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D
arrerament un dels temes de debat en el món educatiu gira al 
voltant del que coneixem com a deures escolars. És a dir, ens 
preguntem si aquestes activitats que els docents encomanem 
a l’alumnat per fer fora del centre són útils i necessàries i 

quins són els efectes reals sobre el procés d’aprenentatge.

Avui dia parlem del currículum de la llar com el conjunt de vivències, 
actituds, activitats... que complementen la vida escolar. Entre elles està 
com es percep a casa la feina de l’escola i dels docents. També si es re-
colza o no allò que aquests considerem que completa el treball a l’aula, 
és a dir, els deures i l’estudi en general.

Recolzar no vol dir substituir. Per tant, els deures han d’ajudar a con-
solidar i completar allò treballat a classe, afavorir l’adquisició d’hàbits i 
rutines, fomentar la reflexió individual, aprendre a gestionar el temps... 
Aquest treball a casa no hauria d’ocupar més que una fracció del treball 
fet a classe i hauria d’estar pensat de tal manera que l’alumnat fos 
capaç de fer-lo pel seu compte, sense l’ajuda de tercers. La 
família ha de facilitar l’espai i el moment per fer els deures 
però aquests haurien d’estar proposats de manera que el 
noi o noia sigui capaç de fer-los amb autonomia.

Així doncs, veiem que els deures només es poden demanar a 
partir de certa edat, un cop l’alumnat ha assolit un suficient grau 
de maduresa. A la nostra escola pensem que el moment d’introduir-los 
és a partir de 3r d’Educació Primària i amb la finalitat d’acabar allò que 
l’alumne/a no ha pogut fer a classe. A mesura que els nens i nenes es 
van fent més grans se’ls ha d’anar forçant a l’assumpció de responsabi-
litats. L’estudi i treball formen doncs part d’aquest creixement personal.

Els deures s’han de donar en mesura justa, ben orientats des de l’esco-
la i de manera que no xoquin amb l’horari familiar. L’aprenentatge no es 
pot limitar a l’aula: família, i entorn són poderosos actors en la formació 
de les persones.

Editorial

Víctor Ranera i Martín

Director de l’Escola Joan Pelegrí

Els
 d
eur

es
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CELEBREM L’ANY DE LA LLUM  
Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Ciència i aprofi-
tant que el 2015 és l’Any Internacional de la Llum a tots els cicles 
d’Infantil i Primària s’han fet diverses activitats relacionades amb 
la llum. 

A les aules s’han treballat diferents personatges que han estudiat el tema de la 
llum com Marie Curie, Edison, Newton, Wood, Kepler i Einstein, s’han realitzat ex-
periments com el taller de “Llum i so”, s’ha fet teatre negre amb vistosos objectes 
pintats amb pintura fluorescent i s’han fet ombres xineses, segurament el joc més 
popular que utilitza la llum i les ombres com a mitjà per explicar històries.

Però una de les activitats més especials ha estat la fotografia dibuixant amb 
llum, on tots els nens i nenes, des de P3 fins a 6è, s’han fet una fotografia fent un 
dibuix amb una lot de LED en una aula fosca. 

El resultat ha estat màgic i sorprenent, el podeu observar en aquestes imatges.

Educació infantil i primària
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Segons el diccionari jugar 
és saber passar el temps 
fent quelcom entretingut i 
divertit .

Pares, mares, familiars, mestres 
i educadors som els que guiem 
els infants en els seus processos 
d’aprenentatge.

Jugant el nen i la nena fan servir 
els diferents sentits, coneixen el 
seu propi cos, els sons,  fan dife-
rents moviments…i el procés per 
aconseguir-ho serà fàcil, ràpid i 
divertit.

Tots els jocs, totes les moixaines 
són algunes vegades declama-
des, altres entonades, altres can-
tades amb melodies senzilles en 
les que la fonètica i la tonicitat  de 
la nostra llengua hi són presents.

Hi ha una pila de jocs d’arrel tra-
dicional, individuals i col.lectius 
que generació rere generació 
ens han arribat i que nosaltres, 
els adults, podem transmetre de 
manera amorosa i delicada.

Quan una criatura arriba al món 
tenim necessitat de comunicar-
nos amb ella, de fer-li saber que 
l’estimem…i quina eina millor que 
el contacte físic amb recitats, 

cantarelles, cançonetes mimades 
d’aquelles que teníem oblidades.  
Recordem moixaines per a fer 
pessigolles, jocs de dits, altres 

per descobrir que tenen mans i 
peus, perquè mengin…

Quan ja caminen, parlen…el joc 
es torna més actiu. Creixen com a 
persones i per mitjà del joc es so-

cialitzen ja que hi ha unes regles 
de comportament que han de ser 
compartides i respectades per 
tots i totes els que juguen.

En aquestes edats jugaríem a 
cavalcar, saltar, a amagar, amb 
mans, amb peus,  a picar l’esque-
na (qui no ha jugat a l’Escarabat 
Bum-Bum!). També poden realit-
zar recitats treballant la musicali-
tat i l’expressivitat de la llengua.

El pas següent serà el joc dansat 
o la realització de danses senzi-
lles on hauran de resoldre algunes 
dificultats motrius, orientació i 
domini de l’espai, desplaçament, 
treball en grup.

En general amb el joc els nens i 
les nenes aprenen a concertrar-
se, a fixar l’atenció , a escoltar ( si 
un nen no aprèn a escoltar difícil-
ment interioritzarà coneixements), 

a memoritzar, a relacionar, a 
moure’s, a estar tranquil...

El món canvia ràpidament. T.V., 
tauletes, videojocs , ordinadors 
són una bona eina però porten 

cap a l’ individualisme. 

Per això no oblidem jugar !!!

Una estona amb les criatures de 
conversa, de joc, de moixaines, 
de companyia..…crea llaços 
afectius importantíssims pel seu 
desenvolupament harmoniós com 
a persona.

No oblideu que cada nen/a ne-
cessita un adult  sensible, obert, 
amb sentit comú, amb una  mica 
intuïció i amb temps. UN ADULT 
QUE EL FACI JUGAR !!!

Tot jugant aprenem a fer-nos grans

“amb el joc els nens i 
les nenes aprenen a 

concentrar-se, a fixar 
l’atenció, a escoltar”

Àngels Vidal

Mestra d’Educació Infantil

El joc és un dels drets dels infants proclamats per les NACIONS UNIDES comparable al dret 
a l’educació i al de la salut.

Educació infantil i primària
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Educació infantil i primària

Aviat farà nou 
anys vam 
batejar el drac 
CROC. Els 

seus padrins: el drac 
SEGIMON -capgrós 
construït el curs 
1997-98 per repre-
sentar “Sant Jordi 

mata l’aranya”- i 
els alumnes de 

P-5 de la classe 
dels Dracs.

Els alumnes van 
dibuixar dracs, 
van triar el 
que més els 
agradava i 

també van decidir el seu nom. Una 
exposició va anar explicant el dia a 
dia del procés i finalment, durant la 
Setmana Cultural, tota la comunitat 
educativa va participar fent una es-
tampació en la roba del seu vestit.

Tots els dies podreu trobar el drac 
SEGIMON ferm, ara gegantó, a la 
vora de la Secretaria, guardant 
l’entrada de l’escola, donant-vos la 

benvinguda. 

Amagat però a 
l’interior d’una cova 
inaccessible s’hi 
està el drac CROC. 
Només surt pel 

Carnaval, amb la seva disfressa de 
poesia. 

La seva pell ens vol parlar: de cer-
cles que simbolitzen la perfecció; 
estrelles que remeten a les il.lusions 
i als desitjos; espirals que són 
energia inesgotable, concentrant-

se o expandint-se; asteriscs que 
dibuixen i fixen el punt de trobada; 
quadrats que, amb la seva dispo-
sició, remarquen la importància 
de l’ordre; un cel de núvols que 

Vet aquí...l’escola que tenia dos dracs

BENVINGUDA A L L’ALUMNAT DE p3 
Uns dies abans de l’inici de curs a l’Escola vam rebre una visita molt 

especial. El nou alumnat de P3 entrava per primer cop a la seva 
nova Escola. 

