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Alumnes de la comissió de la revista Xarxa, 2004-05

L’ESCOLA, en majúscules, és més que
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un lloc físic on els nostres fills passen hores
i hores cada dia. L’Escola en majúscules és
el lloc on rebran la major part dels
coneixements que els permetran ensortirse’n en el futur, en la vida. Però, quines
són les funcions d’aquesta Escola? És
només una ‘distribuïdora’ de coneixements?
, un lloc de reunió i de relació? O també és
UN dels pilars per a l’educació dels nostres
fills? Estarem d’acord que la base d’una
educació de qualitat va més enllà de les
matèries que ha d’impartir, és a dir, més
enllà de les matemàtiques ,del català, de
l’anglès.....
Però crec que si reflexionem durant uns
instants també estarem d’acord que
l’educació dels nostres fills s’ha de
fonamentar en varis pilars, en varies
columnes que ajudin a construir el que serà
la base del ‘seu’ demà.
I és aquí on els pares, és a dir la família
tenim molt a fer i a dir. No podem esperar
que tot se’ns vingui donat, que siguin els
altres (en aquest cas l’Escola) que agafi el
nostre paper com a educadors i responsaDisseny: Ester Puig, Gabriel Sagalés i
Maite Garcia

bles dels nostres fills. L’Escola no és un sac
on tot hi cap. Els pares hem de fer la nostra
feina i aquesta va més lluny que posar el
plat a taula i vetllar perquè no els falti res.
Hem de saber fer el nostre paper, parlar
amb els nostres fills, intentar comprendre què
ens diuen, però també intentar fer-los saber
què pensem com a pares, dialogar seria la
paraula.
Els pares i els educadors de l’escola hem
de fer una xarxa conjunta d’acció, creant un
clima continuat de relació. Hem de saber
ajuntar els nostres esforços i entendre que
només amb una bona comunicació podrem
portar a terme aquest repte tan important
que tenim a les nostres mans: l’educació dels
nostres fills, l’educació dels ciutadans del
demà.
Ens hem de trobar, col·laborar uns amb les
altres per portar aquesta acció conjunta de
FAMÍLIA-ESCOLA i entendre que només
treballant alhora podrem aconseguir amb
èxit el que tots desitgem: EDUCAR.
Maite Planas
Mare i mestra
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Agraïments: Mercè Russinyol (per les informacions i altres), Pep Rifà (assessorament informàtic i altres), i tots els mestres (Mercè Pratso, Sandra Petitbó, Joan Roca, Lourdes
Boeck, Eva Ventura i Gabriel Sagalés) i alumnes de la comissió de la revista Xarxa o no.
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Dijous
llarder
Carnestoltes
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El dijous dia 3 de febrer
a la tarda els nens i nenes d’infantil i cicle inicial vam anar a celebrar
el dijous llarder. Els
més petits vam anar a
les Feixetes i els
d’inicial a la Suïssa. Vam
saltar i jugar una bona
estona pel bosc i
després vam fer un bon berenar.
L’endemà, el divendres, vam celebrar el Carnestoltes juntament
amb els nens i nenes d’Educació
Infantil. Ens vam vestir d’arc de
Sant Martí. Cada curs anava d’un
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color diferent. Els de P-3 eren els
grocs, els de P-4 vermells, els de
P-5 taronges, els de 1r verds, els
de 2n blaus, les mestres liles i el
senyor Carnestoltes lila fosc.

Primer vam cantar cançons dels
colors i de Carnestoltes. Després

vam ballar una bona estona i al final vam fer la típica desfilada de
Carnestoltes per cursos.
Ens ho vam passar PIPA!!

VISTA I NO VISTA
Avui neva!!!!
Podrem sortir
al pati i fer
ninots i tirarnos boles… i
si no ens
afanyem ja no
en quedarà ni
una mica!
Perquè després de la nevada
ha sortit el sol i la neu es desfà
sense contemplacions.
Sort que aquest any ha nevat
més d’una vegada i qui més qui

menys ha pogut jugar amb
aquesta
blancor tan
màgica i
especial.
Els dies de
neu
oblideu-vos
de treballar
i poseu-vos
a jugar, que
ja ho
veieu… vista i no vista, la neu ve
i se’n va.
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DON QUIJOTE, SANCHO
PANZA I DULCINEA VISITEN LA VEDRUNA-TONA
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Suposem que el famós cavaller
ha ressuscitat amb motiu del seu
quart centenari i deuria sentir

El passat divendres dia 11 de
febrer, els nens i les nenes de
cicle mitjà van rebre una visita

Sort que en Sancho va poder
convèncer en Quijote que “aquello que ve no son gigantes,
vuestra merced, que
son molinos” i havent

passejat per tot el
pati, van decidir continuar el seu llarg
molt especial. Enmig
d’un camp
de molins

2005

de vent, talment
com si a la Mancha
ens trobéssim, van
aparèixer “al trote”
de Rocinante i Rucio, en don Quijote
de la Mancha, el seu escuder
Sancho Panza i l’estimada i bella
Dulcinea del Toboso.

campanes que a la Vedruna hi
havia “unos gigantes” que
amenaçaven la pau i l’harmonia
de la vida escolar. De manera
que no s’ho va pensar ni un
moment i “encomendándose a
su amada
Dulcinea” i
“acompañado
de su fiel escudero Sancho
Panza” es
decidí a
combatre
la plaga
del centenar de molins
que havien aparegut a
l’escola, en forma de
màscares de carnaval.

viatge.

ELS LLIBRES
COL·LECTIUS
Els alumnes de cicle mitjà ens
queixem dels llibres que estan
en mal estat, perquè estan
guixats, hi ha ximpleries
escrites. També hi ha pàgines
estripades. Quan llegeixes un
còmic no pots llegir bé les
bafarades. Els jocs que hi ha al
final dels Tiro-liro i els Reporterdoc estan fets i llavors no et
deixen l’opció de pensar-los tu
mateix. Estem enfadats amb les
persones poc responsables que
guixen els llibres. Ho volem fer
saber sobretot als alumnes més
grans, perquè són els que ja
han passat per cicle mitjà i
volem que tinguin més cura dels
llibres que són de l’escola o
sigui de tots.
Si us plau, no feu malbé els
llibres, perquè són de tots i tots
tenim el dret de poder-los llegir
en bon estat.
Abril 2005, any internacional del
llibre i la lectura.
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L’ENTORN MÉS PROPER
SORTIDA AL BOSC DE
LES FEIXETES
11 – 11 – 04
Quan tot just començava a despuntar el fred, els alumnes de 4t
de primària vam sortir a treure el
nas. No vam pas anar gaire
lluny, davant mateix de la nostra
escola hi tenim un bosc, el de
Les Feixetes. Moltes vegades
hi hem anat a jugar i cada any hi
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celebrem els Jocs Florals. Però
en canvi, era la primera vegada
que anàvem a llegir-lo.
Aquí us deixem amb les
impressions dels nostres
alumnes i amb la il·lusió que
entre tots intentarem mantenir i
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conservar en bon
estat el nostre
entorn natural,
perquè així tothom
pugui gaudir-ne.
Des de l’escola
volem agrair el
servei prestat
desinteressadament
per la Mancomunitat
La Plana.
“Quan vam arribar al
bosc vam veure un esquirol
enfilat a un pi.”
“Vam anar a les Feixetes i ens
va
acompanyar
un monitor
de la
Mancomunitat
La Plana i
ens va dir
que
anàvem a
llegir el
bosc. Tots
ens vam
estranyar
molt, perquè llegir el bosc no
sabíem què era, però en David,
el monitor, ens va dir que llegir
el bosc és conèixer-lo.”
“Després ens va dir que havíem
de fer una paleta de colors com
la dels pintors, però del bosc i

ens va donar un
full amb un tros
que enganxava i
vam trencar
trossos petits
de les plantes i
de les fulles i
vam fer la
nostra pròpia
paleta de
colors del Parc
de les
Feixetes.”
“En una roureda hi ha roures,
però també hi ha més arbres i
plantes.”
“Ens va agradar molt tancar els
ulls i escoltar la natura en un dia
de tardor.”
“Vam anar a conèixer la natura
més propera i vam veure volant
diferents ocells com el gaig.”
“Vam observar el bosc i vam
trobar restes
d’animals.”
“Vam trobat un
tros de gaig”
que havia estat
devorat per un
rapinyaire.
“Vam identificar
arbres i arbustos.”
“El joc del mocador amb

cartes d’ocells va ser molt
divertit.”
“En David ens ha ensenyat la
seva capsa dels tresors i així

s’ha acabat aquesta excursió tan
maca.”
Alumnes de 4tA i 4tB de primària
de l’escola Vedruna-Tona
Abril 2005
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Els dies 14, 15, 16 i 17 d’abril els
alumnes de 3er d’ESO de l’escola
Vedruna Tona vam anar a París.
Vam organitzar aquest viatge ja
que fèiem el crèdit de francès.
L’objectiu era practicar la llengua
estudiada, visitar monuments i
quadres i poder gaudir de la ciutat
de París. Amb aquesta activitat el
grup-classe vam poder-nos relacionar amb gent d’altres països i
així poder practicar l’idioma
estudiat.
El dia 14 d’abril iniciarem el viatge
cap a París. Vam quedar a dos
quarts de cinc de la matinada al
davant de l’escola Vedruna Tona.
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Quan hi vam ser tots, vam anar a
l’aeroport de Girona, allà ens vam
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acomiadar dels pares que ens
acompanyaven. Al cap de poc
sortíem amb l’avió. El vol va durar
una hora i mitja, que se’ns va fer
molt llarga per les ganes boges
d’arribar a París.
París és una ciutat artística on
molts autors han anat a perfeccionar la seva tècnica, per la qual
cosa es respira un ambient
bohemi en els seus carrers i
places i en qualsevol racó pots
trobar gent pintant, monuments,
catedrals...Aquest és el principal
atractiu d’aquesta ciutat cosmopolita i nosaltres el volíem aprofitar
al màxim. És per això que ja des
del primer dia vam començar la
nostra ruta cultural amb una visita
al Centre Pompidou i la vam acabar al museu Orsay, una antiga
estació de tren adaptada com a
museu on vam poder gaudir de
les seves obres i de l’encant de
l’edifici. Allà vam acabar de passar
el dia.
El divendres, seguint el programa
establert vam anar al museu del
Louvre. Aquest museu és molt espectacular, no tan sols pel seu
contingut sinó també per l’edifici,
per la piràmide de vidre per on

s’entra i per uns vistosos jardins
que es troben per les seves
rodalies. En el seu interior vam poder veure tota mena de
manifestacions culturals, des de
escultures egípcies com l’Escriba
Morgan, fins a quadres
mundialment coneguts com la
Gioconda.
El monument més emblemàtic de
París és la Torre Eiffel i per això
era una visita obligada encara que
el temps no ens va acompanyar
gens i ens va fer dubtar de la
conveniència de pujar-hi, al final ho
vam fer i vàrem comprovar que les
vistes des de dalt són
espectaculars.
Una altra atracció típica de París és
el bateau mouche, que és un
vaixell que navega pel Sena i passa
pel costat dels edificis més
emblemàtics de París.
Entre aquests cal destacar els que
vam visitar durant la resta del viatge:
-

L’església del Sagrat Cor.

