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Qui no ha sentit una fascinació exultant i un cert esglai alhora, contemplant la colossal immensitat d’una transparent nit estrellada?
Tant si som dels qui ens mirem els astres amb eines de recerca científica, com si ho fem des de la contemplació poètica, aquest any
2009 estem d’enhorabona: commemorem el fet que algú va mirar el cel amb un telescopi per primera vegada.
Tot va començar amb un invent aparegut cap a mitjans del segle XVI, als Països Baixos, o a Girona. Era un simple tub amb un vidre
òptic a cada cap, amb el qual es podien veure, augmentats, els objectes llunyans.
L’any 1609, Gal·lileu Galilei va utilitzar un d’aquests artilugis per mirar cap a les estrelles i es va sorprendre de veure-n’hi moltes més
de les que abans hi havia vist mai ningú. També va observar que la Lluna i els planetes propers tenien moltes semblances amb la Terra.
Amb aquest simple gest, Gal·lileu acabava de convertir aquella ullera tan elemental en el primer telescopi
de la història.
L’evolució d’aquest instrument, junt amb les noves teories de Kepler publicades al seu llibre Astronomia
Nova aquell mateix any, varen ser la base de tot el seguit de descobriments astronòmics que havien de canviar radicalment la concepció del cosmos geocèntric de Ptolomeu, basat en el de Plató i Aristòtil.
Aquella nova percepció de l’univers va ser el fonament essencial per tota l’allau de noves descobertes astronòmiques i astrofísiques que s’han fet al llarg d’aquests 400 anys, capgirant més encara les idees preconcebudes sobre el nostre Sistema Solar i eixamplant els coneixements i la comprensió d’aquest cosmos que
ens envolta.

2009

La Unió Astronòmica Internacional va proposar a la UNESCO de commemorar degudament els 400 anys d’aquella primera observació
del cel feta amb un telescopi. Presentada aquesta proposta a l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) i degudament acceptada, aquest organisme mundial va declarar oficialment l’any 2009, Any Internacional de l’Astronomia.
Aquest esdeveniment tot just estrenat, ja està tenint un considerable ressò en molts àmbits de la societat, especialment en el de
l’ensenyament, on es presenta i contempla aquest nostre Univers amb la nova mirada que hi aporten les descobertes més recents, per
intentar d’entendre’l millor, i també, per trobar-hi el nostre propi lloc.
Miquel Amblàs i Carbonell
President de l’Agrupació Astronòmica d’Osona
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Com que aquest any és l’Any Internacional de l’Astronomia, a tots els cursos hem treballat l’astronomia des de diferents punts de vista
i amb tot el que hem fet us presentem aquest reportatge.
Cançons a P3

Frases fetes a P4
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REPORTATGE
Rodolins a P5 A
La Lluna, lluneta
tan boniqueta.
El Sol, solet
es tira un pet.
Sol, solet
que ets un llumet.
Sol, Sol, Sol
que fas un gol.
Sol, solet
que fas un cagarret.
El Sol
no fa ni un gol.
El Sol
juga a futbol.

2009

El Sol
es peta ell sol.
El Sol
és al juliol.
El Sol
surt tot sol.
Al Sol
hi ha un cargol.

El Sol, solet
es crema el culet.
El senyor Sol
fa un girasol.
El senyor Pol
vol el Sol.
El planeta blau
és un babau.
El planeta blau
és un cau.

La Nuri
toca el Mercuri.
El Mercuri
s’empassa l’Uri.
Els planetes
són paletes.
Els planetes
fan galetes.
Els planetes
tenen caguetes.

El planeta blau
es diu Pau.

Els planetes
els construeixen els paletes.

El planeta Mart
està al mar.

Els planetes s’han ajuntat
i troben un gat.

El cometa
es peta.

Els planetes s’han ajuntat
i s’han cremat.

L’Uri
està al Mercuri.

Les estrelles brillen
i es pixen.

L’Uri
li diu hola al Mercuri.

Les estrelles brillen
i ens miren.

L’Uri
està queixalant el Mercuri.

Les estrelles són gordetes
i fan cometes.

Estrelleta, gordeta, boniqueta.
Les estrelles surten a la nit
i s’adormen al llit.
A la nit
et fiques al llit.
L’astronauta
toca la flauta.
L’astronauta
fa una falta.
Els astronautes
fan flautes.
Coet, coet
tu que ets tan boniquet.
El coet
és molt petitet.

5

REPORTATGE
Rodolins a P5 B
Planetes
que us assembleu molt a unes betes.
Els planetes
són unes terres netes.

2009

El Sol
marca un gol.

Plutó, Plutó
que t’assembles a un carbassó.

Sol, Sol
que ets una col.

Plutó, Plutó
que ets un cordó.

Planetes
que sou com unes samarretes.

Sol,Sol
que ets un Pol.

A la Lluna
només n’hi ha una.

Sol
que jugues a futbol.

La Lluna
és una pruna.

El Sol
no marca cap gol.

La Lluna
és una Bruna.

Sol
que ets un rol.

La Dunna i la Bruna
van a la Lluna.

Sol, solet
que te’n vas amb el teu amiguet.

Lluna, lluneta
que et menges una pruneta.

Sol, Sol
que ets un rossinyol.

Llunota, llunota
que te menges una granota.

El Mercuri
es diu Uri .

Lluna, lluneta
que ets molt boniqueta.

Plutó, Plutó
que ets un cotó.

Pruna
que vas a la Lluna.

Plutó
que ets un botó.
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Cicle Inicial
CONSTRUÏM EL SISTEMA SOLAR

Els alumnes de primer de Cicle Inicial, aprofitant que vam triar el projecte “Com es va fer el sol, la lluna, la terra i les estrelles?”, hem
construït el Sistema Solar i l’hem penjat al passadís de l’escola.
Primer de tot calia saber quins planetes eren els més grans i quins els més petits, perquè les seves mides s’assemblessin a petita escala a
la realitat.
Un cop vam tenir clares les mides, també vam
parlar de l’ordre en què es troben respecte al Sol,
que és l’astre rei!
Ara venia la part més difícil! Mans a l’obra!
El primer que vam fer és desfer cola
d’empaperar amb aigua.
Després vam inflar globus, grans i petits, en funció de la grandària de cada planeta.
Llavors vam anar mullant els papers de diari i
anàvem folrant els globus fins que quedava tapat.
Els globus van trigar uns quants dies a assecar-se. Finalment els vam pintar.
I el sol? Aquest astre és tan gran que vam decidir fer-lo tot arrugant papers de cel·lofana.

2009
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I així ha quedat el nostre passadís: amb un
sistema solar de cartró pedra:
Terra

Urà

Sol
Júpiter
Venus
Mercuri

Saturn

2009

Mart

Neptú
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Aquí teniu les dades dels planetes que els alumnes de 3r hem trobat.