Ho miraven tot amb els ulls ben oberts, amb interès i amb la 
il.lusió de descobrir tots els racons dels seus futurs espais. 

De la mà del pare i la mare van conèixer les persones que 
els acompanyaran en aquesta nova etapa, la Montse, la 
Naira, la Carme i la resta del professorat, els companys 
i companyes…

També van conèixer a les monitores del menjador que 
durant el mes de setembre estaran a l’aula amb la mes-
tra  ajudant  i donant suport en aquests primers dies.  
Passat el primer període d’adaptació, continuaran tenint 

el suport d’una de les monitores, la Dolors, que els acom-
panyarà els matins al llarg de tot el curs. 

Poc a poc s’han anat adaptant i s’han fet seva l’escola on se 
senten segurs, confiats i ben acollits. Desitgem que el camí que 

van començar el setembre estigui ple d’aprenentatges, bones vi-
vències i grans descobertes.

“Amagat a l’interior 
d’una cova s’hi està 

el Croc”
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Vet aquí...l’escola que tenia dos dracs

TAULETES DIGITALS A CLASSE
Ja fa temps que les noves tecnologies, que se superen dia rere dia, 
estan molt presents en les nostres vides, però també en l’educa-
ció, la seva utilitat per a l’aprenentatge és indiscutible. 

Per això darrerament a primària hem incorporat les tauletes 
digitals com a eines per avançar en l’estudi de les diverses 
matèries. 

Perquè l’alumnat pugui fer-ne ús, prèviament el profes-
sorat ha cursat una formació específica que li permet 
preparar aquells continguts més adequats per a cada 
nivell educatiu i cada matèria. 

Amb el domini d’aplicacions i programes diversos es 
poden preparar qüestionaris interactius i activitats que 
permeten posar en pràctica allò que els nens i nenes 
han après a classe.  Aquests primers dies de prova, com 
si es tractés d’un concurs els nenes i nens han pogut res-
pondre a la tauleta les preguntes projectades a la pissarra 
digital sobre temes treballats a classe

La recent estrenada experiència ha resultat ser molt motivadora 
per a l’alumnat.

Educació infantil i primària

són convit a l’observació atenta 
i imaginativa del que ens envolta 
(la poeta Joana Raspall va triar 
estampar-ne un de color verd); 
les corxeres, soles o aparellades, 

donant rellevància al llenguatge 
musical, acollidor i d’estimació; uns 
ulls ben oberts que ens recorden 

que només amb una actitud atenta 
i interessada arribarem a esdeve-
nir millors; la diversitat, la riquesa 
que cadascú aporta des de la seva 
singularitat; i per acabar, el verd 
de l’esperança, la visió optimista i 
compromesa amb el futur.

Els nostres no són dracs que calgui 
véncer. Els hem amansit. Són nos-
tres!

Joanot Martorell ho escrivia així al 
Tirant lo blanc1

E lo drac que véu que l’home no 
es movia ans estava esperant, 

molt gentilment e suau s’acostà 
a ell e besà’l en la boca; e lo ca-
valler caigué en terra esmortit, 
e lo drac de continent se tornà 
una bellíssima donzella qui el 
pres en la sua falda e començà-
li a fregar los polsos e dix-li 
semblants paraules:  -Cavaller 
virtuós, no hajau temor de res e 
obriu los ulls e veureu quant bé 
vos està aparellat.-

1.- Tirant lo Blanc, de Joan Martorell i Joan 
Martí de Galba. (Segona meitat s. XV) ed. 
J.M. Capdevila, en “Els Nostres Classics”, 
Barcelona 1929.

Francesc Vallés

Mestre d’Educació Especial 
d’Infantil i Primària 

“Els nostres no són 
dracs que 

calgui vèncer”
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ESO

aprendre amb Science bits
L’alumnat de 1r i 2n d’ESO, aquest curs, treballa les cièn-
cies amb el mètode d’ensenyament Science Bits, un model 
premiat i reconegut a nivell mundial basat en la pedagogia 
constructivista que té en compte les 5E o cinc fases d’apre-
nentatge: Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate (co-
neixements previs, exploració, explicació, aplicació dels co-
neixements apresos i avaluació).

A través d’una plataforma digital el professor/a pot exposar 
els continguts a la pissarra digital amb nombrosos exemples 
pràctics i a la vegada els alumnes tenen al seu abast una 
gran quantitat de continguts multimèdia interactius (models 
3D, vídeos, animacions, simuladors, experiments...) que faci-
liten la comprensió i incrementen la seva motivació.

Programem amb scratch
Des d’aquest curs a diferents nivells d’ESO s’utilitza el llenguatge de 
programació Scratch (desenvolupat per l’Institut de Tecnologia de Mas-
sachussets) que permet plantejar reptes als nois i noies potenciant-ne 
la lògica, la reflexió sobre els problemes i la recerca de solucions.

Amb aquesta eina didàctica l’alumnat aprèn el que significa fer progra-
mes per als ordinadors, permet conèixer la metodologia bàsica de la 
programació i les estructures bàsiques que es poden usar en el desen-
volupament d’aplicacions. 

Scratch, que ofereix un entorn de programació molt atractiu per als nois 
i noies, basa la metodologia de construcció dels programes en l’ús de 
blocs gràfics que s’han d’anar encaixant uns dins dels altres segons 
una lògica molt intuïtiva, es pot crear gairebé qualsevol programa: des 
de jocs gràfics, amb tot tipus de recursos multimèdia fins aplicacions 
matemàtiques.

català i castellà quadrimestrals
Des d’aquest curs les llengües, catalana i castellana, ja no són 
una matèria trimestral sinó quadrimestral.  Això vol dir que men-
tre un grup fa català de setembre fins a finals de gener 5 hores a 
la setmana, l’altre estarà fent castellà i de febrer a juny es canvia, 
qui havia fet català farà castellà i qui ha fet castellà després farà 
català.

A més a més durant tot el curs es parteix el grup i cada 15 dies te-
nen una hora de català els que estan fent castellà, i una de caste-
llà els que fan català, amb la qual cosa s’aconsegueix que sempre 
estiguin en contacte amb les dues llengües i es pot treballar l’ex-
pressió escrita i la comprensió lectora amb grups més reduïts.

Aquest canvi ve donat perquè amb el nou currículum l’alumnat te-
nia moltes matèries i ja s’havia provat a Batxillerat amb resultats 
molt satisfactoris.

ç 
ny
ss
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ñ
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en què ha consistit la reforma 
dels laboratoris?                                  
Es tracta d’una reforma in-

tegral, no s’ha conservat cap dels 
antics espais ni de les antigues 
instal.lacions. Ara els laboratoris 
estan tots 

a la 5a planta i tenim: un laborato-
ri d’anàlisi química i fiscoquímica, 
un laboratori d’anàlisi instrumen-
tal i assaigs físics (de química), un 
laboratori de física, un laboratori 

de microbiologia i biotecnologia 
i un laboratori de ciències. A més 
estan tots comunicats entre ells, 
que abans no ho estaven. per a fer 
aquesta obra s’han hagut de tirar 
les parets i redistribuir els espais 
que han passat de tres a quatre la-

boratoris.

Quines millores es 
poden percebre 

respecte a l’an-
terior labora-

tori i què s’hi 
pot fer?

La moder-
n i tzació 
de les 
i n s t a l -
lacions, 
l ’ a d e -
q u a c i ó 
a les 
n o r m a -
tives de 

seguretat 
i l’ampli-

ació de les 
places de tre-

ball al laborato-
ri, que ara en són 

més de 90. Aquestes 
instal.lacions polivalents 

poden acollir des de pràcti-
ques senzilles de ciències naturals 
que es fan a l’ESO fins a les pràc-
tiques de biotecnologia i anàlisi 
instrumental dels cicles de grau 
superior.

