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L’escola ja té un compte de Twitter i Facebook! 
Si voleu estar al dia del que passa a l’escola, 

segueix el compte de Twitter @joanpelegri_cat
A Facebook Escola Joan Pelegrí

COL·LABORACIONS Calaix de sastre Núm. 50
Edita: Escola Joan Pelegrí Coordinació: Núria Cervelló (Infantil-Primària), Dani Solé (Secundària) Corrector lingüístic: 

Miquel Cubero Col·laboracions: Ainara Almendáriz, Andreu Esbrí, Víctor Rodríguez, Eulàlia Benitom Laia Vich, Ariadna Dickinson, 
Sandra Porqueras, Ryant Brito, Roger Pineda, Pau Serrano, Guillem Ortega, Laia Martí, Daniel González, Marina Shui Fernández, 

Andrea Petitpierre, Alba Trullols, Pau Serés, Mar Cabanyol, Natàlia Carrera, Andrés Yang, Ainhoa González, Joel Maqueda, Àlex 
Ossorio, Mar Robert, Lídia Miret, Joan Pol Almansa, Eduard Camprodon, Neus Garcia, Andrea Romero, Alba Calvo, Laia Bodero, 

Erola Carretero, Marta Sicilia, Èric Aguilar, Sergi Comas, Ramon Bas, Marina Fernández, Martí Cervelló, Martí Ramírez, Pol Amorós, 
Gerard Andreu, Anna Vidal, Laia Moya, Ana Sáez, Raquel Pérez, Claudia Figueres, Albert Martin, Paula Sánchez, Arnau Calduch, Dani 

Ronda, Àlex Montes, Dani Garcia, Marc Vélez, Xavi Montoya, Alba Valiente, Marta Ortuño, Lorena Serradell, Laura Martínez, Judith Gràcia, 
Alba Pallàs, Ainoa Rosselló, Helena Ramada Vilas, Roser Gamonal, Cristina Batlle, Hermini Manzano, Lorena Artero, Montse Esqué, Víctor 

Ranera, Dolors Subirana, Albert Marzà, Àngels Vidal, Judith Casadesús, Eduard Bossom. Disseny gràfic: Ciadeideas Impressió: Cochs 

Grup Unesco 28

Club Natació Joan Pelegrí 37



En certs ambients es sol dir que si un cirurgià del segle XIX 
entrés en un quiròfan d’avui en dia no sabria per on començar a 
operar, mentre que un mestre de la Grècia Clàssica no tindria cap 
problema per dur a terme la seva feina en una aula de les nostres 
escoles. Com a docent em dolen aquesta mena de comentaris 
perquè no són més que una reducció de l’educació a una mera 
col·lecció de procediments mecànics. Les aules d’avui en dia 
funcionen amb els principis de l’educació inclusiva i comprensiva i 
donen respostes adaptades a tot l’alumnat. A més, han aconseguit 
un clima de diàleg que ens permet transmetre valors com ara 
la tolerància, la democràcia, l’empatia, el respecte... Sabrien 
fer això aquells grans savis que ridiculitzaven en públic els seus 
deixebles, menyspreaven qui els dugués la contrària, expulsaven 
qui no assolia el nivell o reduïen la seva base d’alumnes a la classe 
benestant?

La crítica al suposat endarreriment dels mètodes d’ensenyament 
es deu a què certs sectors estan molt entusiasmats amb les noves 
tecnologies sense fer una valoració prèvia de la seva eficàcia en el 
camp educatiu. Si estem en contra dels continus canvis legislatius, 
que responen a diferents models de concepció pedagògica, també 
hem d’oposar-nos a la introducció de tecnologies volàtils. Això no 
vol dir que les aules hagin de viure ancorades en altres temps: 
vol dir que la tecnologia ha de donar suport a l’ensenyament-
aprenentatge i no reduir-ho tot a l’adquisició de destreses digitals. 

Les noves tecnologies de la comunicació i el coneixement es 
poden aplicar a les aules de dues maneres: com a suport i millora 
de procediments ja existents o com a nous camps de coneixement. 

Això significa complementar més que no pas substituir. És 
evident que els nous sistemes multimèdia, la interactivitat, la 
digitalització dels continguts, la facilitat d’accés a la informació, 
la immediatesa en la comunicació... s’han d’incorporar a les 
aules. Principalment perquè faciliten alguns dels processos 
d’ensenyament-aprenentatge i indueixen l’alumnat a l’assoliment 
de les competències digitals que la nova societat del coneixement 
demanda.

Per altra banda, s’obren nous camps d’aprenentatge. L’objectiu 
dels continguts de l’ensenyament (tècnicament, el currículum) 
persegueixen que l’alumnat desenvolupi al màxim les seves 
habilitats i capacitats. Avui en dia, d’això en diem desenvolupar 
cadascuna de les diferents intel·ligències. Per tant, és més 
important quina habilitat es treballa que no pas com es treballa, 
sempre que s’aconsegueixi el màxim resultat. Per exemple, el 
raonament lògic es pot estudiar des de les matemàtiques, els 
escacs, els jocs de lògica, la robòtica o la programació informàtica. 
Fer una bona tria de quin d’ells s’empren a cada edat, amb quina 
metodologia es treballen, com es vinculen entre ells i amb altres... 
hauria de formar part de la competència de cada escola per definir 
el seu propi projecte educatiu i curricular.

Per tant, és menester adaptar l’educació i l’ensenyament als nous 
temps. Però cal no confondre innovació amb èxit i s’ha de tenir 
present que els anomenats procediments antics ens han permès 
doblar l’esperança de vida o situar una sonda damunt un llunyà 
cometa També crear composicions literàries, musicals i plàstiques 
de gran bellesa i profunditat. I s’ha creat una consciència que 
ha dut a fer la Declaració Universal dels Drets Humans, incloent 
els de segona i tercera generació. Potser queda per resoldre la 
universalització d’això darrer, però donem temps al temps.

Encara queda camí per recórrer i la tecnologia ens acompanyarà: 
millorant i obrint noves vies de desenvolupament. Aprofitem els 
nous avenços però no confonem el fons amb la forma.

Víctor Ranera Martín
Director de l’Escola Joan Pelegrí

Ensenyament 
desfasat?
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Els nens i nenes de P-4 han anat de 
convivències als Refugis de Serinyà (Girona) 

del 26 al 29 de maig. 

Algunes de les activitats que van fer durant 
aquells dies són: fer fang, pintar amb pintura 
prehistòrica, fer foc, participar en un joc de 
pistes, fer una eina prehistòrica. I també van 

jugar a futbol i bàsquet, a l’aranya peluda, amb 
les llanternes, i a fet i amagar. De totes les 

activitats que van fer, l’activitat que més els va 
agradar va ser el joc de nit. 

Durant les convivències hi havia dos 
personatges que els explicaven en què 

consistien els jocs i les històries es deien: Asha 
i Teix, amb ells van aprendre moltes coses 
de la prehistòria i de com vivien i com eren 

les cabanes. Van ser unes convivències molt 
interessants, els van agradar molt!!

Alumnes de 6è B de Primària
Oriol Iglesias i Daniel Poblet

404 calaix de sastre

Refugis de Serinyà
de convivències a...

P4
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Els nens i nenes de P-5 van anar de convivències a la masia, dita de Can Maiol.
Allà van fer moltes activitats divertides com: diversos tallers, van jugar pel bosc, i el 
que més els hi va agradar de tot va ser muntar amb ase, va ser tota una experiència. 
A més la casa i els seus voltants els va agradar molt, era una masia molt maca.

A més també van conèixer a un grup de follets que els van ensenyar un munt de 
coses, fins i tot, una cançó que es deia La cançó del follet.

Van ser uns dies genials i com que el temps va ser bo, encara van gaudir més les 
convivències.

Alumnes de 6è B de Primària
Joel Maqueda, Àlex Ossorio
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P5 de convivències 
a Can Maiol
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Els nens i nenes de 1r van anar de convivències 
a Mas Can Pic i van arribar ben relaxats perquè 
van anar amb autocar. Quan van arribar van veure 
que la casa era molt gran, tenia un jardí, serveis 
(lavabos), camp de futbol, un bosc, camp de 
bàsquet i una granja.

A les convivències havia una petita historia que 
tractava de bandolers. Hi havia diverses activitats 
com: muntar a cavall, ajudar al veí de Mas Can Pic, 
fer tendes, cuidar el animals, jugar al macarroni, fer 
perfums i fer el taller de paper i van fer una excursió 
a un amagatall i a una font.
A la nit van fer el joc de nit del macarroni. De tots 
els jocs, el del macarroni, va ser el que els va 
agradar més. Quan van anar a dormir, estaven molt 
cansats, es van posar el pijama i es van relaxar 
als llits, que eren molt còmodes, i es van adormir 
ràpidament.
Els nens de primer van tornar a l’escola i els  
agradaria molt tornar a fer les convivències. 

Alumnes de 6èB de Primària
Nando Veintemilla i Màxim Vilaseca

Els nens i nenes 
de primer 
van de 
convivències a 
Mas Can Pic
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Les convivències de 2n va ser a Can Miqueló a Sant Martí de Centelles. La casa on van estar era molt gran. 

Van fer moltes activitats com per exemple: escalar un pi, tirar amb sarbatana, anar amb coet i buscar objectes. La millor 
de totes va ser la d’escalar un pi, va ser una gran experiència!!!
També van tenir temps lliure per poder jugar al que volguessin.

Durant totes les convivències el Gru-gru que era un personatge molt important en les convivències, que ens explicava 
moltes coses i ens proposava activitats com haver de trobar-li el necesser que se li havia perdut i havia de rentar-se la 
boca perquè li feia molta pudor. Aquesta activitat va ser l’objectiu que van tenir durant totes les convivències. Va ser molt 
divertit ajudar-lo.     

Alumnes de 6èC de Primària
Pol Amorós i Gerard Andreu

Els nens i nenes de segon 
van de convivències a Can Miqueló
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   Aquest any els de 3r han anat de colònies a Ca l’Aldric, a  
   Romanyà de la Selva (Girona).
   Les activitats que van fer, van ser: la presentació, el  

 taller d’escuts, el taller de circ, el ball de la cort, els 
jocs d’acrobàcia i d’equilibri, la discoteca, el joc del 

castell i el joc de nit. 
L’activitat que més els va agradar va ser la de la discoteca,  

perquè els van posar moltes cançons “xules” i perquè podien ballar 
com volien i van anar a dormir molt tard. 