2009

Mercuri

Venus

Distància del sol: 0,39 UA
Període de revolució sideral (al voltant del sol): 88 dies
Període de rotació sideral (a l’equador): 58,8 dies
Massa (Terra=1): 0,055
Diàmetre (Terra=1): 0,383

Distància del sol: 0,72 UA
Període de revolució sideral (al voltant del sol): 225 dies
Període de rotació sideral (a l’equador): 243 dies
Massa (Terra=1): 0,81
Diàmetre (Terra=1): 0,95

És el més petit dels planetes interiors.
La seva temperatura és extrema, ja que
oscil•la entre els 350º C durant el dia i els -170º C a
la nit. La superfície presenta una cara plena de cràters que, en
molts aspectes, recorda la cara, oculta de la lluna.
Té un nucli de ferro i gairebé no té atmosfera.

Té una temperatura superficial de 500ºC i una pressió atmosfèrica aclaparadora. Els núvols que l’envolten contenen àcid sulfúric. L’òrbita és la més semblant a una circumferència (totes són
el•líptiques). L’atmosfera està formada per diòxid de carboni
96’5% i nitrogen 3’5%. No té cap satèl·lit.
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La Terra

Mart

Distància del sol: 1 UA
Període de revolució sideral (al voltant del sol): 365,2 dies
Període de rotació sideral (a l’equador): 23,9 dies
Massa (Terra=1): 6•1024 Kg
Diàmetre (Terra=1): 12756 Km

Distància del sol: 1,52 UA
Període de revolució sideral (al voltant del sol): 687 dies
Període de rotació sideral (a l’equador): 24,6 hores
Massa (Terra=1): 0,11
Diàmetre (Terra=1): 0,53

És l’únic planeta del sistema solar la major part del qual està
cobert per aigua, bé sigui en forma líquida o bé sòlida (gel).
La seva atmosfera està composta principalment per nitrogen i
oxigen. Entre els planetes interiors, només la terra posseeix un
gran satèl·lit: la lluna.

Té dos satèl·lits, Fobos i Deimos. Un cos a Mart pesaria 1/3 del seu
pes a la Terra, a causa de la dèbil atracció gravitatòria. La densitat
és inferior a la de la Terra. L’atmosfera és només una centèsima
part de la terrestre i està composta principalment de diòxid de carboni (95,3%). La capa d’ozó és mil vegades menor que a la Terra.
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Júpiter

Saturn

Distància del sol: 5,2 UA
Període de revolució sideral (al voltant del sol): 11,9 anys
Període de rotació sideral (a l’equador): 9,84 hores
Massa (Terra=1): 318
Diàmetre (Terra=1): 11,2

Distància del sol: 9,58 UA
Període de revolució sideral (al voltant del sol): 29,4 anys
Període de rotació sideral (a l’equador): 10,7 hores
Massa (Terra=1): 95,2
Diàmetre (Terra=1): 9,5

Júpiter és el planeta més gran del sistema solar. Onze terres juntes
són com Júpiter. Gira vertiginosament,( fa una volta en menys de 10
hores). Es troba entre Mart i Saturn.
És un gegant gasós i principalment format per hidrogen i heli.
La característica més destacada és la gran taca vermella.
És el planeta conegut amb més satèl·lits (llunes), en té 63.
Els quatre més importants són: Ió, Europa, Ganimedes i Cal·listo.

És el segon planeta més gran i amb més massa del sistema solar després de Júpiter. L’atmosfera està composta per hidrogen
i heli. Té diversos anells que li donen un aspecte inconfusible.
Té 56 satèl·lits.
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Urà

Neptú

Distància del sol: 19,2 UA
Període de revolució sideral (al voltant del sol): 83,7 anys
Període de rotació sideral (a l’equador): 17,27 hores
Massa (Terra=1): 14,5
Diàmetre (Terra=1): 4

Distància del sol: 30 UA
Període de revolució sideral (al voltant del sol): 163,7 anys
Període de rotació sideral (a l’equador):
Massa (Terra=1): 17,1
Diàmetre (Terra=1): 3,88

És un planeta gasós, més aviat gran. Hi fa una temperatura d’uns
-220ºC . L’atmosfera està composta d’hidrogen. És el setè planeta
des del sol, el tercer més gran i el quart més massiu. És visible a ull
nu, va ser el primer descobriment d’un planeta utilitzant un telescopi,
té un sistema d’anells, també té més de 25 satèl·lits. La velocitat del
vent pot arribar als 250 metres per segon (900km/h).

És el més exterior dels planetes gegants. Posseeix un nucli
massís de silici, ferro i altres elements pesants. Està cobert per
un mantell líquid de metà, amoníac i aigua, i envoltat per una
atmosfera de baixa densitat composta d’hidrogen i heli. Té 13
satèl·lits (Tritó el més gran).
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Aquí teniu els contes planetaris que hem escrit els de 4t.
EL PLANETA JÚPITER CAU EN UN FORAT NEGRE!

EL SOL I LA TERRA

Fa molt de temps, a l’espai hi havia el planeta Júpiter que mirava
com tots els altres planetes saltaven.
- Com ho feu?
- Mira, ens tirem amunt i avall.
- Així? Ho faig bé? Mireu-me!!!
- Sí, molt bé! Va, més fort!!!
- Ja ho faig més fort!!!
Pummmm !!!
- On és en Júpiter? – va demanar la Terra.
- Potser ha caigut al forat negre! – va dir la Lluna.
- Auxili!!! Ajudeu-me!!! He caigut en un forat!!!
- Em sembla que algú crida – va dir la Terra.
- És en Júpiter!!! – va dir la Lluna.
La Terra va cridar tots els planetes de l’espai, Mercuri, Venus,
Mart, ... Tots van venir i van ajudar la Terra a treure Júpiter del
forat.
- Gràcies, moltes gràcies a tots!!! Aquest forat era molt negre!!!

Un dia la Terra, farta de tenir por de la nit i de la foscor, va demanar al Sol que li donés llum i calor tot el dia i tota la nit.
- Ho sento Terra, però no puc! M’és impossible! Ets tu qui gires al
voltant meu i no t’atures ni un moment!
- Llavors, si m’aturés, podries fer-ho?
- No!!! No t’aturis!!! Si t’aturessis tindries un dia etern per una
meitat i eterna nit per l’altra. T’aconsello que no ho facis, que
continuïs girant. El cicle del dia i de la nit és imprescindible per a
la vida!
- Però em fa molta por la foscor! No m’agrada gens!
- No siguis tan poruga Terra! Els éssers vius aprofiten la nit per
descansar de tot allò que han fet durant el dia i així agafen forces
per al dia següent. També els animals nocturns aprofiten la foscor
per caçar i els poetes per escriure els seus poemes. I, com explicarien els nens les seves històries de terror sense una nit tancada?
El Sol va veure que la Terra no estava gaire convençuda de tot
allò que li havia explicat. Encara tremolava de por, la pobrissona!
Així que es va posar a rumiar una bona idea per solucionar-li el
problema.