-

L’Arc de Triomf, on ens
vàrem trobar amb una
desfilada d’ex-combatents

de la segona guerra
mundial i van fer un
homenatge al soldat
desconegut.
-

La Catedral de NotreDame on les seves
gàrgoles antigament
protegien als parisencs,
espantant l’enemic amb
els seus esgarrifosos
cossos.

A part de tot el bagatge cultural
que ens ha aportat aquest viatge,
és important remarcar que hem
viscut experiències lúdiques i
personals molt interessants, hem
fet coneixences amb gent
d’altres països i aquesta vivència
ens ha servit per veure el francès
i tot el que l’envolta des d’un
perspectiva diferent que sempre
recordarem.
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VA DE LLIBRES !
Els llibres que han escrit els
alumnes de la nostra escola.
Sí, sí, dic llibres. Els llibres que
els alumnes han escrit i no han
estat publicats i els llibres que,
excepcionalment, s’han publicat.
Quan dic llibres em refereixo a
un conjunt de textos narratius o a
un recull de poemes, o a un ...
Aquells textos que s’han escrit
després d’una motivació prèvia
a classe, o en un moment
d’inspiració, o al capdavall del
dia en la rutina d’un diari personal, o en els Jocs Florals de l’
escola o en qualsevol altre
concurs literari.
Som-hi! Us vull fer arribar les
últimes novetats:
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En Guillem Duarte de 4t d’ESO
ha participat, juntament amb
altres alumnes d’altres escoles,
en l’edició del llibre Pares i
adolescents, quants dubtes!
amb l’aportació d’un text del seu
diari personal. Aquest llibre és
de l’editorial Rosa dels Vents i
ha estat una de les novetats del
Sant Jordi d’enguany.

La Raquel Sandoval de 4t d’ESO
ha col.laborat en l’edició de la
novel·la juvenil Un estiu a Irlanda. I ha aportat uns textos que
han servit per escriure la part
final del llibre, que va ser
publicat, a finals d’any, a
l’editorial Columna Jove.
Finalment, us vull fer saber, als
més grans, alguns pares de
l’escola, autors del llibre Vida de
perdiguer que va ser publicat
amb el nom: Un altre Felip
Marlot, si us plau, a
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, col.lecció La Xarxa,
l’abril de 1983, que ara ha sortit
un llibre on s’esmenta aquest fet.
Es troba en una edició molt
acurada amb el títol: Joaquim
Carbó, setanta anys, un centenar de títols i un milió
d’exemplars. En aquest llibre es
descriu la nostra experiència i
l’entusiasme que tots vam posar
en l’ofici de convertir-nos en
petits escriptors, grans creadors!
El que vam viure, en aquell
moment,(aleshores teníeu
catorze anys), resta encara avui,
ben viu entre nosaltres. És per

això que vull compartir amb
vosaltres aquest llibre que ens
ho recorda i que vull posar a
l’abast de tothom.
L’escola no ha deixat mai de
treballar, any darrera any, en
projectes que ajuden a
desvetllar la imaginació, la
creativitat, l’aprenentatge dels
recursos expressius i la
sensibilitat literària, des dels
més petitons fins als més grans.
No és d’estranyar, doncs, que
en qualsevol moment pugui
aparèixer la sorpresa i, de
retruc, ens puguem sentir
personalment molt satisfets
d’haver estat protagonistes d’una
història irrepetible.
Mercè Rusiñol, mestra de
Llengua Catalana a ESO

JORNADA DE PORTES
OBERTES
El dia 13 de març, l’escola va
obrir les portes a totes aquelles
famílies que tenien intenció de
portar els fills a l’escola el curs
que ve.
Hi van haver alumnes, que van
anar una estona abans, les
activitats que els professors els
hi havia proposat durant la
setmana. Alguns d’aquests van
ser de 6è,que es van oferir
voluntaris, per tocar la flauta a la
sala de música. La majoria va
aguantar tota l’estona, però hi va
haver gent que va sortir en el
pati una estoneta. Val a dir que
la música que van fer era per
acompanyar la sala de música,
tot i que també ambientava
l’escola de fons, mentre les
famílies la visitaven. Els que van
anar a tocar, pensaven que la
gent s’assentaria, però no va ser
així,. Tot i que va passar molta
gent. Alguns, però , paraven
escoltar, i es quedaven una o
dues cançons.
Els alumnes que anar aquell dia
a l’escola estan molt contents de
la seva feina.
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CONCURS DEL PAÍS A
L’ESCOLA,
SONS
I
CANÇONS
El 20 d’abril la coral de l’escola,
vam rebre una carta d’Acció Escolar del Congrés de Cultura Catalana. Cada any organitzen la
campanya
“el país a
l’escola”
en
la
qual tots
els cent r e s
d’ensenyament
primari i
secundari
de Catalunya poden participar en
un concurs de cançons anomenat:
“Sons i cançons”. Calia enregistrar
un CD amb les cançons que
fixaven i si els hi agradava
passàvem a les semifinals.
Tots els nens i nenes de la coral
es van posar les piles i van
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treballar de valent per poder
passar-hi. I ho vam aconseguir. El
dimecres dia 25 de maig vam anar
a la Fundació Orfeó Gracienc per
actuar davant les altres escoles
seleccionades i es va decidir
quines cinc passaven a la final,
que va tenir lloc el dia 5 de juny

al Palau de la Música Catalana. I
vam aconseguir arribar a la final! I
GUANYAR-LA!!!
L’objectiu, ja està assolit. Són
moltes les activitats
realitzades per la coral
durant tot aquest curs:
concert a l’Auditori,
concert de Nadal, concert
a la Canal,
concert de
final
de
curs…I encara tenim
moltes més
ganes de

seguir treballant per anar fent la
coral més activa i participativa!

CONCERT
“JUGUEM
CANTANT” A LA CANAL
S’obre el taló i tot es fa fosc. Sols
sentim i gaudim del silenci. La coral Estrella de la nostra escola i la
coral Alegria de Seva estan apunt
d’ entrar a l’escenari. Hi ha nervis
però molta il·lusió per fer que
l’experiència sigui tot un èxit. És
la primera vegada que ambdues
corals es troben a la Canal per fer
un concert junts. Sonen les
primeres notes del piano, és la
introducció de la cançó: “Cuca de
llum”. Quan torna a aparèixer el
tema principal de la peça, surten
tots els nens i nenes de les corals
molt a poc a poc seguint la

pulsació de la peça. Són petites
cuques de llum de diferents
colors que creen
un ambient molt
especial.
Així és com
començava un
concert que tingué
lloc el diumenge
13 de març a la Canal de Tona.
Les dues corals ens van
oferir un concert amb un
repertori ampli de cançons
tradicionals catalanes i
d’altres d’arreu del món.
L’última cançó va ser: “Vull
pa amb xocolata” i el
concert finalitzà amb una
xocolatada per a tots els
assistents al concert. Va
ser una experiència molt
entranyable que esperem
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tornar a repetir el proper curs.
L’AMPA, l’escola i l’Ajuntament de
Tona van ajudar-nos a fer possible
aquest projecte tan interessant.
Moltes gràcies a tots!

LA CORAL ESTRELLA A
L’AUDITORI DE BARCELONA
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El dia 29 de maig la coral Estrella de la nostra
escola va actuar a
l’Auditori. La nostra coral
forma part des del curs
2003-04 del SICC, Secretariat de
Corals Infantils de Catalunya. Cada
any, al novembre es fa una
trobada de tots els directors/es de
les corals que hi formen part i es determina el programa a
seguir. Aquest curs
es presenta una

8
cantata anomenada:
“Till Eulenspiegel”, un
seguit de peces molt
divertides que expliquen la vida d’un nen
molt trapella que rumia
mil invents per “fer-ne
de
grosses” als
s e u s
companys.
Serem un total
de 400 nens
els que ens
trobarem
aquest diumenge a l’Auditori. La
primera part del concert,
l’orquestra jove de Barcelona
interpretarà el Carnaval dels Animals de
C.Saïnt-Säens i la
segona part els
nostres nens i nenes
junts
omplirem
l’escenari per cantar
aquesta cantata tan divertida, que
és presentada com un joc amb
moviments i a diferents veus. Va
ser una experiència única!

XERRADA d’en JOAN SOLER als alumnes de
CINQUÈ DE PRIMÀRIA
El dimecres dia 13 d’abril del
2005 va venir a l’Escola en
JOAN SOLER. Aquest senyor és
un claretià, també és físic i
teòleg. És professor de l’Escola
Escorial de Vic.
Ell ens va dir que és més
important una bona pregunta
que una bona resposta. Per
això vam fer-li moltes preguntes
i ens les vam pensar molt bé. Ell
ens les va respondre molt
clarament.
Ens va parlar sobre les teories
de l’espai i que hi ha gent que
creu que el món està envoltat
d’una energia que ens la dóna
Déu. Ens va parlar sobre el cel i
l’infern. També sobre la matèria i
que el nostre cos està format
d’àtoms. Va explicar el que ell
pensava de per què el nostre
cos no pot travessar una taula,
paret, etc.
Vam descobrir que la velocitat
de la llum és molt ràpida, molt
més del que ens pensàvem. El
per què en un temps determinat
hi va haver una gran glacera.