També els va agradar molt el Joc del Castell, que era com el joc de 
l’oca, perquè treballaven en equip i feien moltes proves divertides.
Comenten que el viatge se’ls va fer molt llarg, a gairebé tots; que el 
menjar que més els va agradar va ser els macarrons, les croquetes i el 

gelat. S’ho van passar molt bé!!!

Alumnes de 6è B de Primària
Guillem Ortega i Laia Martí

Tercer va 
a Ca l’Aldric
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Els dies 6, 7 i 8 de maig l’alumnat de 4t van anar de convivències a Mas Batllori (Girona).
Van fer un viatge amb autocar i pel camí a la casa van veure que estarien en plena natura. 

Un cop a la casa hi van veure: rèptils, ases, cabanes africanes, un gos que es deia Pupa, una mini cascada … 
En aquesta aventura els van acompanyar: la Mercè, la Diana, la  Marta, la Berta, la Núria i la Maria. Totes elles els van 
descobrir el món de les tortugues, serps, granotes, gripaus, salamandres, camaleons, tritons, dragons barbuts, etc… que 
fins i tot van poder tocar.

Dividint –se en grups van fer diverses activitats: un taller de rèptils, un taller de supervivència al bosc, van fer polseres i una 
excursió de 3 hores. 
A la tornada a Barcelona els nens i nenes ens han dit que els va agradar molt la casa i que s´ho van passar molt bé.

Alumnes de 6è B de Primària
Daniel González i Marina Shui Fernández

Quart va a 
Mas Batllori
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L’alumnat de 5è van anar de convivències el dia 28 d’abril a Sant Martí de Sesgueioles. Les monitores i monitors que 
els van acompanyar eren la Pietat, la Marta i el Marc. 
Quan van arribar van preparar-se les habitacions per tenir-ho tot a punt i a lloc. Per passar una bona estona van fer 
diferents activitats: una gimcana, una discoteca, van jugar al “BOTE BOTE” i també van fer una caminada en l’excursió 
que van fer fins al Molí. L’activitat que més els va agradar va ser la del joc del “BOTE BOTE”.
A l’alumnat va agradar molt el menjar de la casa. Aquells tres dies va fer bon temps. A l’hora de tornar a casa, el viatge no 
se’ls va fer llarg perquè van veure una pel·lícula durant el trajecte. Diuen que voldrien tornar-hi ja!!

Alumnes de 6è C de Primària
Andrea Petitpierre i Alba Trullols (6è C)

L’alumnat de cinquè va de convivències 
a Sant Martí de Sesgueioles
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L’alumnat de tot P3 van anar d’excursió a 
Vallvidrera i per arribar-hi van pujar a un autocar. 
Un cop hi van arribar van esmorzar i després van 
començar l’excursió. 

Van caminar per  trobar un pantà molt gran i 
maco on hi van veure: ànecs, tortugues, aigua, 
libèl·lules, aranyes, peixos…

El pantà també tenia una porta que els deixava 
passar per una passarel·la pel seu damunt. A 
l’altre costat de la passarel·la no hi havia aigua, 
s’hi veia un bosc molt gran.

Els va agradar molt però es van cansar una mica 
perquè van caminar i jugar molt. Un cop allà van 
esmorzar  i també van jugar molt. S’ho van passar 
tan, tan bé, que els encantaria tornar-hi.

Alumnes de 6è A de Primària
Andrés Yang, Ainhoa González,
Mar Robert i Lídia Miret

Excursio a

Vallvidrera
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L’alumnat de P4 van anar el dimecres 18 de febrer al 
planetari de Barcelona. Per arribar fins allà van anar 
amb dos autocars. 
Els van fer entrar en una habitació a les fosques. Al sostre 
s’hi veien reflectides estrelles, constel·lacions...

Els van explicar coses sobre la Lluna, com per exemple 
que gira al voltant de la Terra, i que el Sol és una estrella 
al voltant de la qual hi gira la Terra. També que la Lluna 
només es veia quan era de nit i el Sol quan era de dia. 
Quan van acabar van sortir a un parc on van dinar. I s’ho 
van passar bomba!!!

Alumnes de 6è B de Primària
Joan Pol Almansa i Eduard Camprodon

El dia 24 de febrer la Rosa Gàmiz  (una actriu) va fer una activitat de teatre amb els nens i nenes de P-5. 
El  primer que van fer, va ser mirar i escoltar l’obra del Cyrano de Bergerac explicada per 

la Rosa per entendre-la. Després es van disfressar de diferents personatges, com 
de princesa, bruixa, fada, de Cyrano…I van interpretar l’obra. També els van fer 

aprendre una cançó de l’obra.

L’obra tractava d’en Cyrano, que era un soldat que estava enamorat de 
la Rosaura, però la Rosaura estava enamorada d’en Cristià, que també 
era soldat. Un dia en Cyrano i en Cristià van haver d’anar a la guerra, 
per això la Rosaura li va demanar a en Cristià que li fes cartes d’amor. 
En realitat li escrivia en Cyrano perquè en Cristià no en sabia d’escriure. 
Quan a la guerra en Cristià va morir, la Rosaura es va posar molt trista. 
Els va agradar molt l’activitat i no els faria res repetir-la.

Alumnes de 6è A de Primària
Neus Garcia i Andrea Romero

Sortida al 
planetari de Barcelona

CYRANO DE BERGERAC
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L’alumnat de primer de primària van anar a visitar el Museu 
d’Història de Catalunya. Per arribar-hi van agafar el Metro fins 
al museu. 
Els van explicar com creien que era la Terra fa 5000 anys enrere,  
les diferents èpoques històriques (la dels romans, els grecs,…), 
quins van ser els primers homes, com vivien els homo sapiens, 
com van començar a pensar, quina ha estat l’evolució dels 
humans al llargs de tots els segles, i fins i tot, quan van conquerir 
Catalunya.
A part de totes aquestes explicacions allà van fer diferents 
activitats, una d’elles va consistir en jugar que eren romans i 
envaïen un territori. Va ser molt divertit i els agradaria tornar-hi. 

Alumnes de 6è B de Primària
Ainara Almendáriz
 

La Fundació Miró és un museu on hi ha les obres d’art de Miró. 
Durant el mes de febrer, l’alumnat de 2n van estar fent un projecte 
sobre ell i hi van anar. Per arribar-hi, primer van caminar fins a la Plaça 
d’Espanya i després van agafar un autobús.
Un cop a la Fundació van fer algunes activitats, com per exemple: trobar 
les diferències en alguns quadres, endevinar els tapissos, imaginar què 
representaven les estàtues ...
Després, un cop a l’escola , van seguir durant uns dies estudiant-lo, fent 
molts quadres, figures i tapissos idèntics als de Miró.
La majoria coneixien al pintor perquè abans d’anar-hi van fer pintures 
com si fossin Miró i també van conèixer la seva història.
A la major part els va agradar molt i hi tornarien a anar. 

Alumnes de 6èA de Primària
Andreu Esbrí i Víctor Rodríguez

L’alumnat de 3r van fer una activitat sobre l’Smart City. Primer, a 
través del conte de l’Ona i els van explicar diferents situacions on és 
útil la tecnologia per la vida quotidiana de les persones de la ciutat. 
Després van fer experimentar amb un semàfor intel·ligent, un sistema 
de rec, van saber per què servia un botó d’emergència pels avis, i de 
tot en van fer un dibuix cadascun d’ells.
Per fer les activitats han anat a l’aula de 3r C. Allà, unes persones 
de l’Ajuntament i uns nois i noies de l’Escola Virolai els van mostrar 
exemples dels sensors connectats. També els va agradar molt que 
unes  persones de BTV els gravessin mentre feien l’activitat. 
Als nens i nenes de 3r els ha agradat molt l’activitat de Smart City.

Alumnes de 6èB de Primària
Eulàlia Benito i Laia Vich

Primer visita el Museu d’Història de Catalunya

Visita a la Fundació Miró dels de segon

Experiència Smart City
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L’alumnat  de 4t van anar al museu Agbar (Cornellà). 
Fins allà, van anar-hi amb metro. En arribar van fer una 
activitat que es deia PLANETA AIGUA.

Al museu els van explicar que abans de treure conclusions 
sobre una investigació s’ha de crear una hipòtesi. Per 
això per comprovar-ho van fer tres experiments: un 
experiment de densitat, un de flotació i un d’evaporació. 
Els van ensenyar també una substància que es deia 
substància X. Amb la qual van veure com canviava 
l’aigua. 

S’ho van passar molt bé experimentant com a científics 
al laboratori. Diuen que recomanen aquesta excursió.

Alumnes de 6è C de Primària
Ariadna Dickinson, Sandra Porqueras, 
Ryant Brito

L’alumnat de 6è de primària vam anar a veure un assaig 
d’Una jornada particular de la companyia La Perla 29. Tot i 
això, quan vam arribar ens van explicar que hauríem de fer 
molt de silenci i ens van ensenyar tots els llocs del teatre: 
els camerinos, el magatzem de roba i decorats, el vestíbul i 
també un senyor que feia els decorats de les obres de teatre 
ens va ensenyar com ho feia. 
Després vam anar a esmorzar, ja que tots teníem molta 
gana!!! En acabar d’esmorzar vam tornar a entrar al teatre, i 
ara sí, van fer l’assaig !!!!! Va ser una experiència ben diferent 
veure com un director professional donava les indicacions a 
cada paraula, gest i moviment que feien les actrius. Acabat 
l’assaig vam marxar del teatre i vam tornar al col·legi.

Alumnes de 6è C de Primària
Roger Pineda i Pau Serrano

Visita al Museu Agbar

Assaig  d’Una Giornatta 
Particolare
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Veuen coses a través de mi,
ampliades o petites, 
segons si hi mires 
per una banda o altra banda.

Sóc molt alta, més que tu.
Molta gent em trepitja, igual 
que tu.
Qui sóc? 

Hi apuntes tot el que vols,
i quan vols, 
cada dia, cada mes.

Mai en volem,
però sempre acaben caient.
Fan molta mandra,
tret d’algun dia excepcional.