Qui seran els usuaris que se’n be-
neficiaran? 
Alumnat des de 1r d’ESO fins a 
4t d’ESO, alumnat de batxillerat 

científic-tecnològic i del CFGS de 
Laboratori d’Anàlisi i Control de 
Qualitat. 

Quin és el canvi més destacat 
d’aquest espai? 
Per a nosaltres la disposició de 
l’alumnat és un dels canvis més 
significatius. Ara ho fan en taules 
amb forma de pinta i això permet 
al professorat veure molt millor el 

treball manipulatiu de l’alumne. 
També hem ampliat i actualitzat el 
magatzem de tots els reactius quí-
mics: hi ha dos armaris de reactius 
inflamables, un d’àcids i un de ba-
ses. Això ens permet treballar amb 
molta més seguretat i ens permet 
ensenyar a l’alumnat la manera de 
classificar aquests productes.

Per les seves característiques, 
aquest podria ser el laboratori que 
podríem trobar en una empresa? 
No és un laboratori específic com 
el d’una empresa, sinó que és 
molt polivalent i específic per  a la 
docència, però en tot cas sí que 
s’hi podria desenvolupar qualsevol 
activitat típica del laboratori 
d’una empresa, s’assembla més 
al laboratori que podria tenir una 
universitat.

Nous laboratoris a Secundària
La Sira Viles és professora del Batxillerat Científic i del Cicle Formatiu de Grau Superior de Labo-
ratori  d’Anàlisi i Control de Qualitat (LAiCQ), en Joan Sorribas és cap de la Família Professional de 
Química, tots dos  han estat seguint de molt a prop la remodelació dels nous laboratoris del 5è pis 
de l’edifici de Secundària, parlem amb ells perquè ens expliquin aquest canvi.

ESO

“les places de treball 
al laboratori ara són 

més de 90”

“aquest és un 
laboratori molt poliva-
lent i específic per a la

docència”
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Q
uè és un pla individual 
(PI)?

És una planificació 
personalitzada que 

es recull en un document escrit i 
inclou les adaptacions curriculars, 
de materials d’aprenentatge i de 
temporalització, si cal, tant de les 
activitats d’aprenentatge com de 
les activitats i criteris d’avalua-
ció, així com les ajudes i suports 
tècnics.

En la majoria de casos, aquestes 
mesures són la continuïtat de 
les adaptacions fetes a l’ESO. 
Serviran perquè l’alumne/a tingui 
adaptació també a les PAU (Prova 
d’accés a la Universitat) i fins i tot 
a la Universitat s’estan fent adap-
tacions d’aquest tipus.

Des de fa un parell de cursos, per 
tal que l’alumnat tingui adaptació 
a les PAU, és requisit imprescindi-
ble que el PI que es faci al batxi-
llerat sigui la continuació del que 
s’ha fet a l’ESO.

L’Escola ha apostat des de l’inici, 
per aplicar aquests plans indivi-
duals a aquell alumnat que per la 
seva situació ho requereixi, 
prèvia sol.licitud de 
les famílies. 

L’objectiu sem-
pre és facilitar 
a l’alumnat 
l’assoliment 
del títol de 
batxillerat.

L’alumnat que 
pot sol.licitar un 
pla individual és : 

•	Alumnat amb trastorns d’apre-
nentatge (TDAH, TDA, dislèxi-
es..)

•	Alumnat amb altes capacitats

•	Alumnat nouvingut o de proce-
dència estrangera.

•	Alumnat que compagina els es-
tudis de batxillerat amb estudis 
de dansa o música o la pràcti-
ca intensiva de l’esport.

•	Alumnat que cursa el batxille-
rat en 3 anys.

Aquesta darrera adaptació, està 
pensada perquè els alumnes pu-
guin cursar totes les matèries del 
batxillerat repartides en 3 cursos 
acadèmics enlloc d’en 2 i facilitar 
així l’assoliment del batxillerat 
d’una manera més assequible. 
Aquests alumnes cursen les 19 
matèries de batxillerat repartides 

en 6 matèries el primer 
curs, 6 el segon i 7 

matèries el tercer. 
Aquesta distri-
bució els permet 
fer la selectivitat 
igual que la res-
ta d’alumnat.

Ja hi ha a 
l’escola alum-

nes que en el 
seu dia es van 
acollir a cursar 
el batxillerat en 

3 cursos, van su-

perar les PAU i ara estan cursant 
estudis de grau.

En el cas dels alumnes que cur-
sen estudis de música o dansa en 
escoles autoritzades poden sol.li-
citar l’exempció de dues matèries 
específiques al llarg del batxillerat 
i també de l’educació física en els 
cas d’estudiants de dansa.

En el cas d’alumnat amb trastorns 
d’aprenentatge i que ha sol.licitat 
un PI, a l’escola  apliquem uns cri-
teris semblants als que s’apliquen 
a les PAU que poden anar des de 
penalitzar en menys mesura les 
faltes d’ortografia, ajudar en la 
comprensió d’enunciats o donar 
més temps als exàmens.

En molts casos, l’aplicació 
d’aquest plans suposa la dife-
rència entre l’èxit i el fracàs al 
batxillerat. Val la pena que les 
famílies informeu l’escola quan el/
la vostre/a fill/a es trobi en una si-
tuació d’aquest tipus i que us dei-
xeu aconsellar quan el/la tutor/a 
us orienti en el sentit d’acollir-se a 
algun d’aquests plans.

Sempre serà pensant en el bé del 
vostre fill/a.

Els plans individualitzats també al batxillerat

Mar Sanglas

Cap d’Estudis de Batxillerat

“L’Escola ha apos-
tat des de l’inici per 

aplicar aquests plans 
individuals”

Batxillerat
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UN SEAT LEÓN PER A L’ESCOLA 
L’empresa d’automoció Seat ha donat a l’escola un 
cotxe model Seat León de color blanc totalment nou 
després d’arribar a un acord amb l’escola en el qual 
s’ha establert que el vehicle és exclusivament per a 
finalitats didàctiques. 

Aquest cotxe servirà per a l’alumnat de 1r i 2n de bat-
xillerat tecnològic que cursa l’assignatura de tecnolo-
gia industrial. N’estudiaran el funcionament del motor, 
el sistema de frenat i altres peces de l’equipament.

L’escola ha agraït a Seat la iniciativa, ja que permet als 
estudiants reforçar la part pràctica de l’assignatura.

97,3% D’APROVATS DE selectivitat
Enguany en la primera convocatòria de les Proves d’Accés a la Universitat 
(PAU), celebrada al juny,  el 97,3% de l’alumnat de l’escola va aprovar-les. 
Vol dir que dels 146 alumnes que s’hi van presentar van ser aptes tots ex-
cepte 4.  

D’aquests quatre, al setembre s’han tornat a presentar dos d’ells, i tots 
dos han aprovat.

Amb aquests resultats el percentatge d’alumnat aprovat de l’escola se si-
tua lleugerament per damunt de les dades de Catalunya que és del 96,97%, 
(dades del juny) la més alta dels darrers deu anys.

Cal destacar que entre l’alumnat de la nostra escola, la nota mitjana més 
alta de les PAU l’ha obtingut una alumna que ha superat el 9.

matèries a distància des de l’escola
Aquest curs 10 alumnes de batxillerat de l’escola cursen matè-
ries a distància que no s’imparteixen a l’escola, ho fan a través 
de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i l’escola en fa un segui-
ment. Aquest curs les matèries que estan cursant són les se-
güents:

•	 Electrotècnia  
•	 Ciències de la Terra i el Medi Ambient 1 
•	 Dibuix Artístic 1 
•	 Dibuix Artístic 2 
•	 Disseny 
•	 Història de la música i la dansa 1

Cada alumne pot fer un màxim de dues matèries a distància 
per curs i han de correspondre a la modalitat de batxillerat es-
collida. Les proves es fan al centre de manera presencial.