Sobre la contaminació, sobre
l’Univers... També ens va parlar
d’una màquina que dos dies
abans que passés va detectar el
Tsunami, tot i que ho van lligar
fins després que passés la gran
desgràcia.
En Joan Soler té dos punts de
vista: el de la ciència i el
religiós. I això ho trobem molt
interessant i ens va ajudar molt a
entendre quan parlava de la mort
des dels dos punts de vista. Va
dir que la vida és un pas cap a
un altre lloc i va comparar la mort
amb un naixement. Ens va fer
veure que no ens ha d’espantar
la mort. Algú també li va preguntar sobre la reencarnació.
Tots estem d’acord que va ser
molt interessant.
I per acabar la xerrada ens va fer
un truc de màgia.
Gemma Fontseca
i Oriol Chandre
Delegats de Xarxa de cinquè de
Primària
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CONCERT DE
D’ED.INFANTIL
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NADAL

El dia 17 de desembre tots els
nens i nenes d’Ed.Infantil van representar davant tots els seus pares i mares el concert de Nadal.
La primera part van presentar el
concert el Carnaval dels Animals
de C.Saïnt-Säens. Cada classe era
un animal diferent. Els nens de P3
eren els peixos i les serps, els de
P4 eren els conills i els elefants i
els de P5, els lleons i els cignes.
Va ser un espectacle d’obres
xineses en la qual els nens
representaven l’audició del seu
animal. La llum, el color, el
moviment dels nens seguint el ritme
de la música, els contrasts...van
ser els elements protagonistes de
la primera part.
A la segona part els nens de P3,
van cantar: Tanca els ullets, Ara ve
Nadal i els Reis de l’Orient i van
recitar el poema de Nadal. Els
nens de P4 van cantar Serra que
serra i Pastoret d’on véns? junt
amb el poema recitat, i els de P5
van cantar Pel mar naveguen tres
vaixells, Ja ve Nadal, Dorm Infantó
i el poema. A continuació i ja per
acabat, la coral Estrella de l’escola
va interpretar les cançons: Dimoni
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pelut i el Pessebre màgic amb
l’acompanyament de la pianista i
també mestra de l’escola, Marta
Domingo.

RÀDIO VEDRUNA
S’APUNTA AL SO
DIGITAL

Un conte a P5

Aquest any hem fet
reformes a les
instal·lacions de
l’emissora. Feina temps
que demanàvem una
taula de mescles nova i
l’AMPA ha decidit donar-nos una
alegria. Des del mes de
setembre disposem d’una nova
taula que ens permet treballar en
millors condicions. Abans en
teníem una de molt petita a la
qual hi havíem adaptat un
mesclador per a micros. Tot
plegat, ja us podeu imaginar que
era força
d’estar per
casa. Ara la
instal·lació té
un aspecte
molt més
professional.
A més a més
hem
incorporat a
l’estudi un
ordinador que
ens permet treballar amb so
digital i nous formats, com MP3.
De mica en mica anem deixant

Com que cada dia en sabem
més, de llegir i escriure, els
nens i nenes de la classe de P5
hem volgut fer d’escriptors i inventar-nos un conte tots plegats.
Hem pensat el text, hem fet les
il·lustracions i el resultat ha estat
magnífic, un conte que tenim a la
nostra biblioteca. Us convidem a
venir a llegir-lo.
ELS DE P3 SORTIM A
TREBALLAR AL PATI
Per aprendre matemàtiques
només ens cal un pot i el pati de
l’escola. Aprofitant el bon temps i
el concepte ple i buit, els Patufets
i les Caputxetes, vam estar a
diferents llocs del pati: el de
davant, la sorrera, la font, ...
Jugant, jugant vam aprendre.

de banda les gravacions
magnètiques en cassette i
treballem directament des del
disc dur de l’ordinador. Tot
plegat ens ha permès millorar en
qualitat de so. Milers de gràcies
a l’AMPA per ajudar-nos a estar
al dia des d’aquest servei.

Escola Vedruna

Notícies
Passat, present i futur
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Que ràpid m’han passat aquests
últims quatre anys! Quan els
meus pares en van proposar de
venir en aquesta escola, l’escola
Vedruna, jo deixava endarrere la
meva escola, els meus amics,
els meus mestres, el poble,…
per començar una nova etapa de
la meva vida.
Em preocupava el fet de
conèixer nova gent, d’adaptarme a un nou sistema
d’ensenyament, a un nou horari i
enfrontar-me al nou cicle d’ESO,
el qual em suposava prendre
noves decisions i afrontar nous
reptes.
Quina tristesa m’envaeix en pensar que he de tornar a començar
una nova etapa, perquè per a mi
aquests quatre anys han
significat molt.
En aquesta escola he conegut
nova gent, a qui estimo i aprecio
com si fossin els mateixos amics
de la infància; els mestres, els
quals m’han ajudat i recolzat en
tot moment, tant en els bons
moments com en els dolents; i
l’escola, aquest petit, però
alhora gran edifici, el qual em fa
sentir protegida i estimada.
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Entre aquestes quatre parets he
madurat, he après a escoltar, a
cultivar-me i a créixer com a persona, a raonar, a estudiar, a
aprendre, a estimar i, sobretot,
tot això, sense perdre el meu
gran somriure. Realment, m’ho
he passat genial, he sigut molt
feliç.
En aquesta escola vaig arribar
sent una nena petita i innocent
que no sabia res de la vida i
que es pensava que ja era gran.
Poc a poc, m’he adonat que em
faltaven saber moltes coses
d’aquest bonic i apreciat món i
també puc dir que actualment
encara me’n queden moltes per
aprendre , segurament, més que
no em penso.
Sé que el Batxillerat és el pas
que he de donar, però com tot
canvi, és a dir, com tota
experiència nova, m’espanta.
Crec que tot anirà bé i a més
estic convençuda que en els
mals moments sempre tindré
tots aquests bonics records de
l’escola, d’aquesta intensa etapa, que m’ajudaran a tirar
endavant i a lluitar pel que estimo, pel meu futur.
No vull oblidar tots aquests
anys, però també tinc ganes i

il·lusió per començar a ser jo qui
dirigeixi la meva vida, a fer-me
responsable de les meves
decisions i dels meus actes,
amb les meves pors i els meus
dubtes, però intentant no perdre
mai la meva alegria, la meva
humil felicitat.
Sempre tindré aquesta escola i
tot el que l’ha acompanyada
dintre el meu cor i això no m’ho
podrà prendre ningú.

K3 a l’escola
Els periodistes del canal K3 van
venir a entrevistar-nos per saber
què pensàvem de l’onada de
fred. I aquella tarda vam sortir
per la tele a les 19h. La nostra
opinió és que ens va semblar
bé, però ens podrien haver
donat la mateixa oportunitat de
sortir a la televisió a tots.
Sortida a Olot

Marina Lora Bonastre
4t ESO B

Noticies Cicle Superior
Brodats
L’alumna de 6è, Aïda Cilleros
Molas ha guanyat un premi en el
concurs de Labores Coats Fabra
2004, organitzat per aquesta
casa de fils. El quadre
guanyador ha estat publicat a la
revista Labores del Hogar del
mes de març.
Aquesta mateixa alumna, també
ha guanyat el premi del grup B
del Fil a L’agulla d’enguany amb
un quadre de punt de sombra.

El dimecres 2 de març, vam
anar d’excursió a Olot a veure
els volcans. Primer vam anar a
donar una passejada per una
pineda i els monitors ens van
ensenyar moltes coses. Vam
tenir l’oportunitat de veure un
volcà per dins (el Croscat), les
bombes volcàniques, les
cendres, el basalt i les
bombolles de magma.
Jazz a Vic
El divendres 21 de gener vam
anar a Vic a veure el ritme del
jazz i el blues. Va ser molt
divertit perquè el que tocava el
contrabaix semblava el Mr.
Bean.
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VIU EN COLORS!!!

UNA NIT A LA FRESCA…

Els dies 8 i 12 de juny, els
alumnes del crèdit variable El
Color amb la col·laboració dels
alumnes d’infantil i primària, presentaran una espectacular
exposició. Després
d’experimentar amb el negre, el
groc, el blau, el blanc, el vermell

Els alumnes de 1r ESO s’ho han
muntat bé!! Han convençut a en
Joan Roca i a en Pep Rifà… i se
n’han anat d’acampada!!! El
divendres 27 de maig, amb bici
fins al Gurri Xic, i allà parar les
tendes, i a divertir-se: canoes,
tirolina, animals… i verd, molt
verd… i aigua, molta aigua!!!
Després d’alguna que altra
remullada, canviar-se i en aquest
moment… l’arribada de les
convidades especials, amb
molta gana i a punt per sopar! Un
sopar de germanor… i encendre
el foc, tots al voltant… quan de
sobte: Qui ha sigut!!- un crit d’en
Joan que ens alertava que
quelcom havia passat…- Davant
la sorpresa de més d’un… en
Joan ens
portava una
caixa repleta
de paperets… i
que bé que van
anar per atiar el
foc, que en
Pep no es
cansava de
vigilar… Papers
i papers que
sortien de la

i el verd… tothom qui ho vulgui
podrà durant una estona, tastarlos, escoltar-los, tocar-los… en
fi, viure el color des
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tenda dels
“profes”… quina
cosa més
estranya ! Una
estoneta per
recollir-los tots, i
una bona
foguera… alguna
cançó, alguna
actuació… i
riure, un tip de
riure!
Una molt bona experiència que
de segur no oblidarem!! (Quan
vulgueu, ens tornem a apuntar
per sopar!).

Escola Vedruna

Notícies
El dia del voluntariat!
El passat dilluns dia 21 de febrer
de 2005, tots els alumnes d’
ESO vam celebrar «el dia del
voluntariat».

En el dia del voluntariat l’escola
organitza una sèrie d’activitats
per fomentar «l’esperit volentari»
de cada alumne, i demostrar
que no sempre la recompensa
material és la millor i que a
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vegades és molt més
satisfactòria la recompensa de
haver fet contenta a una sèrie de
gent amb el teu esforç.
Els alumnes de primer d’ESO
van fer una recollida de material
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per a una escola del tercer mon
amb la fundació Trueta. Van distribuir varies caixes per tot
l’edifici on, qui
volgués, hi
podia
dipositar:
estoigs,
colors,
llibretes... i
tot tipus de
material escolar.
També,
alguns
grups, van posar
alguns punts de
recollida de material per al poble
de Tona.
Els alumnes de
segon, a
diferència dels de primer, teníem
varies activitats a triar: anar a la
guarderia i ajudar a cuidar els
nens, anar a la residència d’avis
a fer-los companyia, netejar el
sender de Muntanyola, pintar
bancs o
reixes pel
poble, muntar
punts de
recollida de:

ulleres,
medicaments,
menjar,
etc., anar
a la ràdio
del
«col·le» a
fer un programa...

A la tarda, van
venir de
diverses
organitzacions
voluntàries
com la creu
roja, càrites,
Unitat contra
els tsunami de metges forenses,
etc. I ens van fer unes
«xerrades» sobre la seva feina.
Raquel Casas Carbonés.