Judit Roma – 4t B de Primària

2009

- Mmmm ... ja ho sé!!! Saps què faré? T’ompliré el cel d’estrelles
brillants i t’il•luminaré la lluna perquè puguis veure com va canviant de forma cada nit. D’aquesta manera, quan miris cap a dalt,
veuràs al cel milions de fanals encesos i, cada 28 dies, la lluna
plena et farà companyia i il•luminarà la nit com si fos de dia. Ja
no tornaràs a tenir por!
I així, des d’aquell dia, mai més ha hagut una nit sense estrelles i
només, de tant en tant, una nit sense lluna.
Clara Coma-Cros – 4t B de Primària

13

REPORTATGE
LA TERRA NO GIRA

EL PLANETA PLUTÓ S’ENFADA

Un dia la Terra, ben farta de girar i girar, va parar i la Lluna li va dir:
- Terra, no saps que has de girar? Si no ho fas, m’enfadaré i marxaré.
La Terra no va fer cas i va continuar quieta. Al cap de tres dies la
Lluna va marxar, llavors la Terra va dir:
- Ara com ho faré? Sense la Lluna no tinc amb qui parlar!
Va provar de parlar amb el Sol. Però era massa lluny.
Mentrestant, la Lluna anava de planeta en planeta a veure si
l’ajudaven a convèncer la Terra perquè girés. Va anar al planeta Mart
però no la va creure ja que li havia fet moltes bromes. Després va
anar a veure Saturn i ell sí que la va creure i va anar a parlar amb la
Terra.
- Terra, per què no gires?
- És que estic cansada de girar i no penso fer-ho més fins que pugui
parlar amb el Sol.
- Si vols parlar amb el Sol, gira i arribaràs a prop seu.
La Terra li va fer cas, va rodar i rodar i quan va arribar prop del Sol,
van parlar com dues cotorres.
I conte contat, ja s’ha acabat!!!

Una nit el rei Sol i la reina Lluna van convocar una assemblea
amb tots els planetes coneguts i no coneguts per l’ésser humà.
El rei Sol els va fer posar en fila i els va comunicar:
- Avui, jo, el rei Sol desterraré uns quants planetes de l’Univers
i he decidit que són: el planeta Despistat, el Golafre, el Gandulet, el Dormilega, el Boig, el del Cap Girat, el Llançat i, finalment, Plutó.
Plutó va marxar molt lluny, trist i moix. Quan va arribar a una
altra galàxia es va trobar molts planetes que eren nans com ell.
Estava molt cansat i, quan anava a agafar una ampolla d’aigua
que portava a dins d’una motxilleta, es va sorprendre perquè
es va trobar tot de paperets que li havien ficat els seus amics,
perquè ell no els oblidés mai. Es va quedar bocabadat. Es va
amagar darrere una estrella i es va posar a plorar perquè enyorava els seus amics. Al cap de quatre dies de jugar amb els
planetes nans, va tornar a la seva galàxia i , quan s’acostava, va
sentir que el Sol anunciava:
- Estem preocupats per Plutó, perquè s’ha enfadat i ens agradaria molt que tornés.
Plutó en sentir això va dir:
- Tornaré, però m’has de prometre que no em desterraràs mai
més.
El rei Sol va dir:
- T’ho prometo.
Creieu que el Sol va complir la seva promesa?

Laia Mas – 4t B de Primària

2009

Berta Bayés, Mariona Caro, Júlia Cussó i Sergi González
4t A de Primària
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LA LLUNA NO VOL SORTIR

UN COET CAU AL PLANETA ABSURD

Una nit, la Lluna no volia sortir perquè estava enfadada amb les
estrelles. Havien de jugar un partit de futbol i la Lluna no volia jugar, perquè les estrelles eren molta colla i ella era una de sola. Les
estrelles li anaven dient:
- Va, juga!
Les estrelles buscaven una solució per consolar-la, però la Lluna
estava trista.
El sol intentava que jugués. Com que és el rei de l’Univers, era
l’àrbitre del partit.
Els planetes no estaven d’acord amb les estrelles, perquè la Lluna
no podia fer de portera i alhora de jugadora.
El públic eren els meteorits de l’Univers.
Els planetes, al final, van dir:
- Nosaltres jugarem a l’equip de la Lluna.
Aleshores la lluna va dir que jugaria amb els planetes i al final van
quedar 2 a 6. Van guanyar els planetes amb la lluna. La Lluna va
estar molt contenta i va donar les gràcies als planetes.

Eren dos germans que es van engrescar a fer un coet perquè
volien anar a la Lluna. Un era un savi que sabia moltes coses de
la Lluna i l’altre era un “manetes”; és a dir, que sabia construir
moltes coses. Entre tots dos van construir un coet espectacular.
Van agafar tot el que necessitaven i van marxar cap a la Lluna.
Quan van sortir de la terra es van quedar meravellats. Sabeu per
què? Perquè tot era molt diferent de les fotografies i dibuixos que
havien vist.
Van anar en direcció a la Lluna, però abans d’arribar-hi alguna
cosa els fa fallar i van caure en un planeta desconegut que no el
coneixia ni el savi.
Quan van baixar i van fer el primer pas, els va sortir foc de terra.
Quan saltaven, els sortien plantes carnívores per tot arreu. Van
marxar cames ajudeu-me cap al coet. Mentre corrien els sortien
punxes!
Pel camí de tornada van pensar que aquell planeta l’anomenarien
“El planeta absurd”.
Van arribar sans i estalvis, però no havien vist la Lluna. Un altre
dia ho tornarien a intentar.

Arnau Bayés, Ferran Buxaderes, Nahuel Díaz i Carla Fernández
4t A de Primària
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Elisabet Ausió, Aura Casanovas, Joan Navarro i Genís Perarnau.
4t A Primària
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Mireu quines curiositats planetaries hem trobat els de 5è.
Mercuri
És conegut des de l’època dels sumeris (3r mil•leni aC). Els grecs li van donar dos noms: Apol•lo per la seva aparició com estrella matutina i Hermes com estrella vespertina. Els astrònoms sabien, no obstant, que els dos noms es referien al mateix objecte celeste. Heràclit
inclòs, creia que Mercuri i Venus giraven al voltant del Sol i no de la Terra. Mercuri té un petit camp magnètic i la seva força és aproximadament d’un 1% del terrestre.
Venus
En grec, Afrodita, és la deessa de l’amor i la bellesa. Es va anomenar així degut al fet que és el
planeta més brillant dels coneguts en l’antiguitat. La primera sonda en visitar Venus va ser el
Mariner 2, l’any 1962. No hi ha cràters petits a Venus perquè els meteorits petits es cremen en
la densa atmosfera abans d’arribar a la superfície.
Terra
Té el 71 % de la superfície coberta d’aigua. És l’únic planeta amb un nom no mitològic.
Ara pot ser estudiada amb l’ajuda d’astronaus, no obstant, fins el segle XVIII no es va disposar
de mapes complets del planeta. Les imatges preses des de l’espai són de considerable importància sobretot per la predicció meteorològica i a més són d’una extraordinària bellesa.
Mart