Batxillerat
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Auxiliars de conversa d’anglès
Des del primer trimestre ja estan a l’escola la Laura i la Chelsea. Totes dues, par-
lants natives angleses, donen suport a l’alumnat durant les classes d’anglès, l’aju-
den en el desenvolupament de les activitats i a pronunciar correctament aquesta 
llengua. La Laura ho fa als cursos de 1r, 2n, 3r d’ESO i 2n de batxillerat, mentre que 
la Chelsea ho fa de 3r a 6è de primària.

Aquest projecte forma part del Programa Auxiliars de Conversa i aquest és el se-
gon curs que els alumnes de l’escola poden gaudir d’un auxiliar de conversa. Du-
rant la seva estada a Barcelona la Laura i la Chelsea estan acollides en famílies de 
l’escola que voluntàriament s’han mostrat interessades en tenir-les a casa, apro-
fitant d’aquesta manera l’oportunitat d’aprofundir encara més en l’aprenentatge.

Escola i Fundació

NOU SISTEMA DE DESINFECCIÓ A LA PISCINA
Els usuaris de la piscina de l’escola ja gaudeixen dels avantatges d’un nou 
sistema de desinfecció de l’aigua. S’hi ha instal.lat un aparell que amb unes 
làmpades en el seu interior emet uns raigs de llum ultraviolada, els UV-C, que 
permeten eradicar els microorganismes, així els virus i bacteris com la Legio-
nel.la o el Cryptosporidium no poden reproduir-se. 

Entre les nombroses característiques del nou sistema, utilitzat en piscines i 
SPAS arreu d’Europa, destaquem que suposa una desinfecció continuada i 
més segura, que permet reduir els nivells de clor fins a un 75% , és plenament 
saludable i respectuós amb el medi ambient. Amb aquesta reducció dels ín-
dexs de clor ja no notareu tant aquella característica olor i podreu nedar sense 
la molesta irritació als ulls.

estudiants en pràctiques
Enguany un total de 20 estudiants universitaris de diverses especialitats pas-
saran per la nostra Escola per fer el Pràcticum. A Infantil-Primària són 7 es-
tudiants que estan a punt de graduar-se, i com a novetat una d’elles prové de 
l’Institut del Teatre.

A Secundària són 13 llicenciats que s’estan preparant per a ser docents 
d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius. Algunes hores assisteixen a les classes 
i n’imparteixen alguna amb l’assessorament del professorat del nostre centre.

Tots ells provenen de diverses universitats: Universitat de Barcelona, Universi-
tat Autònoma de Barcelona, Universitat Ramon Llull, Universitat Politècnica de 
Catalunya, Universitat de Girona, Universitat Internacional de València i Uni-
versidad Internacional de la Rioja.

PROFESSORAT I ALUMNAT FAN TEATRE
Aquest curs ha nascut una nova iniciativa, la de formar un grup de teatre propi. 
A la llarga llista d’activitats que engloba la Fundació Cultural Hostafrancs ara 
s’hi afegeix “Vademestres”, un grup de teatre format pel professorat de l’esco-
la i un altre grup format per l’alumnat. 

Cadascun d’aquests grups està encapçalat per la Mònica Pardo, professora 
d’anglès i amb llarga experiència en el món del teatre, que és qui coordina els 
assajos. Els dos grups assagen un cop per setmana i ja estan preparant una 
obra de cara a final de curs. 

A més tindran l’oportunitat d’intercanviar experiències amb la companyia de 
teatre La Perla 29,  dirigida per Oriol Broggi, ja que han signat un acord de col.
laboració.
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C
om va ser estudiar el bat-
xillerat al Joan Pelegri? Et 
va ser difícil?
Estudiar el batxillerat va 

ser un canvi personal important  ja 
que vaig haver de deixar la meva es-
cola, a la que havia anat des de petit. 
Recordo que les matemàtiques i les 
llengües van ser una lluita constant 
però amb esforç i constància i sobre 
tot amb l’ajuda dels que actualment 
i després de 14 anys són els meus 
amics, vaig aconseguir aprovar-ho tot. 

Per què  vas escollir aquesta modalitat?
Vaig decidir fer el Batxillerat Tecnolò-
gic perquè de petit volia fer arquitec-
tura. L’assignatura de tecnologia era 
la meva preferida, tot i que després 
de fer Dibuix Tècnic al Batxillerat vaig 
adonar-me que no era el meu camí. 
Com que  la informàtica i la tecnologia 
van de la mà i m’agradava cada vega-
da més, vaig voler ampliar coneixe-
ments estudiant informàtica.

Com vas comen-
çar a treballar a 
l’Escola?
Tot va començar 
quan, una tarda 
del mes d’octubre 
de 2002, en Josep 
Mª Mestre va entrar a la classe 102, 
de primer de Batxillerat, on estava la 
meva tutora Mar Carrió fent castellà. 
Va fer una pregunta: Hi ha algú que 
estigui interessat a treballar els caps de 
setmana?  Vaig aixecar la mà i en Josep 
Mª em va explicar que la feina consistia  
en donar suport audiovisual a les aules 
que  es llogaven els caps de setmana.

I després d’aquest inici, què vas fer?
A l’escola vaig estudiar les pràctiques 

Té 31 anys, en fa 13 que treba-
lla a l’escola.

Exalumne de batxillerat tecnolò-
gic i del Cicle Formatiu de Grau 
Superior de Sistemes de Tele-
comunicacions i Informàtics 

Actualment resol incidències 
com a tècnic del servei infor-
màtic de l’Escola. 

Juan León ALEJANDRES

de cicle de sistemes i telecos i un cop 
acabades em van oferir mitja jornada 
pel manteniment de l’àrea de tecnolo-
gia. Pocs anys després vaig agafar el 
relleu de Fedor Adsuard, el que va ser 
el meu professor de pràctiques i amb 
qui vaig aprendre moltíssimes coses. 
I així fins l’actualitat i espero que 
durant molts més anys.
També li he de dedicar unes paraules 
a Hermini Manzano; sempre li esta-
ré ben agraït per haver confiat en 

mi. Així com tots els 
companys que m’han 
recolzat i valorat la 
meva feina durant tots 
aquest anys a l’escola.

Com a tècnic infor-
màtic quina és la teva 

feina diària?
Resoldre les incidències tant via cam-
pus, email o de pròpia veu que ens ar-
riben cada dia: no es veu imatge en el 
projector, no detecta memòria USB... 
Tenim unes quantes incidències es-
trella: “no respon la impressora, s’ha 
tornat boja i no paren de sortir fulls”, 
“el Java no està actualitzat”, “no s’en-
gega l’ordinador, “hi ha corrent?” 
Traient  les feines més comunes, do-
nem servei a tots els ordinadors amb 

“he fet dues vegades 
el Camino de Santia-
go, és una experièn-

cia que s’ha de viure!”

programaris més complexos i deli-
cats com ara comptabilitat i recursos 
humans. I tasques més tècniques com 
renovació o instal.lacions d’aules 
d’informàtica, despatxos, sales de 
professors, així como controlar la 
centraleta telefònica etc. 

Quina valoració fas d’aquests anys 
com a tècnic informàtic?
És una feina que m’ha ajudat a créixer 
com a persona i a adquirir uns valors 
que després m’han ajudat a prendre 
decisions a la vida.

Tens aficions fora de l’Escola?
M’agraden força els esports. Bicicleta 
de muntanya: he fet dues vegades el 
Camino de Santiago, al 2010 el Camino 
Francès i al 2011 el Camino del Norte, 
una experiència que recomano a 
tothom, s’ha de viure! Futbol sala, 
atletisme,...així com viatjar al poble 
amb la meva parella i desconnectar 
del ritme de vida frenètic de la ciutat i 
gaudir de la natura.