Sortida 
al poblat ibèric
Els nenes i nenes de 5è de Primària van anar d’excursió de final 
de curs a Calafell. Van veure i visitar un poblat ibèric, del qual 
els van explicar com vivien els habitants dels pobles celtes i 
ibers, com comerciaven i com es preparaven per la guerra. 
El que més els va cridar l’atenció van ser els diferents tipus de 
cases. N’hi havia fetes de palla, d’altres de fang i les més grans 
i importants eren fetes de pedra.
Els que més els hi va agradar de tot el que van veure al  poblat 
ibèric, van ser les armes, les cases i la torre d’arqueres. 
Va ser una sortida ben interessant, s’ho van passar molt bé!

Alumnes de 6è A de Primària
Àlex Martín i Pau Gracia 

Si no haguessis pogut ser 
mestra què hauries volgut 
ser?
Vaig estudiar la carrera de 
psicologia i també vaig fer 
teatre, m’hauria agradat ser 
actriu.
Quants anys portes treballant de mestre, i en aquesta 
escola?
Dos anys, quan vaig acabar la carrera de magisteri vaig 
començar a treballar al Joan Pelegrí.
Quin es l’acte, festa, celebració que t’agrada més de 
l’escola?
El Carnestoltes m’agrada molt, tal com els nens organitzen el 
Consell del Bull. Les Jornades Culturals també m’agraden molt.

Quina és la teva assignatura preferida?
El medi. Sempre, quan feia la carrera tirava pel medi.
Quina és la teva afició?
Fer mitja, anar al teatre amb les meves amigues i sobretot les 
manualitats.
Tens mascota? Com es diu?
Tinc una gata que es diu Tai, acaba de fer un any.
Quin és el teu programa preferit de la televisió?
El que miro més és Masterchef, mai me’l perdo i sempre 
quedo i el comento amb les meves amigues.
T’agradaria treballar d’una altra cosa?
No m’ho he plantejat, penso que has de treballar d’allò que 
et faci feliç. I ser mestra a mi, em fa feliç.

Alumnes de 6è A de Primària
Mar Cabanyol i Natàlia Carrera

Entrevista a Mar Pahisa

Alumnes de 6è B i C de Primària
Ainara Almendáriz, Guillem Ortega, Pau Serés i Pau Serrano

Endevinalles

(El telescopi) (La muntanya) (El diari personal) (Els deures)
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Alumnes de 6è A i B de Primària
Erola Carretero i Marta Sicilia

Busca el llistat d’animals en aquesta sopa de lletres

Sopa de lletres
Dofins  
Peix
Lleó 
Sargantana 
Tigre 
Cranc 
Gat
Mono 
Gos
Conill

Mamuts
Tortuga 
Elefant
Cavall 
Tauro
Ós 
Pop
Porquet 
Cocodril
Papallona
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El laberint
Troba el camí per arribar al SOL. 

Alumnes de 6è A i B de Primària
Èric Aguilar i Sergi Comas
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Alumnes de 6è C de Primària
Alba Calvo i Laia Bodero

Sudoku Les 7 diferències

Alumnes de 6è A de Primària
Neus Garcia i Andrea Romero
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El passat dijous 14 de maig, les classes de 2nESO E i F, vam fer 
la sortida del tercer trimestre, de l’àrea de socials. Vam agafar un 
autocar a les 8h del matí per dirigir-nos al poble de Montblanc. 

En arribar, vam esmorzar i ens van presentar al guia que ens 
acompanyaria durant la visita. Ens va explicar la utilitat de la 
muralla i que era un lloc de pas entre pobles i ciutats. Vam anar al 
Museu de Montblanc, vam deixar les bosses i ens van repartir 
un dossier per a que l’anéssim omplint durant el recorregut. Ens 
van portar al lloc més elevat de Montblanc, al Pla de Santa 
Bàrbara. A fora de la muralla ens van mostrar l’Hospital de 
Santa Magdalena, i ens van explicar que era a fora per tal 
de no contagiar als habitants de dins la muralla. Després vam 
anar al call jueu, que era on residien els jueus. També ens van 
mostrar el Palau del Castlà, un governador militar. 

Vam entrar a l’església de Sant Miquel i després vam visitar 
la Plaça Major o del Mercadal, on es feia el mercat, sovint 
d’intercanvi. Allà estava el Palau Reial. Per acabar, vam visitar 
l’església de Santa Maria. Va ser una visita molt completa.

En acabar, vam anar a dinar a un parc, vam fer una estona 
d’esbarjo, fins que ens va venir a recollir l’autocar.

Alumna 2n ESO E
Laia Moya

1818 calaix de sastre

Sortida a 
Montblanc



SE · CUN · DÀ · RI · A

El dia 14 de gener vam anar a veure l’obra de teatre Somni d’una nit d’estiu, de Shakespeare.
Gairebé no cal ni anomenar la qualitat del dramaturg anglès del segle XVII. Com que el text és un d’un nivell i una riquesa verbal 
increïble, els actors i actrius de l’obra li havien de fer justícia. I així ho feren.

Començant pel més general, l’obra va ser magnífica. Cada situació espaial, cada escenari, estava molt ben aconseguit. La senzillesa 
amb què representaren una casa d’Atenes, buscant i trobant els monuments més típics i representatius de l’època, com els arcs o 
el Cupido.
El bosc, el meu escenari preferit, les escales que et condueixen als somnis. La Lluna, sempre brillant i majestuosa, que estigué 
present en bona part de l’obra.

Segons un punt de vista subjectiu, el meu intèrpret favorit fou en Puck. Tan aconseguit que et transportava al món de la imaginació i 
les malifetes, amb aquell toc graciós, i maliciós a la vegada. Les fades, Titània i Oberon eren fantasiosos, estranys i intrigants. Foren 
la perfecta representació d’un món irreal totalment diferent a l’estereotip del món ideal de gent maca, neta i ben vestida, amb aquell 
estil fosc per part de les fades, picant i misteriós. Aquestes contradiccions, juntament amb el patí, el cotxe, la màgia... demostraren 
la feina que hi hagué darrere les cortines, per crear aquella mostra d’art.
Però el millor de tot, l’obra dels artesans. A qui sinó a Shakespeare se li podria haver ocorregut aquesta magnífica idea?
En una frase: imaginativa, intrigant, divertida i fantasiosa. La millor obra que he vist mai. 

Alumna de 4t ESO C
Anna Vidal Portolés
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Crítica 
de l’obra

Somni d’una
nit d’estiu
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El passat  13 de febrer els alumnes de 2n de batxillerat vam 
anar al Parc científic de Barcelona. L’objectiu d’aquesta 
sortida era provar quins compostos sintetitzats al laboratori 
poden activar el promotor de Mfn2. Si algun d’aquests 
compostos activa el promotor de Mfn2, significarà un 
augment en la quantitat de la proteïna.
 
Per començar, ens van introduir el tema principal de la 
pràctica per tal que poguéssim entendre millor el nostre 
objectiu. La diabetis mellitus de tipus 2, que és una malaltia 
que afecta a milions de persones en el món. Quan una 
persona pateix aquesta malaltia presenta nivells de glucosa 
en sang molt alts. Aquestes persones pateixen un dèficit 
d’insulina i els receptors que permeten el pas de la glucosa 
a l’interior de les cèl·lules estan malmesos. La glucosa, 
llavors, es queda a la sang i això pot afectar a altres òrgans 
i sistemes del cos.

Els afectats presenten resistència a la insulina, per tant, 
problemes funcionals a les mitocòndries. En aquests 
individus s’ha descobert una baixa expressió de mitofusina 
2 (Mfn2), que és una proteïna mitocondrial. Aquesta proteïna 
és clau per al bon funcionament de les mitocòndries, 
on es transforma la glucosa en energia emprada per a 
diverses funcions. Això implica que, en els teixits on es 
requereix molta energia, hi hagi un dèficit de Mfn2. La Mfn2 
s’expressa a partir del gen Mfn2 que conté un element 
anomenat promotor, que és una regió de DNA que controla 
en quines condicions s’activa l’expressió d’aquest gen i es 
produeix la proteïna Mfn2. 

Mitjançant la pràctica que ens van facilitar al parc científic, 
vam dur a terme tot el procediment i vam obtenir els 
resultats següents, força satisfactoris: 

El compost 1 (resveratrol) dóna un resultat 
positiu, perquè és el triple que el grup control, és a 
dir, que el triple de cèl·lules han obtingut el plasmidi i 
el medicament serà efectiu. 

El compost 2 (thiabendazole) ha donat un resultat 
molt pròxim al grup control, per tant hi ha menys 
proliferació del plasmidi i el medicament no serà 
efectiu. 

El compost 3 (nabumetone) ens ha donat malament 
el resultat, ja que hem obtingut un valor inferior al 
grup control quan hauria d’haver donat positiu, però 
una mica inferior que el compost 1; és a dir, hem 
obtingut un resultat negatiu per la utilització d’aquest 
medicament quan ens hauria d’haver donat positiu.

 

Font 2:  Gràfic dels resultats obtingut pels diferents composts.

Doncs, podem concloure que aquesta sortida ha sigut 
beneficiosa per al nostre coneixement. Gràcies a aquesta 
pràctica hem pogut entendre millor la biotecnologia, i 
la modificació genètica. Hem aprés més a fer servir el 
material de laboratori i a treballar en equip. A més, tot i 
que els resultats no han sigut del tot correctes, hem assolit 
l’objectiu proposat i hem aprés realment per a què es 
treballa al laboratori amb gens. 

Alumnat de 2n. de Batxillerat
Ana Sáez, Raquel Pérez, Claudia Figueres, 
Albert Martin i Paula Sánchez. 

EXPERIÈNCIA AL PARC CIENTÍFIC
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Des de fa molts any l’alumnat de 4t d’ESO de l’Escola té 
l’oportunitat de cursar la matèria optativa d’informàtica. Des de 
sempre aquesta matèria ha tingut una vocació interdisciplinar: 
està adreçada a tot tipus d’alumnat, des d’aquelles persones 
que els motiva el món tècnic de la informàtica, com aquelles 
que saben que l’ordinador serà un company de treball habitual 
en altres àmbits tècnics o humanístics, com per aquelles altres 
que tenen inquietuds artístiques i són conscients que una 
bona part d ela seva creativitat passarà per l’ús de recursos 
informàtics.
Però el proper curs 2015-16 farem molts i molts importants 
canvis al programa de la matèria d’Informàtica de 4t d’ESO. 