2009

És conegut des de temps prehistòrics. Encara és un dels predilectes dels escriptors de ciència ficció com a planeta del sistema solar amb
més possibilitats d’acollir humans.
Porta el nom del Déu de la guerra romà.
Júpiter
El descobriment al 1610 per part de Gal·lileu de les llunes de Júpiter: Ió, Europa, Ganimedes i Cal·listo (satèl·lits galileans) va ser el primer descobriment d’un centre de moviment no centrat en la Terra (punt a favor de la teoria heliocèntrica de Copèrnic sobre el moviment
dels planetes).
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Saturn
Déu de l’agricultura en la mitologia romana. Gal·lileu va ser el primer que el va observar amb telescopi l’any 1610. Saturn és el menys
dens dels planetes, la seva densitat (0,7) és inferior que la de l’aigua. L’interior de Saturn està calent (12000K en el nucli) i Saturn
irradia més energia a l’espai que la que rep del Sol.
Urà
És el primer planeta descobert en l’era moderna, descobert per William Herschel el 13 de març de 1781. El color blau d’Urà és degut
a l’absorció de la llum vermella pel metà en l’alta atmosfera. El nom procedent de la mitologia clàssica no es va conèixer popularment
fins el 1850, fa referència al primer déu suprem espòs i fill de Gaia i pare de Cronos.
Neptú
Nom romà del déu del mar. No es va descobrir fins
al 1846 i només ha estat vist per una sonda, la Voyager 2, el 25 d’agost de 1989 i quasi tot el que en
sabem és gràcies a això. Igual que Júpiter i Saturn,
té una font de calor interna i irradia més del doble
d’energia de la que rep del Sol.

2009

Dibuix del sistema solar.
3r de primària.
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Entrevista a un astrònom
Aprofitant que enguany és l’any internacional de l’Astronomia, els alumnes de 6è vam tenir l’oportunitat d’entrevistar un astrònom, el
senyor Enrique Garcia, de l’Observatori Esteve Durà, de Seva.

2009

• Treballes d’astrònom?
Sí, evidentment.
• Has estudiat astronomia?
Sí, s’ha d’anar a la universitat i s’ha d’estudiar molt.
• Si no vols fer la carrera, però t’agrada l’astronomia, què pots fer?
Moltes coses. Algú té telescopi? Doncs una de les coses que podeu fer és això, comprar un
telescopi i mirar les estrelles, la lluna i els planetes. No només els astrònoms es dediquen a fer
astronomia , hi ha molta gent que també ho fa.
• Quina és la feina d’un astrònom durant el dia, si els estels només es veuen de nit?
La majoria dels astrònoms treballen de dia, encara que soni estrany, altres treballen de nit. Per
exemple, els que estudien el sol han de treballar de dia. Actualment, amb les noves tecnologies
es fan moltes observacions a través de l’ordinador i per tant es treballa essencialment de dia.
• Què et va atraure de l’astronomia?
Moltes coses, però no sabria definir quina en concret, les coses t’agraden perquè hi disfrutes,
perquè aprens coses, perquè t’intriguen.
• Quines sortides professionals té ser astrònom?
Doncs bàsicament l’astronomia, però també hi ha gent que treballa en instituts de recerca, en
universitats donant classes...
• Amb quins instruments treballa un astrònom?
L’instrument per excel•lència és el telescopi, també els ordinadors, ja que els astrònoms fan
molts càlculs.
• Has fet algun descobriment?
Sí que s’han fet descobriments des del nostre observatori, estrelles que podríem dir noves,
planetes en altres estrelles. Ser els primers en fer aquests descobriments és una gran motivació
per a un astrònom.
• Ens agradaria saber què és un forat negre?
No serveix per viatjar per l’espai com volen fer creure les pel•lícules, i en realitat ni els astrònoms sabem què hi ha, el que sí sabem és que tenen molta força d’atracció i que ni la llum pot
entrar-hi per això es diu forat negre. Si t’acostes molt a un forat negre xucla. El que sí se sap
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és que són restes d’algunes estrelles mortes i que es troben
a tot arreu, al costat d’altres estrelles se suposa que en altres
galàxies. No se sap quants n’hi ha ni si se n’estan formant
sempre perquè les estrelles es van morint. La seva mida és
zero, però és una cosa molt complica d’entendre quedeuvos amb la idea que des de fora un forat negre té una mida
molt i molt petita, si el sol es convertís en un forat negre
voldria dir que la terra deixaria de rebre l’escalfor del Sol i
aquí s’acabaria la vida però en canvi els planetes continuarien donant voltes al voltant de la Terra. Els forats negres
poden empassar-se els planetes, les estrelles.
• Com distingeixes un estel d’un planeta quan mires pel
telescopi?
Els planetes estan més a la vora i els veus més rodonets les estrelles estan més lluny i encara que les miris amb un telescopi només les
veus com un puntet.
• Per què ara Plutó no es considera un planeta?
Quan es va descobrir Plutó els astrònoms el van catalogar com a planeta, és el que està més lluny del sol. Fa uns vint anys que s’han anat
descobrint molts objectes que són com Plutó i es van adonar que pertanyia a una família diferent dels planetes, i l’han recatalogat.
• De què estan formats els anells de Saturn?
Té la consistència d’un disc, es veuen amb un telescopi casolà. Estan fets de petites partícules de mides que poden anar des de un estoig
a una classe i que orbiten al voltant del planeta. Des de lluny sembla una cosa rígida, però no és veritat són partícules soles.
• Tots els planetes tenen gravetat?
Tots els planetes tenen gravetat. Els astronautes a la Lluna boten perquè hi ha menys gravetat que a la terra, La gravetat depèn de la mida
de l’estrella o planeta, com més gran més gravetat. Per exemple, no podrem anar mai a Júpiter perquè la gravetat és tan forta que el nostra cos no ho suportaria.
• És veritat que a Mart hi ha aigua i vida?
És veritat que hi ha aigua, vida no se sap, heu de pensar que si hi ha vida no són Marcians ni éssers intel·ligents, ni animals ni plantes, en
tot cas bacteris. De totes maneres, si hi ha vida no s’ha trobat.
• Hi ha moltes galàxies?
Moltíssimes, poden ser milers de milions
• Quina forma té la nostra galàxia?
La nostra galàxia té forma d’espiral, i és tan gran que la llum triga cent mil anys a creuar-la.
• Es pot saber quants estels té la nostra galàxia?
Poden ser més de dos-cents mil milions d’estrelles.
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• De què està format un estel?
Bàsicament de gasos que estan molt calents i emeten molta energia.
Per saber la magnitud de l’univers és impossible. Començaries a viatjar des d’aquí i no arribaries mai, no se sap si té un final.
Un any llum és la distància que recorre la llum en un any.
• Quin és l’últim planeta que s’ha descobert?
Tal i com estan les coses, Neptú perquè Plutó ja no es considera planeta
• Per què diuen que Mart és el planeta vermell?
Essencialment perquè és vermell
• Per què els planetes són rodons?
La gravetat és la responsable que els planetes agafin forma rodona
• Com es fa una Aurora Boreal?
És la interacció entre la matèria que ens ve del Sol i la Terra i només es veuen des dels pols de la terra.
• A què va ser degut el Big Bang?
No se sap perquè el Big Bang és l’origen de l’univers, però ara els astrònoms estan debatent si abans hi havia hagut alguna altra cosa o
no. Puc dir-te que ningú sap a què és degut el Big Bang.
• Has vist alguna vegada pluja de Meteorits?
Sí i és molt espectacular, un meteorits són petites pedretes que entren a l’atmosfera, però van tan de pressa que s’encenen. Quan està a
l’atmosfera és un estel fugaç i si arriba a la terra és un meteor.
• A quina velocitat viatgen els meteorits?
Molt, molt ràpid, Per posar un exemple, per anar de Barcelona a Girona ho faria entre dos i cinc segons.
• Què és la capa d’ozó?
És un gas anomenat ozó que està molt alt a l’atmosfera,
està a una distància com quatre vegades l’alçada de
l’Everest. L’ozó és com una forma diferent del oxigen.
Serveix perquè no ens cremin els rajos del sol.
• Quina diferencia hi ha entre un asteroide i una pedra de
la terra?
En realitat no massa, les substàncies en general, els elements són els mateixos.
• Per què l’espai és de color negre?
És color negre perquè o no hi ha prou estrelles o les
estrelles que estan molt lluny se separen molt ràpidament
de nosaltres i llavors no s’il•lumina tot el cel. Penseu que
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aquesta pregunta no es va poder contestar fins fa uns seixanta o setanta anys.
• Podríem viure sense la Lluna?
Potser no, perquè la seva influència indirecta sobre la terra és la de regular les estacions, si ella no hi fos el clima canviaria i potser nosaltres no hi podríem viure
• Per què hi ha cràters a la lluna?
Rep molts meteorits i formen cràters i com que
a la Lluna no hi ha ni aigua ni aire es queden per
sempre. Penseu que les petjades dels astronautes
que van arribar a la Lluna pot ser que aguantin deu
mil anys.
• Qui posa nom als planetes?
Cada civilització va posar nom als seus planetes
i així es van quedar, els noms que nosaltres coneixem són els noms que vénen de la mitologia
grega i romana
• Quant augmenta un telescopi al màxim?
Depèn del telescopi, els grans poden treballar a
milers d’augments.
• Què és més perillós per als ulls, un eclipsi de Sol
o de Lluna?
Sense cap dubte de Sol, no heu de mirar mai directament al Sol ni amb cap aparell, us cremaríeu els
ulls i us quedaríeu cecs per tota la vida, en canvi la
Lluna podeu mirar-la sense cap problema. Estan controlats els eclipsis fins d’aquí a mil anys, cada any hi ha eclipsis. Això no vol dir que
tots siguin visibles.
• Quin és el planeta més fred?
Neptú és el planeta més fred perquè és el que està més lluny del sol.
• Què t’agrada més, mirar pel telescopi o anar a un planetari?
Tot pot ser interessant. Hi ha planetaris molt macos. A veure, si és una bona nit és molt més interessant mirar pel telescopi, però amb un
planetari et poden ensenyar moltes coses que no podem veure en un telescopi.
• Creus que hi ha vida en algun lloc de l’univers?
Segurament hi ha molta vida a tot arreu, pel que sabem hi ha molta aigua, perquè això s’ha detectat i és possible que hi hagi vida, quasi
segur.
• T’agradaria poder anar a l’espai?
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Sí, és clar que sí, però s’ha d’anar preparat perquè amb la manca de gravetat et mareges i t’hi has d’acostumar. Al principi t’ho passes
molt malament.
• Coneixes alguna persona que treballi a la NASA o a un lloc important?
Sí, conec gent que hi treballa.
• Velocitat del cometa Haley?
Se sap el camí que fa i es pot calcular la seva velocitat, però no sempre és la mateixa.
• Com es moren les estrelles?
Depèn, n’hi ha que es moren de manera violenta i esclaten, altres ho fan de manera més tranquil·la i no esclaten i es transformen en
forats negres.
• Quant duren les estrelles?
Depèn, per exemple el Sol encara durarà cinc mil milions d’anys. Hi ha estrelles que duren menys i altres que duren més.
Alumnes de 6è
La cara oculta de la Lluna
Sabeu que la Lluna fa tres moviments?
•
Moviment de rotació: quan volta sobre ella mateixa.
•
Dos moviments de translació:
- Translació al voltant del Sol.
- Translació al voltant de la Terra.