Laia Moya Domínguez
Alumna 3r A d’ESO

Escola i Fundació
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Cicles Formatius

Quin és l’objectiu del CFGM 
d’Activitats Comercials?
L’objectiu del Cicle Forma-

tiu de Grau Mitjà d’Activitats Co-
mercials és dotar a l’alumnat de les 

capacitats professionals necessà-
ries per tal que puguin desenvolu-
par les tasques relacionades amb 
la compravenda tant a un establi-
ment comercial com a qualsevol 

departament de compres, vendes 
o magatzem de qualsevol empresa.
S’estudia, des de l’organització del 
magatzem, com la publicitat, el dis-
seny de l’aparador, emplenar els 

documents rela-
cionats amb la 
compra-venda, 
els impostos 
que graven la 
compra-venda 
i totes les eines 
informàtiques 
que utilitza el co-
merç per desen-
volupar la seva 
activitat.

A quin alumnat 
s’adreça?
Està adreçat a 
l’alumnat que 
vulgui dedicar-
se al món del co-
merç, ja que es 
tracta d’un dels 
sectors amb 
més sortida pro-
fessional de la 
nostra ciutat i no 
podem oblidar 

que estem situats a un dels carrers 
més comercials d’Europa.

Com s’hi pot accedir?
El cicle el pot estudiar l’alumnat 
que tingui l’ESO aprovada o la pro-
va d’accés al grau mitjà.

Quina durada té?
Té una durada de 2 cursos. A més 
a 2n es fan pràctiques obligatòries 

que permetran a l’alumnat posar 
en pràctica el que han après a les 
classes teòriques.

A quines empreses es poden fer 
les pràctiques?
Actualment hem fet pràctiques al 
grup Cortefiel: Springfield, Wo-
men’Secret, Decathlon, Wala Es-
ports, Esports DBase, Abacus 
Coop, botigues del barri com Joan 
Galera i Llanas...
 
Quines sortides professionals té el 
cicle?
Per treballar a qualsevol sector del 
comerç o departament de compres 
o vendes d’una empresa. A més 
pots preparar-te el curs d’accés 
al grau superior o la prova d’accés 
per accedir a un grau superior.
A la família de Comerç tenim 4 ci-
cles de grau superior que proporci-
onen una formació molt interessant 
de cara a l’inserció laboral: CFGS 
Comerç internacional, CFGS Ges-
tió de Vendes i Espais Comercials.
CFGS Màrqueting i Publicitat, 
CFGS Transport i Logística. 
A més aquest any hem tingut una 
inserció laboral gairebé del 30% 
dels alumnes que han finalitzat el 
cicle, ja sigui de forma directa a 
partir del lloc de pràctiques o bé 
indirectament a partir de la borsa 
de treball de l’escola. 

CFGM d’Activitats Comercials

“s’estudia des de 
l’organització del ma-
gatzem, o la publicitat 

fins els impostos”

Des d’aquest curs el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Comerç (CFGM) deixa de dir-se així per pas-
sar a ser Activitats Comercials, aquest no és l’únic canvi que hi ha sinó que a partir d’ara el cicle 
durarà dos cursos, l’Ana Vicente, coordinadora del CFGM, ens n’explica les novetats.

“hem fet pràctiques a 
Cortefiel, Springfield, 

Women Secret, De-
cathlon, Wala”
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Cicles Formatius

Allianz dóna cinc equips informàtics
La companyia d’assegurances Allianz ha fet una donació a 
l’escola de cinc equips informàtics. Concretament es tracta 
d’ordinadors de sobretaula que l’empresa ha retirat de les 
seves oficines, però que són màquines de qualitat útils per a 
les pràctiques del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes. 

L’alumnat del cicle els utilitzarà als mòduls de Manteniment 
d’equips informàtics per tal de fer activitats pràctiques de 
taller com ara reparació, instal.lació de components, instal-
lació i configuració de diferents sistemes operatius i progra-
mari, muntatge de xarxes informàtics… Des de l’escola agra-
ïm aquesta mena d’iniciatives del món empresarial.

visita a la fàbrica Damm
L’alumnat del CFGS de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qua-
litat ha visitat aquest trimestre les instal.lacions de la fàbrica 
Damm al Prat de Llobregat. 

Durant la visita guiada, els alumnes han tingut ocasió de 
veure com és el procés d’elaboració de la cervesa, que dura 
unes 4 setmanes, des que s’obtenen les matèries primeres 
com el malt d’ordi fins a l’aromatització que aporta a la begu-
da el seu gust característic, passant per tots els processos 
químics de transformació i l’anàlisi i control pel qual passa 
el llevat.

Erasmus a Portsmouth 
L’alumne Víctor Lizaldre, del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en 
Sistemes Microinformàtics i Xarxes, està gaudint d’una beca 
Erasmus Plus a Portsmouth, sud d’Anglaterra. 

Les pràctiques les fa a British Heart Foundation, una empre-
sa que recicla ordinadors i després els ven a preus assequi-
bles a famílies amb poc recursos. 

Segons li ha explicat al seu tutor Josep Alcón, en Víctor s’ho 
passa molt bé i també fa força vida social en acabar la feina.

El Consell de la Formació Professional de Barcelona (Fun-
dació BCN FP) va escollir en Víctor després de superar un 
procés de selecció. La beca consisteix en una estada de dos 
mesos de pràctiques en una empresa de l’estranger.
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PAU, SOLIDARITAT, DRETS HUMANS I COOPERACIÓ A L’ESCOLA

E
l Grup UNESCO, com 
sabeu, és un conjunt de 
persones, bàsicament 
professorat i alumnat, 

que actua des de l’any 1992 com 
a comissió permanent dels Claus-
tres d’Infantil-Primària i Secundà-
ria  per desenvolupar els temes 
de pau, solidaritat, drets humans i 
cooperació, temes que compartim 
amb el conjunt de les escoles de la 
Xarxa d’Escoles de la UNESCO de 
Catalunya.

Entre els mesos de juny i octubre 
d’aquest any, les activitats que hem 
dut a terme són representatives del 
conjunt de temes que formen part del 
nostre àmbit d’actuació. A continuació 
us avancem algunes informacions però 
l’explicació detallada de tots ells podreu 
trobar-la en el blog del nostre grup: 
grupunesco.joanpelegri.cat

El dijous 18 de juny vam tenir l’opor-
tunitat d’assistir  al concert solidari 
de final de curs a càrrec de la Joan 
Pelegrí Music Band, el grup format per 
alumnes de Secundària que compta 
també amb la participació d’alguns 
professors apassionats de la música 
i que encapçala la Núria Batlle. Van 
caldre moltes hores d’assaig però 
finalment tot va sonar a la perfecció. 
Com cada any, tots 
els participants ens 
van transmetre la 
seva il.lusió i ens 
van fer passar una 
molt bona estona. 
El concert solidari 
va formar part de la 
Campanya Unesco d’enguany “Su-
mant somriures” i les aportacions vo-
luntàries que va fer el públic, en total 
es van recollir 169,10 euros, que van 
ser destinades a l’ONG Somriures de 
Bombai, que centra la seva acció en 
la lluita pacífica contra la pobresa i a 
favor dels Drets Humans en els slums 
de Mumbai.

Aquest curs, s’obre una nova edició de 
l’Escola d’acollida de l’Ateneu Mont-

serrat, en la qual, des de l’any 1996, 
un grup de voluntaris i voluntàries 
acompanyen persones immigrants en 
el seu procés d’integració a la nostra 
realitat.

L’import que s’ha recaptat a través del 
Teaming 2014-2015 ha sigut 629.81 
euros i s’ha entregat al Submarí, un 
projecte de la Fundació Mans a les 
Mans. 