Destaca especialment el fet que introduirem la programació 
com a eix bàsic de la matèria d’informàtica amb l’objectiu 
d’aconseguir que els nostre alumnat de 4t d’ESO sigui capaç 
de desenvolupar aplicacions (Apps) per a dispositius mòbils, 
telèfons i tauletes, Android. 

Aprendrem els conceptes i procediments bàsics de la 
programació d’ordinadors i les tècniques principals del 
desenvolupament de projectes en equip: crearem grups 
de treball amb persones amb capacitats i interessos 
complementaris i ens organitzarem per desenvolupar el 
projecte d’una App original i diferent per cada equip. 

Esperem, a final del proper curs, poder disposar d’una variada 
biblioteca d’aplicacions desenvolupades per l’alumnat de 4t.

L’eina de programació que usarem serà App Inventor 2 que 
és un entorn de desenvolupament creat pel MIT (Institut 
Tecnològic de Massachussetts) específicament per 
l’aprenentatge de la programació, alhora que permet crear 
aplicacions realment potents i sofisticades. 

1 L’entorn de desenvolupament App Inventor 2
Per poder planificar adequadament el curs 2015-16, durant el 
mes de maig de 2015 ja hem provat amb diversos grups de 4t 
d’ESO com els resultava d’atractiu i fàcil el desenvolupament 
d’aplicacions amb App Inventor 2. Val a dir que l’alumnat es va 
motivar molt de poder usar el mòbil a classe i de ser capaços de 
crear programes que funcionessin sobre els seus dispositius. 
Els vam encomanar el projecte de construir una aplicació per 
a resoldre equacions de primer grau (i alguns alumnes la van 
perfeccionar fins a resoldre equacions de segon grau) i els va 
agradar fusionar el que sabien de matemàtiques, amb el que 
havien aprés a informàtica i el seu gust pel disseny artístic i de 
colors per crear les pantalles del projecte (l’interface d’usuari). 

Des de l’àrea de tecnologia també estem molt motivats per 
introduir aquests nous projectes de creació d’Apps per Android 
que permetran oferir més variades oportunitats de formació i 
noves i més competitives expectatives professionals al nostre 
alumnat.

Herminio Manzano
Professor de l’àrea de Tecnologia

La matèria optativa d’informàtica a 4t d’ESO: 
Disseny i desenvolupament d’Apps per a telèfons i tauletes Android.

Estigueu atents a les nostres xarxes socials: 
Twitter, @joanpelegricat; Facebook, www.facebook.com/joanpelegricat 
i Youtube, www.youtube.com/user/EscolaJoanPelegri. 

Us anirem informant de com van els nostres projectes d’Apps...
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El dia 24 de febrer de 2015, vam anar al Centre Cívic de 
Gràcia com a representants de la classe de 2n. D d’ESO.
En arribar, ens van dividir en petits grups per fer les 
activitats. Vam anar a una sala molt gran amb diferents 
nois i noies de la nostra edat i vam fer uns jocs per 
presentar-nos.
Quan la monitora va creure que ja havíem trencat el gel, 
ens va donar una targeta a cadascú on hi posava un ofici, 
una opinió i una característica. 
Ens va explicar que l’audiència passada els nois que van 
anar van haver de fer una enquesta a la gent preguntant 
si volien que un dels carrers d’allà a prop es fes per a 
vianants. Amb els resultats de l’enquesta, els monitors de 
l’audiència van fer unes targetes identificant a cada persona. L’objectiu d’aquestes targetes era el següent: vam haver 
d’agrupar-nos en grups, primer segons el nostre ofici i de tots els del nostre ofici vam haver d’escollir un representant, 
així vam practicar la democràcia representativa. 
Més tard, ens vam ajuntar amb un grup més gran i vam haver de demostrar la nostra característica, així vam practicar 
la democràcia participativa on cadascú té la seva opinió.
Més tard vam anar a una altra sala on una mestra que havia creat l’audiència pública ens va dir que l’objectiu era que els 
joves donessin la seva opinió si alguna cosa no els semblava bé o la volien arreglar,d’aquesta manera ens mostràvem 
ciutadans actius.

Per últim vam sortir a un pati i davant de tots el professor de les diferents escoles vam haver d’actuar per grups 
(comerciants, empresaris, etc) perquè ells endevinessin quin era el nostre ofici.

Ramon Bas i Marina Fernández; Alumnes de 2n. D

Dimecres dotze  de novembre a la tarda, 
es va dur a terme a la Sala d’Actes Victor 
Trias de l’escola, la XIX edició dels Pre-
mis de  Ciència, Tècnica i Medi Ambient on 
s’entregaven els premis als treballs realit-
zats el curs 2013-14.

El Director de l’escola, Víctor Ranera, va obrir l’acte do-
nant la benvinguda als presents i agraint la participació. 
També va explicar que aquest any s’ha creat el “Premi 
Rosa Merino”, un premi que a partir d’ara es donarà  al 
millor treball de recerca relacionat amb l’àmbit mèdic o 
biomèdic, en record de la Rosa Merino, professora de 
l’escola durant anys.

Tot seguit Daniel Valls president del Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològica, va fer una interessant 
xerrada sobre l’agricultura ecològica. El CCPAE és l’òrgan 
que s’encarrega de certificar i controlar els productes 
que es fan al nostre país sobre agricultura ecològica. En 
l’actualitat, com depenem de l’organisme europeu, amb 

un únic segell que és el full europeu ecològic ja n’hi ha prou 
per assegurar-nos que el producte és ecològic, però tot i 
així alguns segueixen portant els dos segells. 

 També ens va explicar com l’agricultura ecològica segueix 
creixent en l’actualitat, els nivells de producció,  importa-
ció, exportació, etc.

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 estava format per Sira Viles i Montse Esqué, pro-
fessores de l’àrea de Ciències Experimentals, Josep Mª 
Mestre i Josep Alcón, professors de l’Àrea de Tecnolo-
gia, que actuaven com a president i secretari del Jurat dels 
Premis d’enguany.

Per fer el lliurament dels premis es va poder comptar amb 
la col·laboració de l’ex-alumne, Jesús Cano, premiat el 
curs passat a segon de Batxillerat.

AUDIÈNCIA PÚBLICA

Premis Ciència, Tècnica i Medi Ambient
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Els guanyadors de l’àmbit científic van ser:
• 1r ESO: Accèssit per Laia Montferrer pel treball Clau dicotòmica per identificar papallones. 
 Primer Premi per Júlia Sobrino pel treball Clau dicotòmica per identificar granotes.
• 2n ESO: Accèssit per Guillem Micolau, Ageric Molias, Jofre Mont i Pol Serqueda pel seu treball Funcions Vitals:  
 nutrició de l’àliga. Primer Premi per Lucía Soler, Xavi Montoya, Ángela Serrano i Rubén Pousa pel treball 
 Funcions Vitals: nutrició del Mussol.
• 3r ESO: Primer Premi per Marta Mayol i Noelia Jimenez pel power point La Radioactivitat.
• 1r BATXILLERAT: Accèssit per Ferran Cano, Anne Marie Gallego, Marisa de la Fuente, Paula Lòpez 
 i Ariadna Martín pel treball Tríptic de l’evolució de l’ésser humà. Primer Premi per Nerea Domínguez, 
 Anna Sanjosé, Anna Saez i Yvonne Mayor pel seu Article Científic.
• 2n BATXILLERAT: Accèssit per Noa Calero pel treball La química de la pintura i el Primer Premi per Kaori Mutsuda  
 pel seu treball El sabó i els seus components.

Els guanyadors de l’àmbit tecnològic van ser:
• 1r ESO: Accèssit per Lucia Collado i Aida Gómez per la Caixa de fusta. 
 Primer Premi per Alba H. Delgado per la Caixa de fusta.
• 2n ESO: Accèssit per Gemma Sagristà pel Motor elèctric de corrent continu, 
 i el Primer Premi per Clara-An Cuesta pel Motor elèctric de corrent continu.
• 3r ESO: Accèssit per Alba Hermoso pel Tricicle electromecànic, 
 i Primer Premi per Òscar Gimeno pel Tricicle electromecànic.
• 4t ESO: Primer Premi per Jordi Bertran per la Memòria d’instal·lació d’un habitatge, un accèssit de la categoria digital 
 per Lídia Sánchez, Berta Peñas, Anna López, Meriem Djeddou i Mariona Avila per treball 
 La Mansió Montpalau, i un Primer Premi de la categoria digital a Paula Rodríguez, Andrea Verde, Ivan López,   
 Enrique Martín-Lunas, Paloma Vilches i Naiara Rodríguez, pel treball Spiteful.
• 1r BATXILLERAT: Un accèssit a Pau Coma pel treball Control dels vots d’un senat i un Primer Premi a Joan Fitó 
 pel treball Muntatge pràctic sobre sistema de votació.
• 2n BATXILLERAT:  Un accèssit a Carles Orriols pel treball Una casa energèticament autosuficient 
 i un Primer Premi a Xavier Domènech i Berta Mulero pel treball Construcció d’un quadròpter.

Dins la categoria del Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’atorga un accèssit a Roger Martos i Adrià Morcillo pel treball 
Projecte d’obertura de la botiga Ordinadors.cat a Andorra, i un Primer Premi a Joan Miró i Christian Piguave 
pel treball EXON INFORMÀTICA MP. Projecte d’instal.lació informática en una botiga d’informàtica.
Dins la categtoria del Cicle Formatiu de Grau Superior un accèssit a José Luis Beltrán pel seu projecte 
SENSOCONTROL TECHNOLOGY S.L. i un Primer Premi per Shirianne Karmoun pel seu projecte Empresa 
de organización de bodas.

El PREMI A LA TRAJECTÒRIA TECNOLÒGICA que és un premi especial que valora la trajectòria dels alumnes selec-
cionats durant diverses edicions dels Premis i la consecució de premis en els anys d’estada a l’escola. La guanyadora 
d’aquest any va ser Laia Soler Izquierdo actualment alumna de Grau en Enginyeria de Telecomunicacions.

El PREMI JUAN ANTONIO JARA, premi especial que es dóna a una trajectòria destacada pel seu esperit científic, 
enguany a Marta Albiol.