2009

Des de la Terra, només podem veure una cara de la Lluna. La cara oculta de la
Lluna només s’ha pogut veure a través d’imatges preses pels coets espacials i
satèl·lits. Això és degut al fet que el moviment de rotació de la Lluna i el moviment de translació dura el mateix temps (29,8 dies aproximadament). Si la
Lluna només fes un dels dos moviments (rotació o translació), en algun moment
podríem veure l’altra cara.
Arnau Molas i Guillem Solà
1r d’ESO

REPORTATGE

22

PROJECTE IUPI: RAIG DE LLUM
Què és la llum?
La llum és energia que es propaga en forma de radiació movent-se en línia recta i en totes direccions.
La llum també és una ona: l'ona lluminosa es propaga en totes direccions i transmet energia sense transport de matèria.
Què veiem?
La radiació electromagnètica, o ones electromagnètiques
són ones que es propaguen a l'espai amb un component elèctric
i un component magnètic. Aquests dos components oscil•len
en angles rectes respecte ells i respecte de la direcció de propagació, i són en fase entre ells. La radiació electromagnètica en
diferents tipus segons la freqüència de l'ona (en ordre creixent
de freqüència): ones de ràdio, microones, raigs T, radiació
infraroja, llum visible, radiació ultraviolada, raigs X i radiació
gamma.

2009

•
L'espectre electromagnètic és el conjunt de totes les
possibles ones electromagnètiques, des de les de major freqüència, com els raigs gamma i raigs X, fins a les de menor freqüència, com les ones de ràdio.
•
Un espectre és la descomposició d'una radiació electromagnètica en els seus components en termes de freqüència,
energia dels fotons o de la longitud d'ona associada. Les tres
magnituds citades: freqüència, energia i longitud d'ona estan
relacionades entre elles per la constant de Planck (factor de conversió) i per la velocitat de la llum.
Què hem fet?
Volíem fer un líquid luminiscent (fer llum sense foc ni electricitat),
però l'experiment no ens ha sortit bé. Ho hem intentat molts cops, posant diferents colorants i àcids, però l'efecte sempre era el mateix,
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llevat d'un cop, que l'ampolla s'ha comprimit. Hem arribat a la conclusió que l'error estava en el refresc, ja que no era el mateix que
s'utilitzava a l'experiment que sortia a Internet. La beguda que necessitàvem és la Mountain Dew, un refresc americà, del qual en sabem
els components, però no especificats, i no sabem què és el que reacciona amb el bicarbonat i el peròxid.
Alba Sánchez i Marina Tubau
2n d’ESO
A LES PORTES DE L’UNIVERS.
En Pere Planesas, astrònom tonenc, és entrevistat per un grup d’alumnes de 4t d’ESO a través de videoconferència.
“Sabrem com neixen les estrelles. Com ha nascut la vida.”
“Fer ciència és entretingut: descobrir coses noves, explorar coses noves...”
Fent honor a l'any internacional de l'Astronomia, un grup d'alumnes de 4t d'ESO i
alguns professors vam realitzar una videoconferència amb en Pere Planesas Bigas,
que és un radioastrònom tonenc resident a Xile que forma part del projecte ALMA
(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), que es pot traduir per: “Gran
Conjunt de Radiotelescopis d'ones mil•limètriques d'Atacama”. La videoconferència
va ser possible gràcies al programa “Skype”, que ens va permetre connectar amb un
científic que viu a milers de quilòmetres.
“Aquest observatori, serà el més gran i complex del món quan s’hagi acabat.
Ens permetrà explorar coses que fins ara havien estat impossibles.”