Escola Vedruna

El reportatge
L’AMPA AVUI
QUI SOM?
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L’Ampa de l’Escola-Vedruna Tona som tots.
L’associació de pares i mares d’alumnes,
representem a tots els pares i mares dels
alumnes
de
la
nostra
escola, i
vetllem
p e l s
interessos
d e l s
nostres
fills. Participem activament i en estreta
col·laboració amb l’equip directiu, en tot allò
que requereix el nostre suport.
De ben segur que tots ja coneixeu als
membres de la Junta de l’Ampa, i sinó aquest
és un bon moment
per a fer la
presentació:
president, Miquel
Cilleros; sots-presidenta,
Telma
Cruzate; secretari,
Jordi
Mombiedro;
tresorer,
Ramon Ges, i els vocals Cristina
Escrig, Jaume Bou , Elisabet
Vilella, Cristina Costas, Ramon
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Castany, Fina
Alonso ,Pere
Codina, Lídia
Raventós,
Ramon Codina,
Núria Roger i
Lluís Mas. Tots

estem a la vostra
disposició
i
sempre oberts als
v o s t r e s
suggeriments.
Recordeu que
qualsevol
de
vosaltres pot formar part de la junta. Us hi esperem!
QUÈ FEM?
L’Ampa és la
que es fa càrrec
de l’organització
dels tallers extraescolars: coral,
labors, pintura,
fang, escacs, cuina, ràdio,
natació, construcció en cartrópedra, jocs,
taller creatiu,
música,...i
hem de remarcar
que
enguany hi ha

hagut un increment
considerable de
nens
que
gaudeixen
d’aquestes
activitats. Per
aquest motiu
comptem amb
la col·laboració
de Glòria Roca
com a coordinadora.
Per altra banda,
des de l’Escola
de Pares i Mares
s’organitzen
conferències i
x e r r a d e s
adreçades als pares compromesos en l’educació dels seus fills.
Així vam començar el curs amb la conferència
“Malentesos en la relació escola i família” a
càrrec del sociòleg Sr. Salvador Cardús. També
es va organitzar una xerrada
amb la dietista Sra. Esther
Recasens. Al final de curs hi
ha programada una última
conferència sobre les
drogues. Ja us informaren en
el seu moment.

Escola Vedruna
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COM HO FEM?
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Aquesta tardor una bona colla de famílies vam
gaudir d’una jornada de lleure a la fageda
propera a la Devesa de Rupit. Va ser una diada
plena d’emocions en la que grans i petits vam
gaudir de la natura. Dies després tots
recordareu que una “plaga” de rates i ratolins
va envair Tona el dia del Carnestoltes. No
tenint-ne prou,
durant la Jornada
de
portes
obertes
de
l’escola alguns
membres de la
Junta de l’Ampa
vam
ser-hi
facilitant
informació i convidant, a
tots els que havien vingut
a visitar l’escola, a participar a la Calçotada, que ja
és el segon any que se
celebra. A poc a poc anem
creant tradicions i no
pararem de treballar per
sentir-nos
a gust en la nostra escola que
és la dels nostres fills! O a
l’inrevés: l’escola dels nostres
fills que és la nostra!, tant se val
: LA NOSTRA ESCOLA!!
També rebem suggeriments i
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arrel de saber
que els nens
d’educació infantil passaven
molta calor al
pati, vam fer una
plantada
d’arbres que
esperem els
donin
una
bona ombra
quan creixin
una mica....

ELS NOSTRES
PROJECTES...
Enguany ens
hem “apuntat” a
una interessant
iniciativa que ha unit en una Ampa d’Osona a
més de 40 escoles de la comarca, que sota el
lema HI SOM, va protagonitzar una multitudinària
bicicletada amb la que es pretenien sumar
sinèrgies , coordinar
esforços i participar en
la realitat i futur de la
comunitat educativa de
la que en som part implicada, i alhora poder
exercir d’interlocutors
davant l’Administració.

Tots sabeu
que el curs
passat vam iniciar un nou sistema
de
gestió
de
llibres, que
vam anomenar
de socialització, ja que consisteix en fer ús
dels llibres de text que són propietat de l’Ampa.
Any rere any els llibres es queden a l’escola i
els utilitzaran els alumnes del curs
corresponent, d’aquesta manera allarguem
la vida dels
llibres,
participem
en
els
desenvolupament
sostenible, i
aprenem a
compartir i
s
e
r
respectuosos i solidaris. Estem realment molt
contents dels resultats d’aquest ambiciós i
laboriós projecte que sense el vostre suport i
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la col·laboració dels alumnes no hagués pogut
ser mai una
realitat. Per
això
no
baixem la
guàrdia, hem
de continuar
treballant-hi
per millorar la
g e s t i ó .
Comptem
a
m
b
vosaltres!
I com cada any, per acomiadar el curs, ja estem
preparant la Festa Major de l’escola. Us hi
e s p e r e m !
Voldríem que servís per establir
lligams, acceptar
compromisos i
per a conèixernos millor!
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Matança del porc al Mas Montanyà:
A les 6 del matí ve l’home que ens ajuda i
porta les
màquines per
matar el porc,
preparem totes
les eines,
posem a bullir
l’aigua, que li
servirà per
coure la carn
del perol, i per no tenir tant fred a les mans.
Llavors anem a buscar el porc a baix, el
pugem sobre un banc i el degollem. Quan el
degollem,
guardem la sang
perquè més
endavant la
necessitarem per
fer botifarra de
sang i bull negre.
Quan tenim el
porc mort el
pelem ben pelat fins que no li queda cap
pèl, amb un bufador els hi rostim tots i amb
un ganivet els anem fregant fins que marxen.

2005

Llavors quan el tenim net
i ben pelat, li trèiem les
potes i quan ja no en té
el posem de panxa sobre el banc, i un home li
clava un ganxo per
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l’esquena i l’altre amb una destral va
picant per cantó i cantó de la columna vertebral fins que aconsegueix
separar-lo en dos trossos.
Després li treu el budellam i guarda
els dos intestins.
Quan el té separat en
dos trossos, el porten
cap a una taula.
Quan el tenim partit,
l’hem de destriar.
Traiem el llom, la
cansalada i la carn per fer
llonganisses, botifarres.......
Quan ho tenim tot separat, fem la
mocada, que consisteix en rentar
els budells per després poder fer
les botifarres. Posem els budells en
aigua tèbia, 3 llimones, mitja ampolla de vinagre i mig paquet de sal.
Llavors quan
tenim tota la carn
triturada en un
pilot hi barregem
sang, pebre i sal
a la botifarra negra, hi posem la
carn més grassa i
llavors a la carn més bona la que no és tant
magra.

Llavors, amb una màquina que
té un tub, hi posem el budell i
deixem anar la carn triturada.
Quan tenim les botifarres i
llonganisses fetes posem a bullir la carn
d’olla. Quan la tenim
bullida la traiem i
serà la carn del perol i també en
barregem amb la
botifarra negra. Quan
tenim la botifarra
negra
feta, el
bull negre i la botifarra d’ou
fetes, els posem a bullir i al cap
de 3 hores les traiem i les
pengem a assecar. Quan tenim
les altres botifarres i les
llonganisses, les congelem sense bullir ni
res d’això.
Llavors tallem el greix que ens ha sobrat i el
posem a bullir perquè així al final
aconseguirem els greixons.
Finalment ho endrecem tot i ja em acabat la
matança del porc.
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A Christmas Carol

was having a good time.

This story took place on Christmas Eve, the
day before Christmas.
Ebenezer Scrooge was an old man. He was
very mean and unkind. He had a clerk called
Bob who worked in his office.
While Scrooge was working in the office, his
nephew Fred arrived. Fred asked his uncle to
go to his house to celebrate Christmas day and
Scrooge refused it.
Then, when Fred left, a woman came to the
office. She was asking for money to give it to
the poor people, and Scrooge refused again.

Finally, the third ghost appeared. It was called
the ghost of Christmas Future. It didn’t speak.
This ghost showed him two men standing next
to Scrooge’s grave. They were talking about
him. They were saying that the dead person
was bad and unkind.

After work, Scrooge went home to spend
Christmas alone. That night the ghost of Jacob
Marley appeared, Marley was his business
partner who had died a few years ago. He told
Scrooge that he had to change his way of life
and he also told him that he would have the
visit of three ghosts.
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Next morning, when he got up, he discovered
that it was still Christmas morning so he could
change his life, he bought a big turkey for the
clerk’s family and paid for a doctor for Tiny Tim.
Then, he went to his nephew’s house and
celebrated Christmas with them. He promised
that he would be a good man.
Our opinion about the theatre play
We think that this theatre play was a little bit
typical for this time of the year, but it had some
positive things that we want to tell you.

So the first ghost appeared. It was the ghost of
Christmas Past. This ghost showed Scrooge
his horrible and sad childhood.

First of all, it wasn’t difficult to understand and
the characters acted very well.
They chose a good decoration for the play and
the characters wore really funny clothes.

Later, the second ghost appeared. It was the
ghost of Christmas Present and he showed
Scrooge the clerk’s family having a happy
dinner with and ill son. This family couldn’t pay
for a doctor for Tiny Tim, so he could die. They
also visited his nephew’s home and he could
see that everybody was happy and everybody

However, there were less characters than the
play needed, and maybe the room was a little
bit dark because it was difficult to see some of
the characters acting, so they needed more
light.