I finalment, tal i com hem dit al principi es va fer el lliurament per primer cop del Premi Rosa Merino, al millor treball de 
recerca relacionat en la biomedicina, a César J. Enríquez pel treball L’escaiola: un possible remei contra el colesterol.

En acabar l’acte en Tomàs Salamí, representant del Patronat i professor de l’escola, ara jubilat, ens va explicar que el 
lliurament dels premis havia coincidit amb el llançament per part de la sonda de l’Agència Europea de l’Espai d’un mòdul 
que havia aterrat just damunt d’un cometa relativament petit, d’uns quatre quilòmetres de diàmetre i que anava carregat 
amb diferents sensors per obtenir-ne informació i poder desvelar més enigmes sobre l’origen de l’Univers.
En conjunt una diada molt interessant i entretinguda que esperem repetir el proper curs i des d’aquí invitar-vos a parti-
cipar-hi.

Àrea de Ciències Naturals
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Guies de viatge de Berlín
Des de la biblioteca volem que els alumnes estiguin ben informats d’allò que van a visitar, 
per això vam demanar un préstec de 13 guies de viatge de Berlín a la Biblioteca Vapor 
Vell, pel viatge de fi de curs pels alumnes de 2n de Batxillerat que van realitzar al març. 
D’aquesta forma els alumnes van poder veure per la guia, el que podien anar a visitar un 
cop allà. 

Dia 
de la Dona 2015
Per celebrar el Dia de la Dona Treballadora, 
a la biblioteca vam organitzar una exposició 
amb els recursos que tenim sobre les dones 
a la història, la violació dels seus drets més 
fonamentals, el maltractament físic i psicològic... 
i sobre les escriptores que amb els seus relats 
han donat veu a les dones de totes les èpoques 
i condicions.

Novetat: Racó 
d’intel·ligència 
emocional
Una de les ultimes novetats que hem tingut a la 

biblioteca, ha sigut la creació del racó d’intel·ligència emocional, que està destinat  a 
tota la comunitat educativa.
En aquest racó trobareu  llibres que ens poden ajudar a millorar a entendre les nostres 
emocions o les emocions dels altres, i així poder-les controlar i ajudar a gestionar les 
emocions dels altres. 
A les nostres xarxes socials (Facebook, Bloc, Pinterest, Twitter, ISSUU) podràs trobar 
totes les novetats de les que disposem.

Visita d’autors
Un any més hem tingut el privilegi de rebre la visita de l’escriptora Pilar Garriga, que va fer 
una xerrada pels alumnes de 1r i 2n d’ ESO, i d’en Antoni Dalmases, la xerrada del qual va 
estar destinada als alumnes de 4t d’ESO.

Als alumnes de 1r d’ESO, 
la Pilar, els va parlar 
sobre els orangutans 
d’Indonèsia i va ensenyar 
vídeos i fotografies de la 
seva estada a la clínica on 
treballava la seva germana 
Rosa de veterinària. Als 
alumnes de 2n d’ESO, 
els va parlar sobre els 
ximpanzés de Sierra 
Leone, el nou àmbit de 
treball de la seva germana 

Estadístiques d
e la biblioteca

L’ús de la bibl
ioteca continua 

sent elevat, 

tant per part 
dels alumnes 

com grups-classe que vÉ
nen 

a fer activitat
s de cerca informativa. 

Us adjuntem les dades est
adístiques 

que cada mes elaborem 

amb els llistats 
d’assistència i 

préstecs.

Dades d’octub
re 2014 / Març 2015:

Total usuaris: 
9.492

Préstecs a cas
a: 1.850

Préstecs a les
 aules: 479
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des de fa uns anys. Ja que els seus llibres estan ambientats tant a Indonèsia com a Sierra 
Leone.
L’Antoni Dalmases, va parlar sobre l’ofici d’escriptor, de la novel·la i va contestar totes les 
preguntes que van fer els alumnes i professorat.
Volem agrair aquestes visites a la Pilar Garriga i l’Antoni Dalmases, que un any més va encantar 
al alumnat i professorat.     

Treballem la competència
informacional 
a la biblioteca
Al llarg d’aquest semestre han estat passant per la biblioteca diversos 
grups de 1r cicle de l’ESO, per treballar la Competència informacional 
a la biblioteca dins del Pla Llegim 
que és fa amb col·laboració de 
la biblioteca i les àrees. 

Els alumnes de 2n d’ESO van treballar 
l’aparell digestiu i reproductor dels animals, 
entre altres aspectes. I els alumnes de 1r d’ESO 
van treballar la clau dicotòmica dels ésser vius.

Els alumnes han pogut realitzar aquest treball 
gràcies al fons de la biblioteca, adequat 
a les seves necessitats, i al préstec de la 
Biblioteca Vapor Vell  amb més 
40 volums per ampliar el nostre fons.
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Bibliomaletes 
a la biblioteca
Aquest semestre hem pogut gaudir a la 
biblioteca de la maleta d’arquitectura que 
ens ha proporcionat el Centre de Recursos 
de Sants-Montjuïc. Va estar exposada a 
la biblioteca fins al 7 de maig i en ella podíem 
trobar llibres, còmics, DVDs que tractaven 
sobre diferents construccions, moviments 
arquitectònics, la vida sota terra, les cases del 

món... Durant la resta del curs hem gaudit d’altres dues bibliomaletes: la Bibliomaleta de 
botànica (al mes de novembre fins a gener del curs 2014/15) i la Bibliomaleta de biologia (al 
mes de gener fins al febrer de 2015).

Sortim a conèixer una llibreria, 
Casa Anita
El 13 d’abril de 2015, 25 alumnes de 1r d’ESO van anar a conèixer una llibreria ben especial. Una 
llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil, situada al cor de Gràcia. L’alumnat triat va ser 
l’alumnat que té un interès especial per la lectura.
A la sortida van poder conèixer la llibreria de la mà de la llibretera Oblit Baseiria, i també van 
tenir l’oportunitat d’escoltar com la conta-contes Mariona els explicava diversos àlbums il·lustrats 
sobre la mort, la guerra, l’amistat... I per últim vam poder participar en una activitat on havien de 
buscar parelles amb imatges, com si fessin un àlbum il·lustrat sense text.
La sortida va ser tot un èxit i una experiència molt bona que esperem repetir en propers cursos.

El dilluns 13 d’abril, uns quants nois i noies de les diferents classes de 1r 
d’ESO vam anar a una llibreria situada al barri de Gràcia. Casa Anita. És 
una llibreria dedicada a àlbums il·lustrats i a literatura juvenil.
En arribar allà, ens van ensenyar una mica la llibreria, i després, vam anar 
al pati que hi havia a l’interior per fer unes activitats. Ens van explicar 
uns contes molt bonics i després, vam fer una activitat en la qual havíem 
de relacionar imatges i fer una frase. Com la del meu company Álvaro 
Alcaide: “La xemeneia és una espelma de l’aniversari de la civilització”.
Va ser una sortida molt emocionant i divertida. 
És una sortida que s’ha de repetir perquè és molt interessant. 

Alumne de 1r ESO C
Alejandro Nicolas Noguerol

Sant Jordi 2015 
Per Sant Jordi la biblioteca va quedar ben guarnida, com cada any. Enguany, l’Anna Terés i 
en Jordi Bassa han creat un Sant Jordi de filferro i roses de paper, amb la col·laboració dels 
alumnes de 1r d’ESO. 
Des de la biblioteca, també vam fer una tria d’aquells llibres que recomanaven per comprar 
i regalar aquest dia tan especial, tant pels més petits de la casa, adolescents i adults. Totes 
les recomanacions que fem és poden veure al Facebook, Bloc, ISSUU...
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En el momento del adiós 
nuestros corazones dicen hoy no.  
La alegría de los primeros días y 

las ilusiones que decían que nos íbamos a comer el mundo
llegan al fin de nuestros días. 

Pero en el momento que piensas mi vida 
no volverá a ser igual 

por esta gente que han hecho de mi 
ser lo que hoy soy.

Esos momentos de alegría que no olvidaremos y 
aquellos de los que no nos acordaremos.
Esas risas que empiezan por una tontería 
y que al final no sabías ni porque te reías.

Esos silencios de aulas 
a las 8 de la mañana

y los nervios a flor de piel 
cuando entregan exámenes y tienes mucho estrés.

Esas sensaciones que 
con el calor agobia
y que con  el frío

no te deja ni pensar.
Esas clases largas que son 

como un dia aburrido de verano
y esas clases cortas que son 
como el frescor de un helado.

Esas experiencias 
que sean malas o buenas, 

que nadie nos las quite
porque las mantendremos vivas.

Ahora en el último momento 
deseo que nuestro futuro

no pare.
Que no paren las experiencias y las vivencias.

Aunque el colegio se divida
los que se queden no nos olvidaran 

y los que nos vamos no os olvidaremos.
Del lugar que nos ha visto alegres, tristes, 

estresados y acalorados. 
Pero el fin llega 

y aunque nos duela 
hay que afrontar la realidad 

porque esta etapa de nuestras vidas se ha acabado ya.

Alumne de 4t ESO 
Javi Gil

Poema final 4t ESO
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Durant aquest curs, 2014-2015, a l’Escola Joan Pelegrí, hem portat a 
terme la 23a campanya de solidaritat com a membres que som de la 
Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO (XEAUC). Aquesta campanya 
ha tingut com a objectiu conèixer de prop i sensibilitzar sobre les 
vulneracions de drets i l’exclusió que milions de persones pateixen als 
barris de barraques, slums, de Mumbai i col·laborar amb Somriures de 
Bombai que és una ONG que centra la seva acció en la lluita pacífica 
contra la pobresa i a favor dels Drets Humans d’aquesta ciutat.
Concretament, l’ONG Somriures de Bombai centra els seus projectes 
en el marc de l’educació, la salut i el desenvolupament socioeconòmic:

Educació
L’escassetat de recursos econòmics i les condicions de vida de moltes 
famílies, sumades a la falta d’oportunitats, dibuixen un panorama tan 
complex en els slums de Mumbai que, de vegades, obliguen els menors 
a obtenir recursos per si mateixos, ja sigui treballant o pidolant. Aquesta 
situació s’agreuja en molts casos, ja que molts nens i nenes treballen 
en condicions d’explotació o cauen en mans de xarxes de tràfic infantil. 
La tasca de Somriures de Bombai en l’àmbit de l’educació té com a 
objectiu obrir les portes a les oportunitats.

