvolupant una gran forma física i mental
que els hi permet participar en Campionats importants i en Sessions de la FCN,
entre d’altres moltes coses.
També tenim una altra secció molt prolífica, que és la de Natació Sincronitzada.
Actualment formada per més de 100 nedadores distribuïdes en 7 equips, on les
nostres nedadores, de totes les edats, poden gaudir del meravellós món de la
“sincro” participant, també, en diferents competicions i activitats, compartint-ho
amb altres noies de la seva edat.
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Per altra banda, a part de l’ensenyament de l’esport, volem destacar la nostra labor dins l’àmbit educatiu, prioritzant
sempre el desenvolupament dels nostres petits, a tots els nivells, mentre gaudeixen fent esport. A més, els entrenaments, sortides, competicions, trobades, festes i altres activitats ens serveixen, perquè els nois i noies del club, comparteixin múltiples sensacions, interactuant amb altres nois i noies, no només de la nostra escola o del nostre club, sinó,
també, amb d’altres xiquets d’altres clubs i escoles, mentre aprenen i s’ho passen d’allò més bé. Integrant-se socialment i plenament en el grup de companys o amics.
A més, disposem d’unes instal·lacions esportives ben equipades i formades per una piscina de 25 metres, un gimnàs,
sala de fitness i una sauna. A més, a les intal·lacions, s’imparteixen diferents activitats dirigides, tant a la piscina com al
gimnàs i sala de fitness, com l’aiguagim, zumba fitness, pilates, streching, cross fit, total body, running, TBC, etc. També
hi ha un espai dedicat a les excursions a peu per arreu de Catalunya, Caminem i fem salut.
Les possibilitats són múltiples i a uns preus molt assequibles per a tothom; hi ha diferents tipus d’abonaments adaptats
al soci. Aquests són a temps complet i de diferents tipus, per adult o infant, pels alumnes de l’escola, socis de l’Ateneu.
I els de temps parcial segons la franja horària de migdia o bé tarda.
Fem una crida a tots aquells que els agradi l’esport, amb el que això implica a nivell de salut física i mental, que ens
vingueu a conèixer i a participar i gaudir de les nostres instal·lacions, dels nostres espais i de la nostra gent. Petits, grans
i més grans, tothom hi té cabuda i la seva activitat apropiada. Us hi esperem.

MÉS INFORMACIÓ
• A la secretaria del CNJP.
Horari: dilluns a divendres
de 16.00h a 21.00h
• Trucant al telèfon: 934315299
• A la web del Club
www.clubnataciojoanpelegri.cat
• Correu electrònic:
clubnatació@joanpelegri.com
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L’Orfeó Atlàntida,
creixent dia a dia
Com molts de vosaltres sabeu, l’Orfeó Atlàntida té
la seu a la Fundació Cultural Hostafrancs. L’Orfeó
té ja gairebé 87 anys de vida, i és un dels orfeons
més antics de Catalunya. Si us voleu unir a nosaltres,
només cal contactar a través dels mitjans que us posem al peu de l’article. Cal tenir entre 18 i 55 anys, i
es valoraran els coneixements de música o experiència en cant coral. Tanmateix, estem oberts a totes les
persones interessades.

rari de menjador, per tal de mostrar als joves en què
consisteix aquest projecte. La directora, Isolda Cabero, està molt contenta amb el resultat dels tallers en
els que els alumnes han viscut de primera mà com
funciona un cor. El dia 11 d’octubre es van iniciar els
assajos, que són tots els dijous de 19:15h a 20:45h a
l’aula de música (entrada per Torre Damians 6). El cor
està obert a noves incorporacions durant tot el curs
així que us animem a formar-ne part. Només cal que
vingueu un dijous en horari d’assaig.

Engeguem el curs 2012-2013 amb un doble projecte:
Per

La creació del “Cor
Jove” de l’Orfeó
Atlàntida, dirigit a jo-

ves a partir de 12 anys,
que ens permetrà ampliar
l’oferta musical de la nostra entitat. Aquest cor estarà dirigit també per gent
jove, i oferirem un repertori
actual i atractiu, formació de tècnica vocal i nocions
de música en el que volem que sigui un projecte engrescador, i d’aquesta manera forjar la nostra pròpia
pedrera per consolidar el present i escriure el futur de
la nostra entitat.
Per tal de recaptar cantaires s’ha fet una campanya
pel barri i, el mes de juny i a l’inici d’aquest curs escolar, hem realitzat tallers a l’Escola Joan Pelegrí en ho-

altra

banda,

projecte “Salvem
la nostra senyera, posem fil a
l’agulla” està creat

per aconseguir fons per
restaurar la senyera de
l’Orfeó. Aquella senyera que fou brodada per sòcies de l’Orfeó l’any 1927
i que ha estat l’estendard de la nostra entitat durant
tants anys. El pas del temps no deixa indiferent a ningú ni a res i la nostra senyera no ha estat menys; ara
li cal un procés de restauració. Amb aquesta finalitat hem dedicat i dedicarem la recaptació de diversos concerts i la venda de petits articles creats per
aquest motiu.
Esperem que ens ajudeu a difondre aquests dos projectes i així, entre tots, aconseguir els objectius.

PROPER CONCERT
CONCERT DE NADAL
21 DE DESEMBRE DE 2012 A LES 21H a l’ESGLÉSIA DEL SANT ÀNGEL CUSTODI
HOMENATGE AL MESTRE MANUEL OLTRA

www.orfeoatlantida.cat
orfeo@orfeoatlantida.cat | corjove@orfeoatlantida.cat
Segueix-nos a facebook:

www.facebook.com/Orfeo-Atlantida
www.facebook.com/CorJoveOrfeoAtlantida
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