To finish, we want to say that this theatre play is
not as bad as others but it could be better. We
find that this play has some negative parts but it
has more positive aspects than negative
aspects.
This is the address of the web page of the
company that performed a Christmas Carol in
our school.
h t t p : / / w w w. i p a p r o d u c t i o n s . c o m /
Frame%20General.htm
ARIADNA FABRE I MÒNICA ROVIRA
3rd ESO

Escola Vedruna

Educació
L’òxida roca viva
Amb motiu de la visita de Jordi Barniol i d’Anna
Tortajada, on es van tractar temes com el paper
de la dona en el conflicte armat de l’Afganistan,
la globalització i el deute extern/intern que
pateixen alguns països; creiem oportú fer una
breu reflexió sobre els afers anteriorment
esmentats.
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La
dona
és
màximament
important
en
qualsevol societat,
sense negre no hi
ha blanc, sense
blanc tampoc tenim
negre. No es
demana
el
protagonisme de
cap membre, sinó la
valoració
de
cadascun d’aquests i la consideració d’un estat
igual com a éssers humans. Els braços dels
homes han estat importants a l’hora de reconstruir físicament un país, però també ho han estat
els ànims de les
dones a l’hora
d’alçar el seu
esperit.
La
humanitat en general pateix una
mancança, una
amputació
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constant a l’hora de seguir el seu
camí en l’evolució. No podem
seguir endavant si no creiem en
nosaltres mateixos i en tot allò
que tenim. Cal reconèixer les
nostres virtuts i veure que la
mateixa diversitat en les persones enriqueix el gran col·lectiu,
la
societat,
tots
nosaltres. Tota persona
té grans aptituds i
debilitats per a unes i
d’altres coses. Mitjançant
el respecte i l’autocrítica
positiva, podem arribar a
una comunió de les
nostres qualitats, malgrat
siguem tan diferents en
alguns aspectes, som
persones. Si l’espècie
humana ha arribat on és,
és perquè ha pogut
aprendre dels seus errors, unir-se i compartir.
Els nostres governs, la gent en qui
“teòricament” confiem el nostre avenç,
estan perdent el poder pur que els
atorguen els nostres vots i el nostre sistema “democràtic”, prostituint-lo de forma
vil i entregant-lo a les mateixes
multinacionals. Nosaltres nodrim
econòmicament aquests dos bàndols de
voltors, cada vegada que paguem
impostos i que vestim d’etiqueta. És

important que prenguem
consciència de fins a qui
punt ens tenen agafats, però
també és important que
coneguem fins a quin punt
els estem ajudant a fer-ho.
Exemples concrets; a l’Índia,
pobles sencers que ja no
poden aconseguir aquella aigua que els
pertany pel seu dret legítim, ara tenen com a
únic recurs envasos de coca cola que han de
pagar, els rius són secs. Pobles sud-americans
paguen a preu d’or l’electricitat que prové dels
seus rius. T’ha caigut mai una gota de suor per
anar a tancar aquella aixeta que degota? Has
provat mai d’acompanyar-te de la feble llum
que xiuxiueja la melodia d’una espelma?
Para’t, mira els teus passos inconscients, on
vas?
escrit per alumnes, membres de la
Generació del 89.
Bressol del Castell;
dijous, 19 / maig / 2005 dC.
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FER UN DIARI ÉS UNA GRAN
EXPERIÈNCIA
Cada any els alumnes de 3r d’ESO treballen
els diferents gèneres periodístics i viuen
l’experiència de fer un diari. Es converteixen
en autèntics periodistes. Així és com van
viure l’experiència. Us n’exposem una
mostra:
M’ha agradat aquesta activitat i la considero
positiva. Ha estat una bona experiència de
treball en grup i els resultats han estat
satisfactoris. És una manera diferent
d’aprendre coses i et permet, en certa manera, viure la feina dels periodistes.
M’ha agradat molt l’experiència de fer un diari
nostre. És molt interessant. Hem hagut de
treballar en grup i d’acceptar les diferents
opinions. Els resultats han estat satisfactoris i
ens ha quedat com ens esperàvem.

2005

M’ho he passat molt bé i crec que la majoria
de gent li ha agradat. Ara valoro molt més la
feina dels periodistes. Recomanaria aquesta
experiència de cara a propers cursos.
Crec que ha estat una molt bona experiència.
Som un grup molt consolidat i hem sabut
treballar en grup. Els resultats finals han estat
força satisfactoris. He viscut la feina dels
periodistes: recollir informació, redactar
notícies, etc., i tot això amb molt poc temps.
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És una experiència que recomanaria a tothom
ja que hem après molt.
És una experiència única. Encara que la
repetíssim seria
diferent. Ens ha
ajudat a
treballar en grup
i a relacionarnos amb tota la
gent de la
classe.
És una activitat
molt interessant
i l’he viscuda
d’una manera
molt positiva.
Crec que és
una bona
experiència per
aprendre a
treballar en
grup, ja que
tothom hi ha de
posar de la
seva part i tots
junts
aconseguim un
objectiu. En
aquesta
activitat vius de prop el procés que segueix
una notícia i la feina que fan els periodistes.

Ha estat una activitat diferent. De ben segur
que serà un diari que llegirem perquè està fet
per nosaltres i per a nosaltres. El que trobo és
que les notícies les vam fer molt llargues i les
vam haver
d’escurçar.
Ha estat una
activitat realment
interessant.
Penso que fomenta molt el treball
en equip, el fet de
que haguem de
prendre decisions
que ens afecten a
tots. És una
activitat que
després de fer-la
et dóna una gran
satisfacció ja que
els resultats són
visibles, palpables.
És una
experiència que
repetiria perquè ha
estat bé.
Ens hem pogut
posar a la pell d’un equip de redacció d’un
diari, cosa que possiblement no podrem tornar
a fer. Tots, més o menys, n’hem tret profit.
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El treball de maquetadora ha estat molt
interessant ja que havies d’introduir les
notícies i, si calia, fer les modificacions
pertinents segons l’espai que ocupaven.
La funció de fotògraf, al final, va ser més fàcil
del què ens pensàvem i vam aconseguir bons
resultats.
L’experiència ha estat positiva. En el grup
classe hi havia molt bon ambient. Si hi poses
ganes els resultats són sempre satisfactoris.
Al principi em pensava que fer de
maquetadora seria molt avorrit i difícil, però no
va ser així. Vaig aprendre a rectificar títols i
notícies.
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El treball ens ha servit per veure com es treballa el dia a dia en la redacció d’un diari i
amb quina intensitat es treballa. El treball de
grup ha anat bé, ens hem entès a l’hora de
preparar-ho tot perquè ens hem compenetrat
molt. He après que en un treball no tot són
flors i violes i que depèn de quines feines són
molt estressants. Jo l’he viscut l’experiència
de forma més global ja que la meva feina era
la de fotògraf. Tornaria a repetir aquesta iniciativa, perquè la trobo molt engrescadora.
Va molar fer aquesta activitat perquè ara
tenim un record: “el diari”. Aquesta és la recompensa de la feina que hem fet.
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Crec que hem fet una feina ben feta i compacta i hem après moltes coses .
Alumnes de 3r d’ESO, Llengua Catalana,
MAC C
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Construeix el teu propi volcà
Construirem un volcà que expulsarà lava
vermella per les seves vessants.
Material
· Sal de cuina
· farina
· oli
· aigua
· Colorant d’alimentació vermell
· Bicarbonat
· Suc de llimona
· 1 ampolla de plàstic
· 1 bol gran
· 1 tassa d’esmorzar
· 1 cullera sopera
· 1 cassola
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Procediment
1. En un bol gran barregem 6 tasses de
farina, 2 tasses de sal, 4 cullerades
d’oli i 2 tasses d’aigua. Treballem els
ingredients amb les mans fins que la
massa agafi una consistència suau i
ferma. Si es necessita es pot afegir
una mica més d’aigua.
2. Col·loquem l’ampolla dins de la
cassola. Posem la pasta al voltant de
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l’ampolla, amb molt de compte de
no tapar la boca de l’ampolla ni de
que caigui gens de pasta a dins.
Hem d’anar amb molta cura en
aquest pas, prenent tot el temps que
ens calgui. Podem donar forma a
tants detalls com volguem al nostre
volcà.
3. En un bol barregem el suc de
llimona amb una mica d’aigua i el
colorant alimentari.
4. Posem aquesta barreja a dins
l’ampolla del nostre
volcà.
5. A poc a poc afegim
bicarbonat dins
l’ampolla i ens apartem
ràpidament.

Conclusions
La reacció produïda entre el suc
de llimona i el bicarbonat provoca l’explosió de lava del nostre
volcà.

EL VOLCÀ
En el dia del IUPI ens va semblar una bona
idea de fer un volcà. La Montse, la profe de
naturals, ens va portar el material i la
informació necessària però el material no ens
va arribar per tot i li vam demanar a la Rosi si
ens podia donar tot el que ens faltava i de
tants cops que hi vam anar quasi bé ens
engega.
Quan vam tenir fet el volcà vam fer la reacció
però no va anar del tot bé, després vam
pensar que havíem fet algun
pas malament però al tornar-ho
a intentar i tornar a fallar, vam
decidir canviar els materials de
la reacció i va sortir bé.
Ja es sap el que diuen: A la
tercera va la vençuda!
Jordi Comellas,Jordi Font i
Fredi
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ENTREVISTA A DANI SOLÀ –
COLABORACIÓ DE 6è A XARXA

És molt important la feina d’un copilot?
Si, realment és molt important i sense copilot
no podríem córrer rallis.

Els alumnes de 6è hem fet una entrevista al
famós corredor de rallis Dani Solà.
Li vam fer les següents preguntes, que ell va
respondre molt amablement:

Com es comuniquen amb el copilot en plena cursa?
Ens comuniquem per ràdio.

De petit, ja volia ésser corredor de rallis?
Jo, de petit, volia ésser com el meu pare.

Amb quin cotxe corre ara?
Actualment corro amb un Ford Focus.

Amb quantes vegades es va treure el carnet
de conduir?
No em va costar gaire; me’l vaig treure a
la segona vegada.

Quines proteccions porta quan
corre?
Portem un vestit ignífug, guants i
casc.

A quina edat va començar a pilotar cotxes
de rallis?
Vaig començar als dotze anys.

Ha tingut algun accident greu
corrent un ralli?
Un dia em vaig aixafar una vèrtebra en una
cursa, i poca cosa més.

Quins passos s’han de fer per ser corredor
de rallis?
Tenir un equip, uns mecànics i uns
esponsors.

2005
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Quin cotxe normal va ser el primer que va
tenir?
El primer cotxe que vaig tenir va ser un
Opel.
Quin cotxe va ser el primer que va conduir
en un ralli?
Va ser un Peugot 205 Rally

A quin lloc es pot entrenar quan no es corre oficialment?
Per qualsevol carretera amb els permisos
corresponents.
Entrena amb el mateix cotxe que
competeix?
No, normalment no.
Quantes passades d’entrenament pot fer
abans de córrer un ralli?
Podem fer dues passades abans de la cursa.