Salut
La salut és un dret humà fonamental, un bé que ha de ser accessible 
a tots i totes, indistintament dels nivells de renda o altres formes de 
discriminació.
Somriures de Bombai, al costat de l’Hospital Holy Spirit, porta a terme 
un programa de diagnòstic, accés al tractament i suport psicosocial i 
seguiment de menors afectats pel càncer. A més, mitjançant els Camps 
de Salut lluiten contra aquelles malalties evitables en les comunitats 
més desfavorides de Mumbai.

Desenvolupament 
econòmic
Entre les diferents formes de discriminació patides per les dones es 
troben la manca d’una educació adequada, la pobresa, el difícil accés 
a una adequada assistència sanitària, un desigual repartiment dels 
recursos o la dependència financera. Un deficient nivell educatiu és 
el principal factor responsable de l’alt grau d’atur i els baixos salaris 
que pateixen les dones. En aquest àmbit Somriures de Bombai també 
treballa per obrir les portes a l’empoderament i a les oportunitats.
Des del mes de març tant a Infantil-Primària com a Secundària hem 
realitzat diverses activitats per conèixer de prop aquesta realitat, 
sensibilitzar-nos i donar suport a aquesta ONG.

Amb l’alumnat d’Infantil-Primària la campanya s’ha orientat a 
sensibilitzar sobre la situació que es viu a l’Índia, concretament a la 
ciutat de Bombai i la feina que realitza aquesta ONG sobretot en els 
slums. 
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Cada cicle ha treballat diferents aspectes de forma adequada a l’edat 
dels nens i les nenes a qui anaven adreçats. Han vist una pel·lícula 
de la ciutat de Mumbai en la qual es mostra com viuen, com són 
les escoles... Els principals temes treballats a les aules han estat 
l’habitatge, la família, l’alimentació, la flora i la fauna, els vestits ... i 
s’ha fet una incidència especial al tema de l’escola. Tota la feina s’ha 
fet en murals que han estat exposats en les diferents aules perquè les 
poguessin visitar tant els companys i companyes com les famílies el 
darrer dia de les Jornades Culturals.
Com s’ha anat fent els últims anys, tots els cursos han decorat els 
passadissos de l’escola amb treballs al·lusius al tema de les Jornades. 
Concretament aquest curs s’ha decorat amb mandales fetes amb 
tècniques diferents i amb l’anagrama de l’ONG en el qual sota el lema 
de ELS SOMRIURES DEL JOAN PELEGRI tot l’alumnat ha fet el seu 
somriure. Uns el van fer pintats, altres fotografiats, amb paper, amb 
plastilina...

El dijous al menjador vam fer un dinar típic de l’Índia , degustant 
plats com: l’arròs amb curry, pollastre tandori i gajar halwa (pastís de 
pastanaga) 
Cada classe va fer collarets de calèndules realitzades amb paper de 
seda i es va preparar tot per la tarda de portes obertes.
A les 16h en punt de divendres s’obria la porta i entraven les famílies 
que anaven directament a les aules dels seus fills i filles. Allà es van 
posar un collaret, es van pintar un bindi al front i amb un tovalló de color 

van baixar al pati. Onejant els tovallons de diferents colors van ballar un 
ball de BOLLYWOD que va resultar molt vistós. També podien comprar 
pastissos elaborats per les pròpies famílies per berenar i visitar la 
biblioteca on hi havia  una exposició de materials i robes típiques de 
l’Índia que gentilment ens havien cedit.
Els guanys obtinguts tant de la venda de collarets, com de pastissos 
seran donats a l’ONG Somriures de Bombai per poder continuar amb 
els seus projectes.

A Secundària vam portar a terme una tasca de sensibilització des de la 
tutoria. L’alumnat va poder conèixer la realitat dels slums de Mumbai 
a partir de diferents materials audiovisuals. D’altra banda, el dia 15 
d’abril l’alumnat de 1r de Batxillerat va assistir a la xerrada que ens fa 
fer José Mansilla, membre de l’ONG Somriures de Bombai. Mansilla 
ens va explicar quina és la realitat dels slums, l’ajuda que ofereix l’ONG 
i les dificultats que tenen per portar a terme la seva tasca. Finalment, 
el dia 29 d’abril vam realitzar la Macroactivitat que va consistir a fer 
un lip-dub. Abans de fer-lo però, l’alumnat, el professorat i el PAS van 
participar en la preparació prèvia preparant materials, coreografies... 
Cal destacar l’ajuda que ens va oferir el professorat i l’alumnat del Cicle 
de Grau Superior d’Anàlisi i Control de Qualitat, que ens van ajudar a 
fer la pols que va utilitzar l’alumnat de 2n de Batxillerat durant el Holi 
Festival que van celebrar dins del lip-dub. Aquell mateix dia, a l’Escola 
vam dinar un menú típic de l’Índia. 

Cal destacar també, que arrel dels terratrèmols que han sacsejat el 
Nepal, des del Grup Unesco hem posat una urna al vestíbul per recaptar 
fons que es destinaran al compte que s’ha obert des la Casa del Tibet. 
A més, els dies 27-28 de maig i 2-3 de juny l’alumnat de 4t d’ESO i de 
1r de Batxillerat ha dedicat el temps del pati a vendre pa amb xocolata 
de comerç just. S’han recaptat 73,45 euros a l’urna i 339,50 euros 
amb la venda de pa amb xocolata.

Finalment, des del Grup Unesco volem agrair a tota l’escola la vostra 
participació i informar-vos que fins al moment de tancar l’edició 
d’aquesta revista hem recollit 4.259.11 euros. 

El curs que ve... més! 

Àngels Vidal i Judith Casadesús



El passat dia quinze d’abril, l’ONG Somriures de 
Bombai va venir a visitar-nos en relació amb la 
Campanya del Grup UNESCO de la nostra escola 
amb aquesta entitat.

Aquesta ONG, fundada a Barcelona per Jaume 
Sanllorente, té com a objectiu transformar la realitat 
social existent a les comunitats menys afavorides de 
Bombai, de manera que es pugui garantir l’accés 
als drets humans més fonamentals, i centra els 
seus projectes en el marc de l’educació, la salut i el 
desenvolupament socioeconòmic. Concretament, 
han desenvolupat un projecte anomenat Balwadi, 
guarderies, pel qual s’han creat un seguit d’escoles 
destinades als menors amb menys recursos, s’han 
ajudat noies, sense possibilitat de pagar-se els estudis, 
en la formació professional, i s’han format mestres, en 
la tasca educativa, per tal de millorar l’educació que 
reben els seus alumnes. També han desenvolupat 
projectes dintre de l’àmbit sanitari, enviant metges als 
slums, els barris més pobres, per tal de combatre la 
lepra, i, a més, s’ha finançat l’estada als hospitals de 
joves malalts.

Durant la xerrada al nostre centre, la tutora UNESCO de 
l’escola, Judith Casadesús, va informar-nos del lema 
de la campanya d’enguany Sumant Somriures que 
pretén conscienciar l’alumnat sobre les vulneracions 
de drets i l’exclusió que milions de persones pateixen 
als slums de Bombai. L’explicació de José Mansilla, 
membre de Somriures de Bombai, va anar 
acompanyada d’unes imatges a través de les quals 
vam poder comprovar que Bombai és una ciutat de 
múltiples contrastos, ja que, al costat d’un gratacels 
podem trobar una petita barraca, és a dir, que l’abisme 
entre rics i pobres és molt accentuat.

En definitiva, a Bombai trobem una sèrie infinita de 
desigualtats i injustícies que fan necessària la nostra 
conscienciació i sobretot ajuda material per sostenir 
els projectes que ja s’estan desenvolupant com els de 
Somriures de Bombai o d’altres amb possibilitat de 
desenvolupar-se en el futur.

Alumna de 1rD Batxillerat
Helena Ramada Vilas

Somriures de Bombai 
ens visita
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Obrir els ulls 
davant dels horrors
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Ahir va tenir lloc a les Cotxeres de Sants, organitzat pel Secretariat 
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, un acte per 

commemorar el 70è aniversari de la fi de la fi de l’horror nazi. 

La convocatòria tenia l’objectiu explícit de recordar aquells fets 
per tal de no oblidar l’horror que van significar en la història de la 

humanitat.

Amb aquesta intenció es van desenvolupar un seguit d’actuacions 
que amb el fil conductor de la paraula van unir cançó, música i 
teatre. A l’acte hi va intervenir el cantautor Francesc Mir, s’hi va 
veure una presentació molt interessant sobre Auschwitz de les 
alumnes de l’escola Ariadna Trullols i Anna Vidal, es van poder 
escoltar emotius textos del llibre de Montserrat Roig Els catalans 
als camps nazis, un dels quals va llegir la nostra alumna Laura 
Adan, i, finalment, alumnat de l’IES Lluís Vives, acompanyats per 
la Coral Jove de Sant Medir, van representar magníficament el 
text teatral Aquí no hi ha papallones: sobreviure a Terezin, que va 
mostrar el patiment dels nens i nenes del gueto i el camp de Terezin, 

propers a la ciutat de Praga.

L’acte, més enllà de fer memòria del que va representar la barbàrie 
nazi, va voler ser un crit d’alerta contra les situacions d’inhumanitat 
que s’han viscut i es viuen després de l’Holocaust. En les paraules 
del conductor de l’acte, Joan Manuel Parisi, en algun dels textos 
llegits de Montserrat Roig i en les paraules finals de la presidenta 
del Secretariat, Lluïsa Erill, hi havia la clara intenció que obrim els 

ulls davant dels horrors actuals.

Dolors Subirana i Albert Marzà

Obrir els ulls 
davant dels horrors
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Hem estat parlant uns quants dies amb el Santi López, 
psicòleg, sobre com comunicar-nos amb els altres i com sa-
ber escoltar-los per poder arribar a acords. Aquesta activitat 
ha servit per preparar-nos per fer una simulació d’Audiència 
Pública al districte de Sants Montjuïc.