Des de l’any 2007 les persones que 
treballen a l’Escola Joan Pelegrí tenen 
l’oportunitat de participar al Teaming 
que, literalment, vol dir “fer equip” i 

així realitzar mi-
crodonacions que 
per si soles tenen 
poc valor, però que, 
unides amb la de la 
resta de companys 
i companyes poden 
significar per a algú 

una gran ajuda. Aquest any hem col.la-
borat amb  El Submarí, un espai obert 
i inclusiu en què poden participar in-
fants i adolescents del barri de la Mari-
na del Prat Vermell, a la Zona Franca, 
en diferents projectes promoguts per 
voluntariat. L’objectiu d’aquest pro-
jecte és potenciar la tasca educativa 
mitjançant programes socioeducatius 
que milloren la qualitat de vida infantil 
i familiar.

A l’inici d’aquest curs el tema dels 
refugiats i la seva dramàtica migració 
cap a Europa ens va fer pensar en la 
necessitat d’informar i sensibilitzar 
l’alumnat. Vam fer-ho en col.laboració 

amb el l’Àrea de C. Socials. Al blog 
podeu veure un vídeo del programa 
“Món 324” que vam fer servir per a la 
sensibilització i una reflexió escrita 
per una alumna de 1r de Batxillerat.

Aquests curs donarem el 27è Premi 
Drets Humans a treballs realitzats per 
l’alumnat d’ESO i Batxillerat durant 
el curs anterior. Com a les darreres 
edicions, dedicarem el premi a una 
persona, referent en l’àmbit dels 
Drets Humans. En aquest cas a Alfons 
Banda, un dels creadors de FundiPau 
i inspirador de l’ICIP (Institut Català 
Internacional per la Pau). 

Judith Casadesús

Membre del Grup Unesco

Jurat del 27è Premis Drets Humans 

“l’import que s’ha re-
captat a través de Te-
aming 2014-2015 ha 

sigut de 629,81€”

Grup UNESCO
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Jurat del 27è Premis Drets Humans 

Divendres 18 de setembre, 5 de la tarda. Gran terrabastall al pati de l’escola! Què passa? És la FESTA DE BENVINGUDA 
del curs 2015/2016, organitzada per l’AMPA i el Centre Montserrat Xavier (CMX). La festa es va dirigir especialment als 
més petits de l’escola i les seves famílies, encara que tots els alumnes, petits i grans, en van gaudir molt.

L’actuació dels Descentrats, el grup de tabalers del CMX, va obrir la festa i, com sempre, ens van transmetre la seva força, 
ritme i alegria. Després es va repartir berenar per als nens i nenes, que se’l van cruspir tot escoltant el contacontes Quim 
Fargas. Petits i grans ens vam deixar portar pels contes de “La granota tocada del bolet”, “La vaca flaca”, “La vaca lletera” 
i “La flor romanial”.

Aquell dia, l’Ampa també volia mostrar les seves ganes d’obrir-se a la participació 
amb el llançament de la Borsa de Voluntàries i Voluntaris de l’Ampa. Al voltant del 
pati, es van instal.lar tota una sèrie de taules amb membres de l’Ampa que expli-
caven i donaven a conèixer les vocalies i activitats que desenvolupa l’associa-
ció. Fins i tot es va equipar una sala amb un vídeo fotogràfic per poder veure les 
millors imatges dels actes de l’entitat!

Així que ja ho sabeu, mares, pares i tutors, si voleu col.laborar en l’organitza-
ció de les nostres activitats, us convidem a apuntar-vos a la Borsa escrivint un 
email a ampa@joanpelegri.cat . Quan necessitem col.laboradors puntuals o per 
projectes, us demanarem un cop de mà. Així, poc a poc, podreu veure com funci-
onem. I si ja ho teniu clar i voleu apuntar-vos a alguna vocalia, benvinguts també!

Per conèixer com funcionem i els propers esdeveniments com la Marató i l’activitat 
sorpresa del Nadal entreu a: ampa.joanpelegri.cat

L’AMPA dóna la benvinguda al nou curs

AMPA
la 

rec
ept

a 
d’s

co
lar

est

Confit d’ànec a la taronja
S’acosten les festes de Nadal i amb elles els grans àpats i les bones estones al voltant de la taula. 
Són dies  de molta  feina pels “cuiners/es” de  la casa! Us proposem una recepta fàcil, ràpida que us 
permetrà gaudir de les estones festives amb la família i amics.  Molt Bon Nadal!

•	 4 cuixes  d’ànec.
•	 2 taronges
•	 1 ceba
•	 1 pastanaga
•	 2 tomàquets madurs.
•	 1 fulla d’api
•	 1 got de vi blanc
•	 100 g. de panses i 100 g. de pinyons

Posem sal i pebre a les cuixes i les posem al forn 10 minutets per treure el greix.

Tallem les verdures i la taronja.

Traiem les cuixes del forn i traiem l’excés de greix.

Posem el forn a baixa temperatura 120º, introduïm novament les cuixes netes, les verdures, i li tirem un 
got de vi blanc.

El cuinem al forn durant dues hores.

Per muntar el plat posarem unes rodanxes de taronja, panses i pinyons.
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úNatació Joan Pelegri

NIT DE HALLOWEEN AMB EL BARÇA DE BÀSQUET
Els nedadors i nedadores del Natació Joan Pelegrí van participar el dijous 29 d’octubre en la celebració de la nit de Ha-
lloween del FC Barcelona.

Per segon any consecutiu, les Cheerleaders del Barça de bàsquet van demanar la col.laboració dels nostres nedadors/
es de Natació i Sincronitzada per fer el ball principal de la seva actuació de Halloween durant el descans del partit FC 
Barcelona Lassa – Panathinaikos.

El dia del partit vam arribar a les 18h al Palau Blaugrana per fer l’assaig general sota les ordres estrictes de la Directora 
de les Cheers; després sessió de maquillatge a càrrec d’una escola de maquilladors, que s’ha de dir que van fer una feina 
excel.lent i van deixar a les nenes perfectament carecteritzades de zombies.

Descans breu per veure el primer quart del partit asseguts a les grades i tan aviat finalitza directes al passadís d’accés al 
Blaugrana amb els nervis a tope esperant que fos l’hora d’entrar al camp. 5, 4, 3, 2 ,1 ... Som-hi!!!

Exit rotund dels nedadors/es del NJP, que acompanyats pels jugadors/es del BAM omplien la pista del Palau. Una nova 
activitat per fomentar la solidaritat entre els nostres nedadors/es i que ajuda a que els nens/es dels diferents equips es 
coneixin. Ara a esperar que l’any que ve també ens hi vulguin.

PàDEL-TENIS, UNA NOVA ACTIVITAT PELS 
ABONATS DEL NJP
Des de principis del mes d’octubre els abonats del Natació Joan 
Pelegrí poden gaudir d’un nou esport, el pàdel-tenis.

Aquest esport barreja les dues modalitats de raqueta, el tenis i el 
pàdel, ja que es juga en una pista de tenis de dimensions reduïdes, 
amb les normatives d’aquest esport, però amb raquetes de pàdel.

De moment, es pot jugar al pàdel-tenis tots els dimecres de 19:15h 
a 20:30h, però si la iniciativa es consolida s’ampliaran els horaris.

CASAL DE NADAL GRATUÏT PELS 
NEDADORS/ES DEL NJP
El NJP obre les portes als seus nedadors 
i nedadores durant les vacances de Nadal 
perquè segueixin practicant esport i vin-
guin a divertir-se amb els seus companys 
del club.

Els dies 23, 24, 28 , 29, 30 i 31 tindrem un ca-
sal gratuït pels nens i nenes del club, amb la 
intenció de no deixar d’entrenar durant les 
vacances, però sobretot, per donar sortida 
a les necessitats de seguir fent activitats al 
llarg dels dies de descans escolar.

A més, el dia 31, a les 12h del migdia anti-
ciparem les campanades de final d’any i 
menjarem els primers 12 grans de raïm, una 
tradició que ja fa temps que dura i esperem 
poder mantenir.
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L
es matrones patrícies ro-
manes, sobretot en època 
Imperial, portaven perru-
ques, diademes, postissos 

i cintes amb pedres precioses. Mo-
nyos esvelts i trenes de tot tipus, 
pentinats i accesoris, per altra 
banda, tan de moda actualment!