2009

Va ser una experiència molt emocionant, ja que no sempre es té l’oportunitat de connectar amb un científic important que treballa en un projecte significatiu per a nous
descobriments mundials. Va ser un moment en què l'entusiasme omplia la sala on
ens trobàvem, i tots ens vam sentir molt afortunats de compartir aquella gran estona.
A les 13.45, els presents en aquella videoconferència, vam començar a preparar tot
el maquinari per poder fer una bona entrevista a en Pere Planesas. A les 14.00, vam
començar a connectar amb Xile, tal com havíem acordat. En aquells moments vam
patir força nervis ja que al principi les coses es van complicar una mica pel fet que
la connexió no era del tot correcta. Tot i així, vam trobar la solució per poder tirar
endavant el projecte. Durant una hora aproximadament, vam poder demanar-li totes
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les preguntes que ens havíem preparat, i els resultats van ser excel•lents. Li vam demanar des de les preguntes més senzilles, com per
exemple si li agradava l’astronomia de petit, fins a les més complexes, que estaven relacionades amb el funcionament de tot el maquinari
utilitzat.
“Va ser tot un procés, no és que de petit em passés les nits mirant les estrelles. Va ser un procés i unes circumstàncies, i el poder
trobar un ambient adequat, el que em va fer decidir a dedicar-me professionalment al camp de l’astronomia.”
El fet és que en Pere Planesas ha fet molt camí dins de la seva trajectòria professional: primer a l’OAN (Observatorio Astronómico
Nacional), dos anys a l'Institut de Tecnologia de California i ara, essent membre d’ESO (European Southern Observatory), forma part de
l’equip d’experts que participen en el muntatge de l’interferòmetre Large Atacama Milimeter Array (ALMA), a Xile, i en verifiquen el
seu funcionament. La interferometria consisteix en combinar el que detecten alhora moltes antenes separades i això ens dóna la capacitat
de veure els petits detalls de les estrelles i els seus sistemes planetaris o el de les primeres galàxies.
L’observatori ALMA es troba situat al desert de l’altiplà d’Atacama, Xile, a 5.000 metres d’altitud, té 15 quilòmetres de longitud i les
seves condicions climàtiques fan possible que es pugui dur a terme aquest projecte. Quan s’hagi acabat de construir, hi haurà 66 antenes
que recolliran informació amb una precisió superior al que ens donaven, fins ara, els millors telescopis a terra o en òrbita. Diu que les
antenes són com les nostres orelles que recullen la informació que el nostre cervell processa. En el cas d'ALMA, el cervell és un processador digital molt més potent que el superordinador
Mare Nostrum.

2009

En Pere Planesas treballa amb astrònoms, enginyers
i informàtics europeus, nord-americans i japonesos
i diu que el treball en equip és essencial i que és la
seva millor experiència. I afegeix que l’anglès avui
és l’idioma de la ciència, doncs és el seu principal
vehicle de comunicació.
En Pere Planesas creu que no és segur que l’home
ho pugui saber tot sobre l’Univers. Tot i el que hem
aprés en el darrer segle, ”ens queda molt per conèixer.
Potser mai ho coneixerem tot” –diu.
“Un Any internacional dedicat a l’Astronomia
facilita que aquesta sigui més propera”
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Va valorar molt totes les activitats que s’estan fent arreu, entre d’altres, l’Observació
d’Estels amb telescopis que vam dur a terme al pati de la nostra Escola i de la qual ell
va tenir-ne coneixement per la seva mare i a través de la Revistona digital.
Gràcies a la manera senzilla i planera que té, en Pere Plansesas d'explicar les coses,
vam poder entendre i viure les paraules que ens va transmetre. Per això, vam poder
apropar-nos a un camp que ens sembla realment llunyà.
“Un bon científic ha de viatjar molt, crear una xarxa de col•laboradors a tot el
món, anar a conferències per donar a conèixer nous descobriments”.
Moltes gràcies, Pere, per aquest tastet científic i per poder compartir la teva bonhomia i
la teva saviesa.
Diana Sandoval i Laura Voltà, alumnes de 4t d’ESO.
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NOTICIES
Aquest any els de P5 hem après un munt de coses dels volcans.

2009
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Els alumnes de Cicle Inicial col·laborem amb la NASA
Els científics de la NASA, a través de la seva web, demanaven col.laboració arreu del món per fer una comparativa amb les roques recollides a Mart.
Els nens i nenes de Cicle Inicial hi hem participat enviant una pedra de la zona del Castell de Tona per comparar la composició amb una
pedra trobada a Mart.
Com agraïment ens han enviat un certificat personailtzat i un adhesiu per cadascun de ROCK AROUND THE WORLD. Podeu veure els
resultats de l’estudi
de la nostra pedra a
la web de la NASA:
http://ratw.la.asu.
edu/cgi-bin/rocks.pl

2009
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RESUM DE LES NOTÍCIES DEL
CURS A 3r DE PRIMÀRIA
The Wizard of Oz
Molt divertida i molt bonica va ser l’obra de teatre que vàrem poder veure al Centre Comunitari
del Remei de Vic. Els actors parlaven i cantaven
en anglès i en català.

Lectura en parelles

2009

Durant el segon trimestre els de tercer hem fet “ Lectura amb parelles” Es tracta d’una estratègia per millorar la lectura. Va venir una
noia que es deia Bet i, juntament amb les mestres, ens va explicar com funcionava. Vam llegir un llibre “L’illa animal” i també lectures
curtes.
Cada persona de
la parella tenia un
nom: el tutor i el
tutoritzat. Cada
capítol el llegíem
tres vegades de
maneres diferents
i després ens
fèiem preguntes
i ho posàvem en
comú.
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Visita al Camp de les Lloses.
Durant aquest curs hem anat a visitar el museu que tenim més a
prop, és el museu del Camp de les Lloses. Mentre el visitàvem
vàrem observar les restes arqueològiques que ens ajuden a descobrir com vivien i quins costums tenien els homes i dones, els
nens i les nenes que fa molt de temps vivien aquí al davant de la
nostra escola.

2009

Les Biblioteques
Durant el curs anem cada trimestre a la biblioteca. Allà s’ha de fer molt silenci. Hi podem trobar tots els llibres que necessitem. Hi ha
uns vint mil llibres. També hi ha pel·lícules, col·leccions de revistes…. Nosaltres fem un treball amb els còmics. De vegades al final ens
expliquen un conte. Últimament ens van ensenyar un llibre super maco, però aquest és tan especial que no el deixen de préstec.

NOTICIES
Sortida als Aiguamolls de l’Empordà
Els nens i nenes de tercer, aquest mes de maig hem fet una sortida
als aiguamolls de l’ Empordà per observar la fauna i la vegetació.
El que més ens va sorprendre van ser les cigonyes. Vàrem descobrir que algunes cigonyes viuen sempre als Aiguamolls i sempre
van construint el seu niu, per tant hi ha nius molt grans. Hi ha cigonyes que cada any tornen als aiguamolls. També ens va agradar
descobrir que es comunicaven picant amb els becs. El mascle i la
femella es reparteixen les diferents feines i tots dos cuiden les cries,
busquen menjar i van construint el niu.