El Santi ens ha explicat diferents històries, amb diferents si-
tuacions basades en fets reals, per mostrar-nos problemes 
quotidians de la nostra societat i com una bona comunica-
ció pot solucionar-los; i també com la societat influeix en la 
nostra vida i manera d’actuar i pensar.

Tot i que a simple vista això no té res a veure amb la de-
mocràcia, està clar que saber comunicar-se és fonamental 
per aprendre a respectar les opinions dels altres, exposar 
les teves idees i intentar arribar a acords, sempre que sigui 
possible.
 
El dimecres 13 de maig a 2/4 de 12 vam anar a l’Alcaldia 
per simular una Audiència Pública. El problema que te-
níem era què fer amb una plaça que s’havia de remodelar i 

sobre la qual no hi havia cap projecte. Cadascun dels grups 
de classe va agafar un rol, havíem de proposar diferents 
utilitats per la plaça: uns eren ecologistes, altres empresa-
ris, jubilats, discapacitats, joves, ocupes i joves de l’esplai. 
Llavors, a 2/4 de 12, les classes de 3rA i 3rD amb els seus 
respectius grups i rols van començar l’Audiència. Els ecolo-
gistes de 3rA vam arribar a un acord amb els discapacitats 
i els jubilats de la classe de 3rD per posar en pràctica el 
nostre projecte.
Aquesta activitat ens ha ajudat a poder relacionar-nos i po-
der arribar a acords amb els altres grups. També hem après 
a escoltar per poder ajudar el company. Ens ha agradat molt 
i esperem que el Santi torni.
 

Alumnes de 3r ESO A
Arnau Calduch, Dani Ronda, Àlex Montes, 
Dani Garcia, Marc Vélez, Xavi Montoya, Alba Valiente, 
Marta Ortuño, Lorena Serradell, Laura Martínez, 
Judith Gràcia, Alba Pallàs i Ainoa Rosselló

La comunicacio 
entre ciutadans
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El dimecres dia 10 de desembre va assistir a la nostra escola 
l’Arcadi Oliveres, economista i reconegut activista de Justícia 
i Pau, una organització per la promoció i defensa dels Drets 
Humans. Aquesta xerrada commemorava que el 10 de 
desembre de 1948 va ser signada la Declaració Universal dels 
DretsHumans a París. Per desgràcia, avui en dia aquests drets 
no són respectats.

Segons va començar a explicar, de drets, n’existeixen molts, però caldria dividir-los en el que ell 
va anomenar tres generacions de drets. La primera generació la formaven els drets civils, polítics, 
etc. que són aquells que inclouen els drets a la llibertat d’expressió, el dret a la sindicació, el dret a 
manifestar-se, entre d’altres. Seguidament va parlar de la segona generació de drets humans: els 
DESC (drets econòmics, socials i culturals), on s’engloben els drets més fonamentals que formen 
un individu, com per exemple, el dret a l’alimentació, a l’habitatge, a la sanitat, etc. En paraules de 
l’Arcadi “aquests drets són aquells que fan dels individus persones a terme complet”.

Xerrada 
d’Arcadi Oliveres
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Finalment, també s’han de tenir presents, una tercera generació de drets, que no van ser redactats 
el 1948 ja que eren impensables en aquell temps, com són els drets medi ambientals. 

Després d’aquesta introducció va passar a parlar de les violacions que avui dia es produeixen 
d’aquests drets. La primera va ser una relacionada amb els DESC, concretament aquell que 
parla del dret a l’alimentació que tenen totes les persones. Segons xifres que va donar, al món hi 
ha 7500 milions de persones, doncs d’aquestes, al voltant d’unes 1200 milions pateixen fam. A 
més, d’aquests 1200 milions, 50.000 persones moren de fam cada dia, una xifra alarmant. Per 
a que ens féssim una idea, aquest número equivaldria a omplir la meitat del camp Nou. Després 
d’aquests números tothom es pregunta quin és el problema, així només caldrà solucionar-lo 
i problema resolt. Doncs la veritat és que no existeix cap raó objectiva que justifiqui la mort 
d’aquest número tan elevat de gent que mor cada dia, ja que ara mateix al món hi ha aliments 
suficients per alimentar tota la població del planeta. Llavors ens va plantejar: quin és l’origen del 
problema? La resposta és ben fàcil, no es tracta d’un problema de producció, sinó d’un greu 
problema de distribució. Mentre que als països desenvolupats es produeix un malbaratament 
massiu d’aliments i hi ha cada vegada més gent que pateix obesitat, la realitat en uns altres 
països no tan afortunats, com són els anomenats “Països del Tercer Món”, és ben diferent, on 
una de les principals causes de mort és la fam. Resolt l’origen del problema, algú pensarà, ja ho 
tinc: si el problema recau en la distribució, per què no enviar els aliments sobrants dels països 
rics als països més desfavorits? Doncs aquesta no és la solució, és més, així provocaríem altres 
problemes. Tal com explica l’Arcadi, això provocaria un canvi en l’alimentació de les persones, 
a més que la majoria dels aliments arribarien caducats i fets malbé al seu destí, ja que la majoria 
d’aliments es fan malbé en un període curt de temps i l’esforç no hauria valgut per a res. Després 
de totes aquestes consideracions, l’Arcadi va dir que l’única solució real i viable per acabar amb 
la fam al món d’una vegada per totes seria que cada país per ell mateix produís la quantitat 
necessària d’aliments per abastir la seva població, sense la necessitat d’ajudes externes. Davant 
d’aquesta situació, l’organisme internacional de l’ONU, el juny del 2008 a la conferència de 
Roma, va concloure que per a eradicar el greu problema de la fam es necessitarien 50.000 milions 
de dòlars durant 6 anys, diners que es destinarien a la inversió en granges, tractors, animals, 
maquinària agrícola, formació tècnica i professional, entre d’altres mesures, que facilitarien als 
països pobres arribar a l’objectiu d’arribar a produir els seus propis aliments. 

Davant d’aquesta xifra els països rics s’hi van oposar i van fer una contraoferta de 12000 milions 
de dòlars. L’ONU accepta, ja que és millor això que res. 

El 15 de setembre de 2008 es pot considerar l’inici de la crisi econòmica que va esquitxar el món. 
Aquest dia es produeix la fallida de l’important banc nord-americà LehmanBrothers, caiguda que 
arrastrarà a tothom.

A partir d’aquest moment, el sistema bancari de molts països comença a fer fallida, però 
ràpidament s’inicia un pla d’acció impulsat pels governs per tal de rescatar els bancs amb diners 
de tots. Japó, Gran Bretanya, Estats Units, Espanya, Portugal, Grècia, Itàlia, França només són 
alguns dels noms que s’inclouen a la llarga llista de països que van seguir aquesta estratègia que 
va recaptar un total de 4 bilions 600 milions de dòlars, una xifra desorbitant amb la qual s’hauria 
pogut eradicar la fam al món 92 vegades. Com va dir l’Arcadi, “això és una violació dels drets 
humans en tota regla”.
D’aquesta violació, va passar a una altra, de la primera generació, dels drets civils i polítics, i 
que inclouen la lliure circulació de les persones. Hi ha una gran quantitat de persones que viuen 
en unes condicions de vida molt precàries i només aspiren a una vida millor. L’única opció que 
els queda és marxar i anar-se’n a un altre país, però això no és gens fàcil. Segons xifres que va 
donar l’Arcadi: en els darrers 5 anys, 29.000 persones han mort ofegades quan intentaven assolir 
el somni de viure una vida millor. L’Arcadi va dir: “Això és un crim. Ja que ningú té dret a posar 
fronteres a ningú”. Diu que les migracions no són un problema, com popularment es creu, sinó al 
contrari, són un tresor que enriqueix la cultura.
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L’Arcadi ens va donar una tasca per difondre: “Els immigrants no fan perdre diners al govern”. 
Per una banda, cotitzen a la Seguretat Social, paguen els impostos (IVA, etc.). De l’altra banda, 
reben educació, sanitat, beques, ajudes... Si es tenen en compte les entrades i les sortides de 
diners, els càlculs donen una xifra de 6.000 milions d’euros de superàvit. A més hem de tenir en 
compte que la nostra cultura és fruit de totes les migracions que ens han arribat: “Ser català és 
ser una mica magrebí, una mica fenici, una mica jueu, una mica romà, una mica àrab...” Com bé 
diu l’Arcadi: “El món és de tots”.

Després va parlar de la tercera generació de drets, els drets mediambientals. Fa 50-60 anys que 
el consum no para d’expandir-se a un ritme molt elevat. A més, les reserves de petroli s’esgotaran 
d’aquí 35 anys. Una manera de substituir el petroli és mitjançant la utilització de biocombusibles. 
Però, d’on provenen els biocombustibles? S’aconsegueixen del blat de moro, fet que segons 
l’Arcadi és una aberració. M’explico: s’utilitza menjar per alimentarels cotxes. Això provoca que 
els aliments que contenen blat de moro s’encareixin, ja que tota la producció va destinada a la 
formació de biocombustibles, fet que fa que a les persones pobres cada vegada els costi més 
alimentar-se. 

Un altre exemple el protagonitzen els telèfons mòbils. Segons el que diu l’Arcadi: “El telèfon 
mòbil s’hauria de canviar cada 6 o 7 anys.” Es preguntarà molta gent que això per què, doncs 
la resposta és senzilla. Els filaments que fan que els mòbils funcionin estan fets de “columbita-
tantalite” (abreviat: coltan) un mineral que podem trobar el 10% a Austràlia, un altre 10% a Rwanda 
i el 80% restant al Congo. 

La seva explotació a l’Àfrica ha estat, i està, lligada a conflictes bèl·lics per aconseguir el control 
d’aquest material, condicions d’explotació en règim de semiesclavitud, desastres mediambientals 
amb gravíssimes repercussions en la fauna local d’espècies protegides (goril·les, elefants), i fins i 
tot a greus problemes de salut associats amb els arcaics i infrahumans mètodes d’explotació. De 
fet, fa 15 anys que utilitzem els telèfons mòbils, doncs en aquest període de temps al Congo han 
mort 5 milions de persones a causa de les guerres.