També es tenyien els cabells, so-
bretot de ros, que era un color que 
els entusiasmava ja que era molt 
rar entre les dones romanes de 
pell fosca i pèl negre. 

Als homes i a les dones romanes 
no els agradava 

ni la calví-
cie ni els 

cabells 

blancs. Per això feien servir dife-
rents tints extrets, per exemple, 
dels fruits de la murtra, del vina-
gre, del safrà, de l’henna, de la 
noguerina, etc. Fins i tot, es feien 
pomades amb la maceració de 
sangoneres amb vi que un cop po-
sada al cap s’exposaven un temps 
al sol (consell de Plini el Vell, natu-
ralista del S. I dC, escrit a  la seva 
obra Naturalis Historia).

I com veieu, la moda dels monyos i 
de les trenes que veiem tan als mit-
jans de comunicació actuals, en 
llibres, revistes o televisió,  no són 
originaris de la nostra quotidiani-
tat! Ja fa uns quants segles que les 

dones romanes els utilitzaven.

Tot això i molt més, ha 
estat investigat i 

estudiat a partir 
d’una extensa 

bibliografia, 
de la con-
sulta de 
nombrosos  
blogs, de 
l’assistèn-
cia a diver-
ses  confe-
rències i 

tallers pels 
m e m b r e s 

de Barcino 

Oriens, el Grup de Recreació, Re-
construcció i Divulgació  Històrica 
Romana  de la Funda-
ció Cultural Hosta-
francs.

Molts de vo-
saltres ja ens 
coneixeu. Fem 
recreacions i 
reconstruccions 
històriques  sobre 
la cosmètica roma-
na i sobre altres temes 
que puguin ser d’interès per al 
públic en general .

Si us interessa el tema de la perru-
queria o la cosmètica i voleu gau-
dir, tastar, experimentar o aportar 
més informació sobre aquest tema 
a l’antiga Roma podeu posar-vos 
en contacte amb nosaltres. Us hi 
esperem! 

Més informació a:  
www.barcinooriens.cat
barcinooriens@barcinooriens.cat

La perruqueria romana

“fins i tot es feien 
pomades amb la 

maceració de 
sangoneres amb vi”

Els pentinats són un símbol d’expressió d’una època concreta. En època antiga, i en la 
cultura romana especialment, un pentinat expressava l’estatus social, la religió o la salut 
de la persona que  el lluïa.

Sílvia Mozo
Membre Barcino Oriens 

Grup de Recreació, Reconstrucció i 
Divulgació  Històrica Romana

Sabies que....

la clara d’ou i la baba 
de cargol eren la laca 

de fa 2000 anys
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Barcino Oriens
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Centre Montserrat Xavier

les danses urbanes aterren al cmx
El cos pot dir més del que pensem, sobretot si l’acompanyem amb ritmes i músiques diverses. En con-
seqüència, el CMX ha obert una nova activitat aquest any: les Danses Urbanes. 

L’objectiu és fer una immersió al món del street dance a través de diferents estils derivats 
del Hip Hop. Exercitarem el cos i els músculs amb jocs, coreografies, 

free style i múltiples activitats escèniques. 

Aquells que hi estigueu interessats us haureu d’inscriu-
re a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 

5 h . a 2/4 de 8h. Cal tenir en compte que el grup tirarà endavant 
sempre que sigui superior a 7 persones. Sens dubte una opor-

tunitat única per fer esport i divertir-se alhora!

Enguany l’Esplai la Lluna celebra 45 anys d’experiències, 
il.lusions, màgia i milers de somriures. Per aquest motiu, 
dissabte 9 d’abril tindrà lloc una gran festa d’aniversari or-
ganitzada pels monitors, els infants i les famílies que formen 
part d’aquest fantàstic projecte. 

Entre les activitats previstes, cal destacar una gimcana pel 
barri, jocs i dinàmiques que es faran durant la tarda, una 
xocolatada popular, un dinar de germanor amb les famílies 
de l’Esplai i un concert per a infants i joves.

Més endavant us informarem detalladament sobre el funci-
onament de tot plegat, com participar en els actes que s’or-
ganitzen, així com possibles canvis que es puguin produir. 

38 estudiants participen al curset de monitors
El Centre Montserrat- Xavier és un espai 
d’educació en el lleure, laic i sense ànim 
de lucre on es realitzen una gran quantitat 
d’activitats extraescolars i actes extraor-
dinaris. Per tal de poder dur a terme totes 
aquestes accions, a part de nens i nenes, 
es necessiten monitors i monitores joves. 

És per això que, el passat 17 d’octubre, el 
CMX va posar en marxa una nova edició 
del curset de monitors on hi participaran 
trenta-vuit futurs aspirants. Tant pels alum-
nes com pels actuals monitors, es tracta 
d’un any de creixement i aprenentatge on 
es transmeten aquells valors amb què, ac-
tualment, eduquem als infants. El curset 
es desenvoluparà al llarg del curs escolar. 
Començarà a l’octubre i finalitzarà al juli-
ol. S’estructura en quatre parts: sessions 
teòrico-pràctiques; sortides; preses de 
contacte i pràctiques. 

Vine a celebrar els 45 anys de l’Esplai la Lluna
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BAM / EMA - Orfeó Atlàntida

l’orfeó escalfa motors per al 90º aniversari
A l’Orfeó Atlàntida estem preparant amb molta il.lusió la celebració del nostre 90è aniversari el proper mes de maig de 
2016. I volem no solament ressaltar aquesta fita que en sí mateixa ja és prou destacada, sinó també considerar-la com a 
portal del nostre Centenari. I  ho farem amb una sèrie d’activitats no nomes musicals com el concert que es durà a terme 
el mes de maig a l’Auditori i que en serà l’acte principal, sinó també d’altres activitats com per exemple una exposició amb 
material de l’Arxiu Històric de l’Orfeó.

Però mentrestant també estem treballant en d’al-
tres activitats. 

Com cada any vam participar en els actes de la 
Festa Major d’ Hostafrancs, i de cara a Nadal ja 
preparem el tradicional Concert amb la participa-
ció també dels infants de l’EMA i el Cor Jove de 
l’Orfeó Atlàntida.

I aquest any també estem preparant una repre-
sentació dels Pastorets de Folch i Torres per part 
dels socis i cantaires de l’Entitat.

Vols venir a veure els pastorets?

20 de desembre a les 19h. 
sala d’actes de l’escola joan pelegrí

ENTRENAMENT AMB EL BARÇA DE bàsquet 
El passat dia 1 de desembre els jugadors del Barça de bàsquet Abrines, Arroyo i Lawal van venir a la pista del Bàsquet 
Ateneu Montserrat a fer un entrenament per als nostres jugadors i jugadores. Des dels més petits fins als més grans van 
fer un túnel per rebre als tres del Barça entre banderes i amb l’himne sonant de fons.

Després de la salutació es van fer tres equips d’entrenament capitanejats per cadascun dels jugadors: un de femení, un 
dels més petits i un pels més grans.  Tots els equips van tenir ocasió d’entrenar amb tots tres jugadors. Lawal, que fa més 
de 2 metres es va haver d’ajupir una mica per passar la pilota als de l’equip dels més menuts.

Després d’algunes cistelles i passades, Abrines, Arroyo i Lawal van protagonitzar “El Repte”, intentant encertar cistelles 
que semblaven impossibles. Finalment hi va haver temps per fer una fotografia de grup, alguns selfies i signar algunes 
samarretes com a record d’un entrenament especial.
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A principis dels anys 60, el Pare 
Víctor Trías va ésser designat 

Consiliari del Centre Montserrat, 
director de l’Ateneu i de la 

Congregació en substitució del 
Pare Reguant, Trías representava el 

canvi i l’adaptació als nous temps. 