2009
Sortida musical: Don Quixot de la Manxa
Tots els de Cicle Mitjà vam anar a veure l’espectacle musical
“Don Quijot de la Manxa” amb música deTelemann ens va
agradar molt. La representació feia molt riure i els músics
tocaven molt bé.
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Sortida al Liceu
Pel novembre vam anar al Liceu, a veure una òpera “ La Cenerentola”
on els personatges eren la Ventafocs, el Príncep, el Padrastre, les filles i
el ratolí. Ens va agradar molt el teatre i l’espectacle.

2009
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El Projecte: Els animals vertebrats
Aquests any hem fet el projecte dels animals vertebrats i hem estudiat EL DOFÍ
El dia 6 d’abril els de tercer vam anar al zoo de Barcelona. Primer vam entrar en un laboratori i ens van ensenyar les característiques
dels animals vertebrats: rèptils, amfibis, peixos, aus i el grup dels mamífers. Després vam anar al delfinari i allà sí que vam veure els
dofins!!!! Ens va agradar molt. Si pots, vés a veure’ls.
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RESUM DE LES NOTÍCIES DEL CURS A 4t DE PRIMÀRIA
VISITA AL CAMP DE LES LLOSES

Ja feia dies que teníem moltes ganes d’anar al Camp de les Lloses perquè
ho tenim tan a prop!
Al museu, vàrem
poder veure i tocar
molts estris de
l’època romana:
àmfores, olles,
gerros, pedres ...
A fora vam poder
veure com era una
casa romana i en
Carles, que és arqueòleg i ex-alumne de l’escola, ens va ensenyar com era una
vaixella dels romans i ens va donar pa romà amb mel.

CARNESTOLTES: ELS DE 4t SOM ASTRÒLEGS

2009

Comença la música i desfilem per la passarel·la amb barrets i vestits blaus
o negres , plens d’estrelles i llunes. I a la mà, un telescopi. Mirem enlaire.
Oh, què
veig!!!
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ESTUDI DEL SÒL
Amb un pot a la mà hem sortit a buscar mostres de sòl de diferents llocs de
Tona: un camí,
un marge, un
bosc, les margues
i el pati. Un cop
a l'escola hem
observat amb
lupa i hem experimentat amb
aquestes mostres.
Hem après que hi
ha diferents tipus
de sòl: argilós,
sorrenc, humífer i
calcari.
PRÀCTIQUES DE LABORATORI

2009

Durant el curs hem anat al laboratori a fer experiments. Un dia vam fer l’observació i manipulació de l’aparell respiratori d’un xai i també vam veure el fetge i el cor. Un altre dia va venir el pare d’un nen de la classe, que treballa en un laboratori. Ens va portar unes mostres de sang tenyida i les vam mirar al microscopi. Ens agrada molt fer aquestes
activitats!
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EL PROJECTE DE QUART DE PRIMÀRIA
Aquest curs hem triat un projecte relacionat amb els aliments. Ha
sortit el blat,
ja que a molts
ens agrada la
pasta: macarrons, espaguetis, pizza
... Vam anar
a la Universitat de Vic a
fer un taller
del pa. Ens van ensenyar com el fan i també vam veure un audiovisual de tot el
procés. A més a més vam fer jocs sobre tot el que havíem treballat en el taller.
Quan vam marxar ens vam emportar el que havíem amassat i ho havíem de coure
a casa. També ens van donar coca i panets de xocolata.
COLÒNIES DE 4t DE PRIMÀRIA
Aquest any, pel maig, hem anat a l’Estartit i hem fet moltes

2009

activitats: estudi del litoral rocós, viatge amb el Nautilus per veure el
fons marí de les illes Medes, estudi de les dunes i de la platja, observació
dels animals marins als aquaris, joc d’arboradura i jocs de nit. Ens ho
hem passat molt bé!!

NOTICIES

36

I a Cicle Superior, què?
GRAVEM ESPOTS I DEBATS
Els dies 22, 23 i 24 d’octubre del 2.008 els alumnes de 5è vam fer un conjunt d’activitats adreçades a conèixer la tecnologia audiovisual
aplicada al món de la publicitat.
El primer dia, el vam dedicar a la part teòrica i el dijous i
divendres a realitzar els espots i debats.
A la Sala d’Actes vam instal·lar un plató de TV on vam

2009
fer-hi els debats. També hi havia dues cameres i les taules de vídeo i d’àudio.
Vam utilitzar i transformar diferents racons de l’escola i del pati per gravar
els espots publicitaris que nosaltres mateixos havíem creat.
Nosaltres vam ser els protagonistes: vam fer els guions, vam ser els actors,
vam filmar, vam estar a la taula de so i de vídeo, vam ser els ponents dels
debat, vam fer de moderadors i finalment vam editar els espots.

NOTICIES
UNES COLÒNIES PASSADES PER AIGUA,
PERÒ D’ALLÒ MÉS DIVERTIDES!
Els alumnes de 6è vam anar de colònies al Poble
Nou del Delta de l'Ebre. Van ser unes colònies
una mica passades per aigua però, no obstant, ens
ho vam passar d'allò més bé; vam fer un munt
d'activitats diverses: vam anar amb bicicleta a la
caseta de fusta, vam anar amb perxa, vam poder
veure la desembocadura de l'Ebre amb un catamarà, vam fer jocs diversos i el més novedós per
nosaltres, la disco!
No van parar de ballar i de passar-s'ho bé!

2009
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Ara toca als d’ESO!
“BRODAS”

El passat dimecres dia 15 de maig els alumnes d’ESO i professors vam anar a veure un grup de Hip-Hop anomenat “Brodas” a Torelló. La sortida va ser voluntària. Tots nosaltres vam quedar satisfets
de l’espectacle: breakdance, popping, locking… i molts estils de
hip-hop van animar el públic. Tots vam quedar sorpresos del noi
francès que tocava la bateria, els jocs de
llum amb els lots, les onades, el fum…
Realment va ser un espectacle que tots
nosaltres repetiríem.
En acabar la funció, un grup de persones va tenir l’oportunitat de parlar amb
els actors i ens van explicar l’origen del
grup, quan van començar a ballar, d’on
eren, l’edat que tenien, etc.
“Brodas” i aquesta sortida, ens quedarà a tots marcat a la memòria.
Judit Molas, 4t d’ESO