Per acabar la xerrada va posar molt èmfasi que ens informem bé, ja que els mitjans de comunicació 
ens enganyen i, a més, ens distreuen. Va posar un exemple actual com havia sigut la malaltia de 
l’Ebola. Se li havia donat molta publicitat, però des que va començar el brot havien mort 6000 
persones contagiades d’Ebola, en front de 110.000 persones mortes en el mateix període de 
temps a causa d’altres malalties com són la malària o la sida. Ens va recomanar que el millor que 
podem fer és mantenir la TV tancada el 95% del temps, ja que tot el que ens diu són mentides i, 
a més, és un intent per idiotitzar la població. 

Miriam Millan Ruiz
2n Batxillerat D



Els treballs guanyadors d’aquesta edició han estat:
Primer nivell “Uns viuen, uns altres sobreviuen. No som tots iguals?” de Martina Tomàs, 
Paula Rodríguez, Sofía Orozco, Alejandra Neyra, Berta Ribas i Lucia Collado. 
En el segon nivell, s’han atorgat dos premis: un accèssit per “Esclavitud” de Lara Aznar, 
Ariadna Trullols i Anna Vidal, i un primer premi a “El bullying escolar. No callis!” de Clara González, Melany Polo, 
Alba López i Anna Genís. 
El Premi Ciberacció ha estat atorgat al treball “Los niños soldados” de Marcia Martínez i Claudia Parisi. El Premi 
UNESCO ha estat per Queralt Sales i el seu treball de recerca “Darrere les mirades opaques”. 
El Premi Eantopia ha estat pel treball de Mariona Ávila, Berta Peñas i Meriem Djeddou, 
titulat “D’Àfrica a Europa clandestinament”. 
Per últim, el premi Joan Pelegrí va ser per Judit Álvarez, per la seva constància en els treballs sobre Drets Humans.

Per tal de commemorar la proclamació per part de l’ONU de la Declaració Universal dels Drets Humans que va ser 
aprovada el 10 de desembre de 1948, a l’escola es va atorgar el dimecres 5 de febrer el 26è Premi Drets Humans, 
per tal de difondre el seu contingut, sensibilitzar sobre els valors que proclama i, sobretot, promoure la defensa dels 
Drets Humans que tan sovint es veuen vulnerats.

En l’edició d’enguany, els premis han anat dedicats a Malala Yousafzai, estudiant i activista pakistanesa de només 
17 anys, recentment guardonada amb el Premi Nobel de la Pau per la seva lluita en favor de l’educació dels infants 
i per la seva dedicació perquè els nens, i sobretot les nenes, puguin tenir dret a rebre una educació.

En aquests premis s’avaluen diferents treballs relacionats amb els Drets Humans que l’alumnat de l’Escola ha 
realitzat durant el curs 2013-2014, incloent pósters i plafons de l’alumnat de 2n i 3r d’ESO, presentacions en power 
point de l’alumnat de 4t d’ESO i els treballs de recerca dels alumnes de 2n de Batxillerat. A més, es premia també el 
treball continu de l’alumnat en matèria de Drets Humans amb el Premi Joan Pelegrí, els treballs que aporten una 
visió positiva de futur amb el Premi Eantopia i els treballs que fomenten l’ús de les noves tecnologies com a eina de 
sensibilització i denúncia de les violacions dels Drets Humans, amb el Premi Ciberacció.

Aquest any l’acte ha estat conduït per Anna Riera, professora de Secundària i presidenta del jurat. A més, l’acte 
ha comptat amb la presència de Dul Vallvé, membre de l’Associació Ressò de Musicoteràpia amb qui l’escola 
va col·laborar el curs passat, i que ha format part del jurat juntament amb Josep León, membre del Patronat de 
la Fundació Cultural Hostafrancs, Karina Grau, presidenta de l’AMPA de l’Escola, Pau Vaccaro, exalumne de 
l’escola i guanyadora del premi Eantopia 2012 i Juan León, tècnic informàtic de l’Escola i que ha actuat com a 
secretari del jurat.

Finament, quatre dels alumnes de cinquè de primària de l’escola que han assistit a l’acte han tancat el lliurament dels 
premis llegint una adaptació del conte “El país amb els des- al davant”, del llibre Contes per telèfon de Gianni 
Rodari, que han treballat a l’aula per inspirar-se i a partir del qual, seguint una proposta de FundiPau, sota el títol 
Bombes, mai més! van transformar la imatge d’una bomba nuclear convertint-la en alguna cosa pacífica i les han 
exposat a la mateixa sala d’actes de l’Escola.

Roser Gamonal
Exalumna 
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Acte de lliurament del 
26è Premi Drets Humans
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Per aquests mesos de juny i juliol tenim noves activitats 
destinades als nens i nenes  d’infantil i primària, perquè 
aprenguin les tècniques de Natació, Sincronitzada i Salts.

JORNADA INTENSIVA
Pels nens i nenes de P4, P5 i 1r.
Del 12 al 19 de juny, de 15h a 17h, amb servei de recollida 
a l’escola o, bé, a les 15h15 a la porta del nostre Club. Amb 
un cost de 18 €.

CURSETS DE JUNY i JULIOL
Pels nens i nenes de P4, P5, 1r, 2n, 3r i 4t.
Del 29 de juny al 23 de juliol, organitzem cursets setmanals 
de dilluns a dijous: P4, P5 i 1r (de 17h30 a 18h15) i 2n, 3r i 
4t (de 18h15 a 19h00). 

BEQUES DE JULIOL
Aquest any hem donat més beques que mai perquè els més 
menuts puguin experimentar amb aquest dos grans esports 
del NJP. Les beques consisteixen en un 60% de descompte 
en els cursets del juliol.

PROVES DE NIVELL
A partir del 15 de juny i fins a finals de juliol iniciem el període 
de proves de nivell per tots aquells nens i nenes que vulguin 
fer Natació, Sincronitzada i/o Salts al nostre club.

A més, tenim el CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU, que 
com cada any, i ja en fa 8, permet als nens i nenes gaudir 
de les setmanes de vacances d’estiu practicant diversos 
esports amb els seus amics i amigues.

Natació
Els nostres nedadors i nedadores que varen començar amb 
sis anys s’han anat fent grans i estan competint enguany a 
molt bon nivell.
Aquesta és la nostra il·lusió, fer créixer petits esportistes 
dins un àmbit molt saludable i que des dels més petits fins 
als més grans puguin gaudir d’un gran esport!
De moment podem dir que esta sent una bona temporada, 
sobretot pel que fa als resultats d’enguany i per les bones 
sensacions pel futur!

Les nostres alevines varen quedar les primeres 
a la Final de la Copa Catalana i la majoria s’ha 
classificat pels Campionats de Catalunya que es 
celebren a finals de juny. 
Les categories més petites del Club: Escola, 
Prebenjamí i Benjamí, també han aconseguit bons 
resultats i podran participar a les Finals de Relleus i 
a la Final Territorial.
Aquests només són una part dels resultats d’enguany, 
darrera de tot això hi ha múltiples competicions, 
entrenaments i sortides fora del nostre Club, interaccionant 
amb altres nens de clubs d’arreu de Catalunya.

Natació sincronitzada
Amb més de 100 nedadores, el nostre club diversifica any 
rere any la seva oferta per donar a conèixer aquest esport al 
màxim de noies.

Ens els darrers anys, el club ha fet un esforç per ampliar el 
ventall d’edat de les nedadores: començant per l’escola de 
natació sincronitzada, on les nenes poden iniciar-se a partir 
dels 6 anys, passant pels equips de competició, on s’ha 
aconseguit mantenir a les nedadores que fa anys havien 
començat al club i que ara ja van a la universitat, fins al grup 
més grans, format inicialment per les mares d’algunes de les 
nostres nenes i que, a poc a poc, es va consolidant com un 
equip i va acollint noves nedadores.

El C lub Natació Joan P elegrí  encara 
el final de temporada a p le rendiment i amb noves propostes! 



e iaPs fundacioe iaPs fundacio

3838 calaix de sastre

Tot plegat fa de la sincronitzada del Pelegrí un 
dels clubs amb més nedadores, més història 
i més il·lusió de tot Barcelona, i el converteix 
en un referent per a totes les petites que volen 
iniciar-se en aquest esport.

Els nostres equips han competit en totes 
les categories de formació de la federació 
catalana de natació sincronitzada 
(Benjamí 1, 2 i 3, Alevina i Infantil) i en 
l’àmbit del Consell Escolar de Barcelona 
hem assolit novament els primers llocs 
amb els nostres equips de grans (Juvenil, 
Júnior, Absolut i Sènior).

Amb aquesta excel·lent plantilla de nedadores, 
encarem el repte de la nova temporada amb 
moltes ganes.

Salts
Aquest any seguim treballant perquè aquest secció, de recent creació, proliferi; seguim entrenant els dissabtes 
al matí de 12h00 a 13h30 fent una part en sec i l’altra, l’aigua.

Els nostres saltadors/es mostren una clara progressió des de l’any passat i ja han participat en més d’una competició 
organitzada per la federació, segueixen anant un cop al mes als entrenaments que organitza la federació al CAR de 
Sant Cugat i ja tenim algun nen entrenant dins el programa de seguiment de Tecnificació de la FCN.

Instal·lacions Esportives
El club Natació Joan Pelegrí disposa d’unes instal·lacions esportives ben equipades per tots els seus abonats: una 
piscina de 25 metres (on es fan cursets per a nadons, nens i nenes de totes les edats i per adults, on es duen a terme 
les classes d’aiguagim i on els abonats tenen sempre dos carrils a la seva disposició per a nedar lliurement); una sala 
de classes dirigides (on es fan sessions d’estiraments, de zumbfit, de tonificació, d’aeròbic); una sauna i una sala de 
musculació.
Les possibilitats per abonar-se són múltiples i a uns preus molt assequibles per tothom; disposem de diferents tipus 
d’abonament: en funció de l’horari (abans de les 15h, abans de les 17h o tota la tarda) i de quotes especials pels 
alumnes de l’escola, pels socis de l’Ateneu i del BAM, i una quota familiar perquè vingueu tots a fer esport.

Com veieu la oferta es tan variada que tothom hi té cabuda! 
animeu-se a venir!!!

Per a més informació:
Venint a la secretaria del NJP (C/ Torre Damians 6. 08014 de BCN), 
de dilluns a divendres de 16.30 a 20h30

Trucant al telèfon 93 431 52 99
Visitant la web del Club: www.clubnataciojoanpelegri.cat
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