L’any 1965 es constituí l’escola 
Filial núm. 5 de d’Institut Ausiàs 

March. Aquest fet possibilità, 
per primera vegada, que el barri 

d’Hostafrancs comptés amb estudis 
de Batxillerat (aleshores anomenat 

Elemental, Superior i COU). 

Víctor Trías renovà la Formació 
Professional amb noves especialitats 

com la d’Administració i la 
d’Electrònica. Justament, d’aquesta 
especialitat, fou el primer centre de 

l’estat espanyol  on s’impartí.

50 anys de Batxillerat a l’escola

L’ enigma
A la primera planta d’un habitatge tenim 
tres bombetes i a la planta baixa, tres in-
terruptors. Cada interruptor encén una 
bombeta. Com podem saber, pujant no-
més una vegada al primer pis, quin inter-
ruptor encén la bombeta?

Atenció! No podem sortir de casa ni mi-
rar la llum reflectida enlloc, l’única ma-
nera de comprovar-ho és pujant al pis 
de dalt.

Ja saps la resposta?

Envia’ns-la al correu electrònic 
comunicacio@joanpelegri.cat amb 
l’assumpte “enigma bombetes”, 
potser hi haurà premi!

Les
 tr

es 
bo

mb
ete

s
1965

La solució d’aquest enigma se sabrà el número següent.  
Si saps algun enigma i vols que el publiquem envia’ns la teva proposta per correu electrònic.

?
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Bookface a la biblioteca de secundària per l’Any
de les Biblioteques
L’any 2015 ha estat l’any de celebració del centenari de les biblioteques 
públiques catalanes. Per aquest motiu, biblioteques d’arreu de Catalunya 
han fet diverses activitats. Nosaltres vam decidir participar-hi després de 
veure la divertida i original idea dels Bookface, composicions fotogràfiques 
amb llibres de la biblioteca, els quals substitueixen i creen la 
il.lusió de formar part del nostre propi cos.

Per aquest motiu vam demanar l’ajuda dels pro-
fessors de l’Àrea de Visual i Plàstica, Anna Te-
rés  i Jordi Bassa i dels alumnes de Dibuix Tècnic 
de 2n de Batxillerat per a que creessin uns bookfa-
ce. D’aquesta manera vam poder decorar la bibliote-
ca i celebrar l’Any de les Biblioteques i repartir punts de 
llibre creats per l’ocasió.

Biblioteca
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Et feies xuletes? XC: i tant! RH: Sí!
Què hagués passat si no hagués existit 
“la nit abans de l’examen”?  XC: el 
que fèiem era aprofitar per acabar de 
fer les xuletes. 
Vas fer campana? RH i XC: Sí.
Algun amor platònic: XC: a 7è de 
bàsica tiràvem el bolígraf a terra per 
veure-li les calces a la mestra, però 
això no és amor platònic... 
RH: Hi havia una mestra, la Gloria 
Durantes, que era guapíssima.
eres dels que s’asseien a primera o a 
última fila? XC i RH: a l’última fila, 
Encara guardes els apunts? RH: sí 
XC:no
Ens pots dir el sobrenom d’algun 
professor/a? XC: al Dr Pelegrí li dèiem 
el Lennon, perquè portava els cabells 
llargs, RH: hi havia una mestra que li 
dèiem La Monja. 
Confessa’ns una gamberrada: RH: Amb 
el Pere Tió vam fer un foc a classe. 
A quin professor/a t’enduries a una 
illa deserta? Xc i RH: a la Gloria 
Durantes

Recordeu els anys que vau estar a l’Escola?
XC: Era una època en què tot es qüestio-
nava, l’època de la transició política, crec 
que jo estava més per la transgressió 
que no pas per seguir. 
D’alguna manera es pot 
dir que jo vaig fracassar 
a l’escola. Però quan ho 
veus amb la perspec-
tiva del pas del temps 
t’adones del que significa esforçar-te, 
treballar en equip, integrar-te en qualsevol 
estructura... L’important és que al final 
puguis reflexionar i intentar incorporar-te 
a la societat  i col.laborar de la manera que 
sigui en l’àmbit que sigui, i per això l’esco-
la segurament és un dels fonaments.

RH: Jo vaig entrar a 2n, però havia d’en-
trar a 3r. Com que venia amb el Joan, el 
meu germà, la direcció ens va dir que a 
3r no hi havia places i van dir: “el gran pot 
repetir 2n i el Joan que entri a 1r, per un 
curs a aquestes edats no passa res”. O 
sigui que va ser una repetició d’aquelles 
per agafar plaça. I vaig seguir fins a COU. 
Amb ell [XC] vam anar junts fins que se’n 
va anar a 2n de BUP i amb el Jordi Miralles, 
que és una persona molt estimada per 
nosaltres, que ara malauradament se n’ha 
anat, vam estar junts fins a COU. 

Quins records en teniu del Jordi Miralles?
XC: Molts... Recordo que jugàvem amb 

ell a futbol i val a dir que era un “leñero”, 
fotia cada puntada que era brutal. [riuen] 
Era una persona que sempre va estar molt 
conscienciada políticament. Des que érem 

nens tenia unes idees, unes 
conviccions molt clares, 
comunistes, pro soviètic 
diguéssim. La qual cosa 
contrastava amb nosaltres, 
que érem més proclius 

a l’acràcia, no crèiem molt en aquestes 
directrius sempre establertes, pensàvem 
que les persones havien d’anar més per 
lliure, i això generava molts diàlegs en 
aquest sentit. 

RH: En aquesta època que estàvem estu-
diant, aquí a l’Ateneu o eres “rojo” o eres 
àcrata... I llavors n’hi havia algun del PSAN 
que el Jordi Miralles els deia “pesandí-
simos” perquè es posaven a parlar i a 
intentar convèncer amb les seves històri-
es. Era bastant fàcil optar, 
almenys aquí, segurament 
en altres escoles hi havia 
altres opcions polítiques 
potser més conservado-
res o més fatxes directament. 

En aquella època el Pele encara estava per 
aquí, com el recordeu?
XC: El Pele el recordem al Centre. Ell era…

RH: El metge.

XC: Tinc el record d’anar-nos a fer radio-
grafies, hi havia una màquina que li deies al 
Pele: “em puc veure la mà?” i feies així [gest 
de posar la mà] i et veies la mà. [riuen] I a 
la millor et trobaves malament i et donava 
medicaments, no sé d’on sortia allò, però 
sense pagar. És una figura que nosaltres 
recordem amb molta estimació, crec que 
tothom. 

Què vau aprendre a l’escola més enllà del 
temari?
XC: Era intentar que cada estudiant també 
desenvolupés una mica el seu punt de vista, 
les seves opinions.  I suposo que el Pele, 
que havia viscut una època molt dura, tenia 
la visió que realment s’ha de ser una per-
sona social, estar involucrada amb la gent 
que t’envolta i intentar mirar sempre a llarg 
termini amb la intenció de fer persones, 
perquè si fem persones el món que deixem 
és millor que no pas si intentem fotre’ns els 

uns als altres.

Què creieu que diferencia 
els alumnes d’ara dels de la 
vostra generació?     
       RH: Jo tinc la sort o des-

gràcia de no haver sortit mai de l’escola, 
perquè ara em dedico també a fer de 
mestre. Pots veure que el fet sempre és el 
mateix, el que potser varia són les formes. 
El dia a dia, les baralles de pati, els enre-
nous que es puguin donar ...

“si fem persones el 
món que deixem 

és millor”
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El Xavi i el Rogeli van entrar a l’Escola als anys 
‘70, avui combinen la seva passió per la música 
amb les seves feines com a mestre (RH) i a l’àrea 
de màrqueting i publicitat de la UVic (XC).  Mentre 
passegen per l’escola recorden vells i bells temps.

Xavi Calero i Rogeli Herrero 
de -Los Manolos-
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Escola                                        

“o eres rojo 
o eres àcrata”

...Vols saber com continua? Més preguntes, respostes i 
tafaneries properament al nostre canal de youtube!