Cal revisar el cotxe gaire sovint?
Sí, cal revisar-lo moltes vegades. Cal tenir-lo
molt ben preparat.
Amb quin tipus de terreny li agrada més
competir: asfalt, terra o gel?
Bé, m’agrada qualsevol tipus de terreny,
però si puc triar, prefereixo el de terra o neu.
Necesita fer una dieta especial?
Sí, procuro no menjar gaires
salses ni greixos.
Practica algún altre esport?
Faig una mica de preparació física, vaig amb bicicleta per
muntanya o per carretera. Procuro
estar sempre preparat.
El posa nerviós el públic?
No, perquè està molt vigilat i, a més a més,
sense públic no hi ha afició.
A quins països ha fet rallis?
A Suècia, Finlàndia, Turquia, Xipre, Austràlia,
Grècia, França, Còrsega, Espanya,
Catalunya.
Com porta el fet d’estar molts dies fora de
casa?
Bé, és la meva il·lusió, perquè faig el que
m’agrada i disfruto molt.
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Té algún ídol en el món dels rallis?
No, no n’he tingut mai cap, ni quan era petit.
Però penso que els finlandesos corren molt
bé.
En quin equip li agradaria córrer?
En un equip oficial en un campionat del món
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No, perquè per portar motos se n’ha de saber molt i és molt diferent del que jo faig.
Amb quin cotxe li agradaria córrer la
propera temporada?
Amb el cotxe que tingui i benvingut sigui!

Té algun amulet que li doni sort?
No, perquè no hi crec gaire en aquestes coses. Penso que la sort se l’ha de buscar
cadascú.

L’havien entrevistat mai nens d’una
escola?
No, és la primera vegada.
Vam agrair en Dani l’estona que ens va dedicar i li desitgem molta sort en les properes
competicions.

Què és el que li fa més por quan comença
una competició?
Una de les coses que em fa més por és no
aconseguir els objectius que m’he proposat,
ni obtenir els resultats que espero.
Ha pensat mai en córrer el París-Dakar?
En aquests moments no hi penso perquè
m’he proposat un altre objectiu, però en el
futur no ho puc dir.
Canviaria el món dels rallis pel de les motos?

Quin és el seu pilot preferit?
No en tinc cap en especial, però em decanto
pels finlandesos.
Quina ha estat la seva pitjor temporada i
per què?
La pitjor temporada va ser l’any 2.000 perquè
vam tenir problemes mecànics.

Quin és el cotxe que li ha donat millor
rendiment?
En cada cotxe he tingut coses positives i
negatives. Es pot dir, però, que l’any 2.002
vaig guanyar el millor títol amb un Citroën
Xsara. Però penso que s’ha de pensar en el
futur i no pas en el passat.
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Com i quan va debutar en la categoría
WRC?
Vaig debutar el 2.003 i l’any passat vaig ser
pilot oficial Mitsubishi en tres carreres.

Com valora el fet de no fer el ralli a Osona i
fer-lo a Tarragona?
Sap una mica de greu perquè aquí estàs a
casa i coneixes millor els trams.
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UNA ENTREVISTA VIRTUAL AL FAMÓS “DON
QUIJOTE DE LA MANCHA” EN MOTIU DE
L’ANY DEL LLIBRE I LA LECTURA I EN
COMMEMORACIÓ DELS 400 ANYS DE LA
PUBLICACIÓ DE LA NOVEL.LA DE
CAVALLERIES MÉS FAMOSA “DE TOT LO
MÓN”.
Bon dia! Avui, per primera vegada i per a la
revista XARXA tenim el privilegi
d’entrevistar un heroi, un gran cavaller, un
personatge de llegenda, ... podria fer el favor de presentar-se vostè mateix?
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uns altres ulls, els que
m’ha donat Déu Nostre
Senyor. Estimo la vida,
les flors i els ocellets
que volen per la meva
ment.

sincer, el mèrit és del gran
escriptor Don Miguel de Cervantes
Saavedra autor del llibre “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha” on un servidor, hi té un
paper destacat.

Diuen que vostè va salvar de la crema la gran
novel.la de cavalleries
de Joanot Martorell
“Tirant lo Blanc”, és
veritat això?

Ah! ... però, tornant a la seva persona: què en pensa de les seves
aventures?

¡Válame Dios! I tant que és veritat! Yo he
hallado en éste Tirante el Blanco, un tesoro
de contento y una mina de pasatiempos. Es
éste el mejor libro del mundo ... bla, bla,
bla, ...
Pari, pari! ... I com viu el senyor, Don
Quixot, aquest any tan ple d’homenatges
dedicats a la seva persona, al seu valor, al seu heroisme i a la seva fama?
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Em sento molt orgullós de que la gent
s’adoni de les bones obres que he
arribat a fer.
I tant! Sóc Don Quijote de la Manxa, altrament
dit, Don Quixot, per a servir a Déu i a vostè.
Males llengües diuen que vostè està boig,
què n’opina?

Se sent orgullós d’haver estat present
en la literatura castellana durant 400
anys?
Ja ho crec que sí, però si us he de ser

Jo no estic foll, simplement veig la vida amb

Es podrien millorar, però crec que
si han perdurat durant 400 anys és
que tenen alguna cosa bona. I la
tenen!
Com és que es va decidir a fer-se cavaller?
No ho vaig decidir jo. El meu destí em va
portar a protegir l’espècie humana i a salvar
el planeta Terra que es trobava davant d’un
greu perill.
Vostè contra
qui li agradava
més de lluitar?
Miri, a mi
m’agradava
de lluitar contra tot el que
se’m posava
al davant.
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I, per això, va lluitar
contra uns molins de
vent?
Perdoni, no eren
molins de vent com es
creia la gent, sinó que
eren gegants. Per
cert: d’aquesta aventura en vaig sortir molt
mal parat. Des d’aquell
dia pateixo mal
d’esquena i no
m’aguanto dret.
És cert, que en les seves batalles l’ajudava
el seu fidel company de fatigues, l’amic
Sancho Panza?
Ai, ca! Res no feia, era un gandul. Només
feia que enganyar-me, per després
emportar-se ell, el mèrit. Per
cert, que un dia em va fer el
salt amb la meva estimada
Doña Dulcinea del Toboso.
Això no li perdonaré mai!
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I que se n’ha fet de la seva
estimada Doña Dulcinea?
Dulcinea és el gran foc que em
manté viu i que fa que el meu
cor no deixi de bategar. És
l’elixir de la meva vida. És el
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gran amor que
em dóna, el
que em fa
viure!
Senyor Don
Quixot, ja per
acabar, quins
plans té de
cara el futur?
Voldria ser
àngel per a
volar lliurement
pels camins de la Manxa difonent el
missatge dels cavallers errants.
Voldria ser cabra per a pasturar
humilment l’herba fresca del matí
gebrat. Voldria ser flor per a contemplar tranquil·lament el pas de la vida per la
meva ment. Amén! Faci’s la voluntat de Déu
Nostre Senyor i compleixi’s el jurament de
fidelitat que vaig fer com
a cavaller al servei de la
cavalleria errant.
Bé, senyor, moltes
gràcies, el deixem en
pau. Esperem que els
seus plans es
compleixin i perduri
almenys 400 anys més,
alimentant la
imaginació i la
creativitat dels lectors i

les ganes de llegir, per a
l’augment de la cultura
d’aquest país. Moltes
gràcies.
NOTA: El consell de redacció
de la revista XARXA no es fa
responsable ni del to
humorístic i irònic que ha fet
servir, ni del contingut de les
respostes que ha donat el
cèlebre Don Quijote de la
Mancha a les preguntes que
li han fet els agosarats i
intrèpids alumnes de 3r
d’ESO del crèdit de Llengua
Catalana.

Escola Vedruna

El racó de les petites coses
A CICLE MITJÀ
CELEBREM LA PASQUA
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Els alumnes de 3r i 4t de
primària vam celebrar la pasqua
com cada any, però enguany ens
hem atrevit a elaborar bunyols
de quaresma.
El dijous a la
tarda vam
preparar la
massa entre
tots. Després,
cadascú es va
endur a casa un grapat de la
pasta per fregir-la.
El
divendres
al matí,
abans de
passar a la
teca, vam trobar-nos tots
plegats a la sala polivalent i cada
classe va recitar les corrandes
que havia
preparat una
estona abans.
La festa va
finalitzar
amb
l’empatx dels bunyols, que
per cert ens van quedar tan
bons que us deixem la recepta
i tot!

BUNYOLS DE
QUARESMA
Ingredients:
Dos ous i un sobre de llevat
Una llimona
ratllada
Una mica de
mantega
¼ de quilo de
sucre
¾ de quilo de farina
Un got de llet
Oli per fregir
la massa
Instruccions:
Primer de tot
renta’t les mans. Pensa que per
cuinar cal tenir les
mans ben netes.
Bat els ous, després
desfés la mantega i
barreja-hi els ous i el
sucre.
Afegeix-hi la
farina
barrejada
amb el llevat
i finalment la
llet i la

llimona
ratllada.
Quan ho
tinguis tot
ben
barrejat,
treballa la
massa fins que quedi uniforme
i no se t’enganxi als dits.
Fregeix la pasta al costat
d’algú gran de casa . L’oli ha
de ser
abundant
i ben
calent.
Per a
cada bunyol has de
posar una
culleradeta de pasta a la paella.
Retira la pasta del
foc quan
estigui
dauradeta.
Posa’ls a
sobre
d’una safata amb
paper de cuina,
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ELS DE P3 HEM ANAT DE
COLÒNIES !

El 29 i 30 d’abril, just tornar de
vacances, els Patufets i les
Caputxetes vàrem anar de
colònies a Mas Banyeres de
Centelles. Vàrem fer activitats al
bosc i també vàrem conèixer els
animals de la granja. Ens ho vam
passar molt bé tots junts.

Colònies P4
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Els de P4 estem molt contents
perquè ja ha arribat la primavera.
A la classe tenim un racó ple de
flors, papallones, marietes… Un
dia va venir la Sra. Primavera i
ens va deixar un missatge i un
ram de flors molt bonic. Ah ! Per
cert, ens ha dit que un dia vindrà
a l’escola a veuren’s.
Els dies 4 i 5 d’abril vàrem anar
de colònies a Mas Badó. El
follet Badí, el mag Pitof i la
bruixa Quirica ens van fer gaudir
d’allò més. Varen ser uns dies
plens de màgia.
Si voleu que convertim la vostra
profe en una granota, veniu a
veuren’s. Sabem com fer-ho!

Colònies P5

Colònies a cicle inicial

Els nens i nenes de la classe de
P5 vam anar de colònies a
Eurostage (Caldes d’Estrac), els
dies 21 i 22 d’octubre del 2004.
El capità Xaloc, un dels pirates
més coneguts de l’oceà, està
seguint la pista d’un fantàstic
tresor. Però té un greu problema : s’ha quedat sense
tripulació, ja que després de
passar mil aventures, tots han
decidit quedar-se a les illes del
carib gaudint d’unes vacances.
Així doncs, necessita nous
mariners per a la seva nova
aventura, i convida els nens i
nenes a enrolar-se a la seva
colla. En Xaloc
porta un vell mapa
que va trobar en
terres llunyanes,
però que costa
molt de desxifrar,
per això entre tots
hauran de
resoldre aquest
misteri. Mitjançant les activitats
hauran de superar diferents
entrebancs i descobrir les pistes
per tal d’entendre el mapa i recuperar el magnífic tresor. Va ser
una experiència inoblidable.

Aquest any els de cicle inicial
hem fet unes colònies creatives.
Vam anar a Sant Iscle de Vallalta
el 7 i 8 d’abril a Can Bosc.
Durant aquests dos dies vam
fer diverses activitats:
Vam entrar a la cúpula dels
colors per aprendre d’on
sortien els colors i com
s’utilitzen a la natura.
Ens vam convertir en artistes
per fer les nostres creacions
pictòriques.
També ens vam endinsar en
el món del circ amb, xanques,
plats xinesos, masses,
diabolos, la corda fluixa,... érem
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Ah! I no ens oblidem del sopar
de gala on vam ser testimonis
del casament del Blavós i la
Groguina (fins i tot vam beure
aigua de colors).

I no hi ha colònies sense un joc
de nit (amb les llanternes!!!).
També vam jugar en una sorrera
(que divertit això d’embrutar-se!)
Aquest any, però, res de neu,
només pluja. I ara fins l’any que
ve!

tot un espectacle.
Vam descobrir, també, el misteri
de les dones d’aigua, fent una
petita excursió fins a la cova, i al
costat del rierol vàrem veure la
pirita brillant com l’or.
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COLÒNIES A LA RUCA- AVINYÓ
3r i 4t de CICLE MITJÀ
25,26 I 27 D’ABRIL DE 2005
Recull d’opinions dels mateixos
alumnes
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“La
casa
es
deia
La
Ruca,
que
està a la vora d’Avinyó, a la comarca del Bages.”
“La casa era de pedra, molt
maca i molt gran. Estava
envoltada de bosc i de jardí”.
“La casa era grandiosa i tenia moltes
habitacions. La casa
estava separada pel
menjador.”
“El menjar era molt
bo i el pa tou i
boníssim!”.
“El menjar de les colònies era
molt bo!!!! Súper bo!!!!”.
“M’ho he
passat
molt bé,
han estat
les millors

colònies de la
meva vida ».
“Van ser tres
dies fantàstics,
tot va ser
perfecte!”.
“Els tres dies
van passar molt de pressa.”
« Vaig ajudar a fer una cabana
que estava
al costat del
cau, la
cabana no
tenia nom,
però tenia
un jardí molt bonic. La cabana
era molt petita i estava molt ben
feta, també tenia un cartell que hi
posava: “Wellcome to the cave”,
que en català seria
“Benvingut a la
cabana”.
“Ens va agradar
molt fer cabanes
autèntiques amb
troncs i fustes.”
« Vam convidar les mestres a
les nostres cabanes i els van
agradar molt. »
“Hi havia una riera que es deia
Malrubí”. “Vam anar al riu i vam
caçar dos escorpins d’aigua,
una aranya, un sabater i una salamandra. L’endemà vam fer una

excursió d’orientació
amb grups diferents
i sense mestres ni
monitors, només
amb brúixola.”
“El que més em va
agradar va ser quan
anàvem sense ningú, orientantnos amb una brúixola.”
“Era molt emocionant caminar
sols pel bosc fent servir la
brúixola per
trobar el
camí.”
“Va fer molta
calor i tots els
dies va fer
sol. Ens ho
vam passar
tots força bé, perquè els jocs de
nit van ser força divertits. »
« Vam fer un taller de plantatge
fent servir oli, plantes tallades
molt petites i cera. »
« El plantatge serveix pels cops,
pels llavis tallats, per les
rascades i també per posar-lo
quan ens
ortiguem. »
« Quan
dormíem
les
« senyos »
ens van
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pintar el
nas amb
pasta de
dents
blanca ! ».
“ Un monitor tenia
un instrument que es deia arpa
de boca que feia un soroll com
si saltés una molla de dibuixos
animats.”
“Al joc de nit vam
jugar a
contrabandistes i
bandolers. Els
contrabandistes
portaven un paper
amagat i els
bandolers l’havien
de trobar”.
“L’última nit vam fer una activitat
de les constel·lacions fins a les
onze de la
nit. Va ser
divertida,
però jo i
les meves
amigues
començàvem
a tenir
fred, ens vam aturar i encara
teníem fred, però quan ens vam
tapar tots amb el sac de dormir
vaig dormir molt bé.”
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Les colònies de 5è i 6è
El passat 13, 14 i 15 d’octubre
els alumnes de cicle superior
vam anar de colònies a la Bisbal
de l’Empordà, la casa on vam
anar es deia “el pou del glaç”.
Ens ho vam passar pipa, els
tallers van ser molt divertits i a
l’hora de marxar ens va saber
greu abandonar la casa de
colònies. La majoria de gent ens
hi haguéssim quedat un temps
més. També ens va saber greu
deixar els monitors ja que eren
molt enrotllats i divertits.
El porc senglar
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No vam poder fer l’activitat del
porc senglar, i, vam anar a fer un
passeig pel bosc de la Bisbal
de L’Empordà, ens van explicar
el nom d’aquelles muntanyes les
quals es deien així: les
muntanyes perdudes. També
ens van explicar una història de
aquestes muntanyes que tenen
tants secrets amagats.
Quads
Aquesta activitat consisteix a
conduir un quad per un circuit

tancat, amb molts revolts tancats
i pedres que fan relliscar les
rodes. Primer ens van explicar
que el quad és un vehicle que
està entremig del cotxe i la
moto. Té característiques dels
dos transports. Després ens van
explicar una sèrie de normes
per no fer-se mal, i després
d’això ja es tractava de donar
gas.
Taller de reciclatge
Una bona activitat per a conservar el medi ambient és aquest
taller.
Vam aprendre a tirar la brossa al
cubell adequat que li pertany.
En aquesta activitat vam fer jocs
relacionats amb el reciclatge
que consistien en amagar els
contenidors en el bosc, i llençar
la brossa que ens donava el
monitor als contenidors
adequats de l’equip contrari. Va
ser força divertit.
Taller de ceràmica
Aquest taller consistia a fer un
cendrer, un bol o un cendrer per
poder posar-hi una espelma al
mig. Nosaltres ho vam fer

seguint uns passos que ens va
marcar el professor, en Salvador. Ho fèiem per torns. Primer
ens va donar un tros de fang a
cadascú, després havíem de fer
un cilindre amb el fang. El
següent pas va ser aixafar el
cilindre al torn, enganxar-lo i
després centrar-lo. El tercer pas
era donar-li forma i parar el torn.
L’últim pas era ficar-lo dintre el
forn, i així era el taller de
ceràmica.
El pou del glaç (la nevera dels
rebesavis)
El pou del glaç (la nevera dels
rebesavis) Fa 2228 anys que
està construït. Es diu així perquè
la història és que a l’hivern, quan
baixava el riu, es tancaven les
comportes i s’esperava que el
riu es glacés, un cop el riu
glaçat, serraven trossos amb
serres i es guardaven en el pou
del glaç , i per això té aquest
nom.
El pou del glaç està fet de
pissarra, i per això quant el toques és fred. Allà vam fer una
activitat que es tractava de fer un
granizat de taronja i de llimona
que el final de l’activitat ens vam

29

beure. I era molt bo!!!!!!
Cordes
Una de les activitats va ser
cordes, en la qual hi entraven:
circuit de cordes, escalada i
tirolina.
Les cordes van ser molt
divertides perquè era un esport
d’una mica de risc. Fèiem un
circuit que era: primer ens
ensenyaven a lligar-nos bé i si
no ens sortia ens el lligaven ells,
després pujàvem una escala i
ens posàvem dalt d’un arbre
amb fustes i després passàvem
ponts de corda. Un cop passats
aquests ponts, que eren prou
fàcils, tocava com unes escales
que després d’aquestes escales venien uns pals que es
movíem molt. Sort que estàvem
ben lligats! Després ens
deslligàvem i pujàvem per una
corda que s’enfilava molt i tenia
unes cordes per agafar-nos,
mentre passàvem el professor
ens les movia i gairebé fèiem
una volta.
A l’escalada hi havia dos nivells,
el fàcil i el difícil.
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La tirolina era molt alta. Havies
de pujar una pujada i després ja
et podies tirar. La majoria de
gent ens vam quedar amb les
ganes de repetir aquesta
sensació d’altura (les profes s’hi
van tirar).
Aquesta activitat va agradar molt
a molta gent.
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Una de les anècdotes de les
colònies va passar la segona nit
quan una noia de l’habitació de
les noies de 6è A, va començar
a parlar en somnis, ja que era
somnàmbula. Les nenes de la
seva habitació van riure i feien
molt xivarri. Una de les
professores va anar a aquella
habitació perquè es pensava
que estaven parlant i jugant.
Aquella professora va renyar la
nena però com que estava
dormint no li va fer cas, la
professora va continuar renyantla i també a les nenes d’aquella
habitació. La nena seguia parlant
i la professora al veure que la
nena dormia no les va castigar.

Colònies!!!
A 1r i 2n d’ESO
Tot va començar un dia assolellat
d’octubre, exactament el dia 21
al matí.
Vam anar a la casa de colònies
“La Carral”, on esperàvem estarnos-hi fins el dia 23, quan
s’acabava l’estada, però abans
d’arribar, vam anar a fer una visita a la Canònica de Sant Vicenç
de Cardona on ens van ensenyar
i explicar, que aquest conjunt forma part del primer romànic català
de l’estil llombard del compte
Guifré el Pelós. També ens van
ensenyar el claustre gòtic. Llavors
vam anar a esmorzar a la vora de
la Torre de la Minyona, on també
vam fer petar la xerrada amb els
amics. Després vam agafar de nou
l’autocar fins a arribar-nos als
afores de Solsona, en un gran parc
molt bonic on vam dinar. Els de
1r vam tenir seriosos problemes
perquè encara no teníem decidits
els grups d’habitació, mentre que
els de 2n ja ho havien solucionat
a l’autocar.
En arribar, els monitors que ens
acompanyarien durant tots aquells
dies, ens van cantar una cançó de
benvinguda i van procedir a les

presentacions. Ens vam barrejar
en tres grups i durant aquells tres
dies vam anar fent diferents
activitats amb diferent ordre per
cada grup. Aquest any ens tocava
fer activitats a la natura, i per això
vam escalar en un rockodrum, ens
vam tirar per una tirolina, vam
aprendre a anar amb un
monocicle, també ens van
ensenyar a anar amb xanques i
esquís de terra, i per suposat,
anàrem a fer un tomb amb bici.
Ara, ni punt de comparació amb
el que vam fer aquelles dues nits.
La primera, ens ho vam passar de
por, mai millor dit. Alguns
companys ens van fer passar “una
mala estona” amb el seu
recorregut nocturn, i és que amb
els crits i les corredisses sense
llanterna ens vam espantar de
valent. La segona nit, va ser molt
moguda, després de fer unes
representacions sobre uns
dibuixos de la tele que ens
agradessin, i que els professors
actuessin com criatures davant
nostre ( en Joan Roca, la Lídia
Carrera, l’Ester Puig i la Marta
Fontseca ) ens van muntar una discoteca al pavelló de la casa.
I ja tocava tornar cap a casa;
sempre sap greu, però s’havia de
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fer. Així que maletes a l’esquena
i cap a casa falta gent!
NOTA: Dubto que molts de
nosaltres oblidem aquelles
partides de futbolí entre activitat i
activitat.
Clara Cases Tarrés
Marina Rierola Carrera
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RESUM D’ACTIVITATS DEL CURS
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Octubre

23

5,6

24

13-15
13,20
20-22
20-22
20
21-22
28
29

3r de PRIMÀRIA A TONA
A la Biblioteca Caterina Figueras
C. SUPERIOR A LA BISBAL D’E.
Colònies al “Pou del Glaç”
3r de PRIMÀRIA A TONA
A la Biblioteca Caterina Figueras
3r D’ESO
Colònies a Cala Canyelles, Lloret
4t D’ESO A PRUIT
Colònies a “El Llorà”
3r DE PRIMÀRIA AL MONTSENY
Visita al Parc Natural
P5 A CALDETES
Colònies a “Eurostage”
4t DE PRIMÀRIA A TONA
Sortida al Turó del Castell
E. INF.,C. INICIAL I MITJÀ
Celebració de “La Castanyada”

Desembre
3
13
17
19
20
21
22

Novembre
4
2005

11
17
16

CICLE INICIAL A TONA
Espectacle Musical
4t DE PRIMÀRIA A TONA
Sortida: coneixement de l’entorn
CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA
“Fes un bon paper”
Taller de paper
E. INFANTIL A TONA
“L’Estaquirot” – Teatre

E. INFANTIL I PRIMÀRIA
Celebració de Sta. Cecília
5è A DE PRIMÀRIA A VIC
Visita al Museu Episcopal
5è B DE PRIMÀRIA A VIC
Visita al Museu Episcopal

E.S.O
Teatre en anglès a la Canal “A
Christmas Carol”
E.S.O
TOT B
EDUCACIÓ INFANTIL
Concert de Nadal
E. INFANTIL I C. INICIAL
“Els Pastorets” a la Canal
CICLE MITJÀ
Representació: “Els Pastorets”
CICLE SUPERIOR
Representació de Nadal
TOTA L’ESCOLA
Celebració del Nadal

Gener
11
12
14
18

3rA de PRIMÀRIA A TONA
A la Biblioteca Caterina Figueras
4tA de PRIMÀRIA A TONA
A la Biblioteca Caterina Figueras
4tB de PRIMÀRIA A TONA
A la Biblioteca Caterina Figueras
3rB de PRIMÀRIA A TONA
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A la Biblioteca Caterina Figueras
21

6è de PRIMÀRIA A VIC
“El ritme i el blues” Esp.musical

Febrer
1
3

4t d’E.S.O
Xerrada sobre drogaaddicció

E. INFANTIL I PRIMÀRIA
“Dijous Llarder”
4
E. INFANTIL, C. INICIAL
“Carnaval”
4
2n, 3r i 4t d’E. S. O.
Sortida Cultural
7
5è A DE PRIMÀRIA
Taller de poesia
11
E. INFANTIL A LA CANAL
“El grill esteve”. Musical
11
4t DE PRIMÀRIA A VIC
Visita-Taller d’expressió
Museu de l’Art de la Pell
14
3r ESO “ENS VISITA..”
L’escriptor Francesc Miralles
16 1r DE PRIMÀRIA SORTIDA
PROJECTE
Sabadell
21
E.S.O. Dia del voluntariat
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Març

7

1

8

2n DE PRIMÀRIA A VIC
Al Museu Episcopal i Sortida del
Projecte
2
3r DE PRIMÀRIA A VIC
Taller del pa i Aigües Vic
2
6è DE PRIMÀRIA A OLOT
Visita a la zona volcànica
3
4t d’ESO “ENS VISITA...”
L’escriptora Anna Tortajada
4
4tA DE PRIMÀRIA a Torelló.
Visita a “l’escola amiga”
8
4tB DE PRIMÀRIA a Taradell
Visita a “l’escola amiga”
9
5è DE PRIMÀRIA
Taller d’essències i perfums
Sta. Coloma de Gramanet
10
3r d’ESO
Taller “Fem un diari” El Periodico
de Catalunya
17-18 E.S.O.
Jocs Olímpics
18
CICLE SUPERIOR. PRIMÀRIA
Joc Urbà per Tona
18
E.INFANT. C.INICIAL I MITJÀ
Fer la “Mona” de Pasqua
2005

11
20
21
22
25
28
29
30
Maig
4
5

Abril
4

10
P4 A ST. QUIRZE SAFAJA
Colònies a “Mas Badó” (2 dies)

CICLE INICIAL A ST. ISCLE
Colònies (2 dies)
5è B i 6è DE PRIMÀRIA
Taller de poesia
3r d’ESO
Xerrada sobre la drogaadicció
a càrrec de l’Associació RETO
4T DE PRIMÀRIA A TONA
Biblioteca
IUPI a E.S.O.
Inventa’t un projecte interessant
St Jordi/ Jocs Florals
Celebració de tota l’escola
Hi esteu convidats!!!
CICLE MITJÀ A AVINYÓ
Colònies a “la Ruca” (3 dies)
5è DE PRIMÀRIA A VIC
Trobada amb l’escola VedrunaGràcia
P3 A CENTELLES (2 dies)
Colònies a “Mas Banyeres”
P4 A BARCELONA (AL LICEU)
“El Carnaval dels animals”

4t DE PRIMÀRIA A TONA
Biblioteca
3r DE PRIMÀRIA A TONA
Coneixement del poble
CICLE MITJÀ A VIC
Teatre en anglès
5è A EMPÚRIES
Visita a les runes

32

6è A PUIG-REIG
Visita a la Colònia Vidal
11
E. INFANTIL A TONA
Circ a La Canal
13
3r d’ESO
1a Xerrada “La sexualitat en
l’adolescència”,
a càrrec de M.Angels Tudela
(llevadora ABS Tona)
17
3r DE PRIMÀRIA A TONA
Biblioteca
17
3r DE PRIMÀRIA A TONA
Visita a l’Ajuntament
24
3r DE PRIMÀRIA A TONA
Biblioteca
25
3r DE PRIMÀRIA
Museu Episcopal de Vic.
26
4t DE PRIMÀRIA A TONA
La Bòbila
27
3r d’ESO
2a Xerrada “La sexualitat en
l’adolescència”,
a càrrec de M.Angels Tudela
(llevadora ABS Tona)
27-28 1r d’ESO
Acampada a Montrodon
31
P4 i P5 A TONA
Descoberta de la primavera.
Sortida a Ca n’Amat
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Juny
6
15
20

21

22
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CROSSES
C. INICIAL A ARENYS DE MAR
El mar i la pesca
4t D’ESO A ITÀLIA
Viatge fi de curs
Fins el 20 de juny
E. INFANTIL A TONA
Sortida lúdica
C. INICIAL A TONA
Sortida lúdica
CICLE MITJÀ
Jocs Olímpics
CICLE SUPERIOR
Jocs Olímpics (2 dies)
CICLE MITJÀ A L’AJUDA
Sortida Lúdica
1r, 2n, 3r d’ESO
Sortida Lúdica
TOTA L’ESCOLA
Comiat dels de 4t d’ESO
Les famílies hi esteu convidades!

Aquest any hi ha hagut una nova moda a
l’escola Vedruna: es tracta de la combinació
d’uns complements ben especials, les
crosses. Sembla ser que aquesta tendència
va començar amb els alumnes de cinquè.
Només cal dir que per sort no es va
estendre massa ja que els afectats per
aquest corrent top-fashion es van perdre
alguns actes en els quals els seus
companys sí que van poder participar
(només cal veure’ls la cara el dia que es
va celebrar la festa de la solidaritat). Ja se
sap que per lluir s’ha de patir.
Una altra explicació és la de les autoritats
sanitàries que han donat per controlada
l’epidèmia d’aquesta terrible lacra que són
les crosses, amb tot el que comporta pels
afectats: incomoditat, limitació de
moviments, cansament a les extremitats
superiors i a una de les inferiors,
esgotament psicològic degut a les
constants preguntes de tothom qui et veu
(Què t’ha passat? Per quan temps en tens?
Et fa mal?...).
Des de la redacció, només recomanar que
de cara al curs vinent, tothom es vacuni de la
“crossalaria inmunoadquirida”, principalment
els que tenen major risc, els alumnes entre
10 i 12 anys.
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Resultats de la lliga d’escacs
Grup A:
1r
Albert Mombiedro
2n
David Martinez
3r
Clàudia Codina
4t
Gal·la Portet
Grup B:
1r
Nil Pla
2n
Albert Rodriguez
3r
Gerard Quintana
4t
Eloi Codina
5è
Pol Cabrera
6è
Arnau de la Osa
7è
Ferran Duran
8è
Marc Solé
9è
Cristina Pol
10è
Aniol Oriol
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Grup C:
1r
Víctor Herrera
2n
Arnau Colomo
3r
David Martinez
4t
Marc Sanchez
5è
Adrià Sanchez
6è
Albert Rodas
7è
Aleix Pladevall
8è
David Cobano
9è
Ariadna Cilleros

B

esports
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ALGUNA XAFARDERIA…

Posa nom a cada cara d’aquestes mestres.

Algú s’ imagina la Dolo de petita?
Mireu, quan era petita i anava a buscar aigua a la font,
sempre se li trencaven els càntirs.

1234567-

I en Roca?
Li falta tranquil·litat alumnes seus, que després arriba
afònic.
A Sabadell hi ha un carrer que es diu c/ Lluís Vives.
Deu estar fet en honor del nostre profe!

Endevina quina mestra és?
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Passatemps

B
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