2009

Cangur 2009
El passat dia 5 de Març del 2009, diferents alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Escola Vedruna-Tona van participar a les proves cangur de matemàtiques que es convocaven a la Universitat de Vic.
Com cada any, la majoria dels participants han quedat en posicions mitjanes bones però, aquest curs 20082009 hem tingut una alumna de 4t d’ESO que ha quedat en la posició número 85 dels 6366 nois i noies de
diferents escoles, que es presentaven al seu nivell.
Podeu veure els enunciats i resultats a la web: www.cangur.org
Enhorabona!
Tània Saez, 4t d’ESO
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EN CATALÀ I EN ANGLÈS: UNES COLÒNIES DIFERENTS.
CAMINAR, MIRAR, OBSERVAR, CONTEMPLAR,
DESCOBRIR, APRENDRE, VIURE, CONVIURE...
Paraules que ens recorden les colònies de 4t d’ESO. La
cova de la Bora Fosca, el Morro de l’Abella, la cursa
d’orientació de Rupit a Tavertet passant per l’ermita de
Sant Corneli, el joc de pistes, la cantada amb en Sus dels
Esquirols, les llegendes amb en Miquel Banús, els estels
i les galàxies amb en Miquel Amblàs, les caminades, els
jocs a fora de la casa, les tertúlies a les habitacions, ...
Aquest curs, però, a les colònies, hi ha hagut un valor
afegit: els tallers d’educació ambiental al mas l’Avenc
de Tavertet. La Belinda Parris ens va explicar la història
centenària de la casa i el seu entorn natural: una unitat
socioeconòmica viva i canviant.
Fins aquí no tindria res de particular, si no diguéssim que
una part de l’explicació la va fer en català i una altra part
en anglès, de manera que nosaltres li vam contestar i li
vam fer preguntes en anglès, cosa que ens va sorprendre i,
alhora, interessar moltíssim.
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A més a més, vam fer un treball de camp al voltant de la
casa sobre temes com: la formació geològica dels cingles
de Tavertet, la climatologia i el canvi climàtic, la flora i
la fauna, l’hort ecològic i l’estalvi d’aigua, i les energies
renovables utilitzades per la casa: les plaques solars,
l’aerogenerador, la sala de bateries i màquines... Tot explicat de manera que permetia la reflexió i el debat sobre
qüestions relacionades amb l’ecologia, la preservació del
medi natural, la innovació i la recerca.
Unes colònies diferents que difícilment oblidarem.
Alumnes de 4t d’ESO
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El millor salt des de fa quatre anys
Els dies 2 i 3 d’abril de 2009 van tenir lloc a l’Escola Vedruna-Tona el Jocs Olímpics. Els d’aquest any van tenir un element especial:
es va batre el rècord de l’escola de salt de llargada masculí. En Sergi Mas Roma, de 4t d’ESO, va ser l’alumne que amb 5 metres i 28
centímetres va aconseguir la medalla d’or i el rècord de l’escola i del curs. Al primer salt va fer 4,90 m., i al segon 5,06 m., però no
va ser fins a l’últim intent que ho va aconseguir. Segons en Sergi, “sabia que aquest any podria obtenir una molt bona marca”. Des
de primària que en Sergi ha estat un dels més bons saltadors de la seva edat (per exemple, a segon curs d’ESO va saltar 4,15 metres) i
aquest any ho ha acabat demostrant. L’antic rècord el tenia en Sergi Sayós, amb 5,15 metres aconseguit l’any 2005, o sigui que ha estat
superat per 13 centímetres. Aquest any totes les proves d’atletisme s’han fet a les noves instal•lacions del camp de futbol, i la millor
manera d’estrenar-les ha estat batent un nou rècord escolar.
Mateu Colom Serra 4t ESO
Fotos: Clàudia
Cabrera Guiteras

2009
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Visites que ens motiven

Durant aquest curs, dins l’àrea de llengua i literatura catalana s’han portat a terme diverses activitats de l’àmbit de l’assignatura a 4t
d’ESO.
La primera va ser una visita d’en Xavier Freixa, un estudiant de segon de Batxillerat. La xerrada duia com a títol
“La passió per escriure: què, com, quan escriure”. Aquest
noi, no gaire més gran que els propis alumnes de la classe, va guanyar el Premi “Tirant lo Blanc” del concurs que
convoca l’Ajuntament de Gurb. Vam estar parlant de la
inspiració, de com s’ho feia per posar-se a escriure i termes
relacionats amb el món de l’escriptura i els estudis. Pel fet
de ser una persona d’una edat semblant a la nostra, la xerrada va ser propera i clara per a tothom.
La següent activitat va tenir lloc el desembre. Ens va visitar en Joan Rusiñol, exalumne de l’escola i, actualment,
corresponsal de Catalunya Ràdio a Madrid. La xerrada
es va titular: El món amb ulls de periodista. Va començar

2009

per explicar-nos una mica en què es basava la seva feina, en què s’havia
especialitzat, què feia actualment, què volia dir mirar el món amb ulls de
periodista... Després, vam poder-li fer un seguit de preguntes d’àmbit tant
personal com professional.
També vam rebre la visita de l’Antoni Pladevall, escriptor, que havia
visitat l’escola en altres ocasions. Ens va explicar coses sobre la seva vida
i professió i vam procedir a fer-li preguntes, aquest cop més relacionades
amb la tècnica narrativa, la riquesa que té el llenguatge que parla la gent
de poble, el procés de creació d’una novel•la, ... En acabar la xerrada, vam
tenir el privilegi de veure la portada del seu nou llibre en primícia. El llibre
que havia guanyat el premi Carlemany i que es titula “La papallona negra”.
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Pel març, aprofitant que ens acabàvem de llegir “Palestina, simfonia de la terra”, vam tenir l’oportunitat
de parlar amb la seva autora, l’Anna Tortajada. Ens va
explicar què l’havia motivat a escriure el llibre i també
vam estar parlant sobre el conflicte de Palestina que
porta anys sent un tema molt important.
L’última activitat va ser un recital de poesia a càrrec
del poeta Jaume Marín. Va tenir lloc, com sol passar
amb aquest tipus d’activitats, pels volts de Sant Jordi.
Va recitar els seus poemes amb la seva veu espectacular
que no va deixar a ningú indiferent i també en va llegir
alguns de gent de la classe. Li vam regalar un dossier
amb un recull de poemes dels alumnes de 4t d’ESO.
Creiem que conèixer escriptors, ajuda a conèixer la
seva feina i interpretar les seves obres, (les que has
llegit), d’una altra manera. El fet que altres persones
alienes a l’escola ens transmetin la seva experiència
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és molt enriquidor, trenquem la monotonia del dia a dia i
se’ns dóna l’oportunitat d’incorporar dins de l’aula la vida
de fora de l’escola. Aquestes visites ens ajuden a conèixer
de forma viva i directa la literatura, i ens motiven a escriure i a veure com amb esforç i tenacitat som capaços
d’aconseguir uns molt bons resultats.
Montserrat Valero, alumna de 4t d’ESO.
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A UN ESCRIPTOR, A UN AMIC, A UN COMPANY...
Amb aquestes paraules començava la dedicatòria d’agraïment que els alumnes de 4t d’ESO vam fer per al nostre amic
escriptor, Francesc Miralles, que per Sant Jordi ens va regalar un dels seus últims llibres: “El cinquè mag”.
Tot va començar quan, els alumnes que van voler, -una vintena-, li van enviar el treball que havien fet sobre el seu
llibre: “Un haiku per a l’Alícia”. Ell ens va respondre regalant-nos el seu últim llibre: “El cinquè mag”, amb una dedicatòria per a cadascú. També ens va donar la seva adreça electrònica perquè poguéssim intercanviar els nostres i els
seus comentaris i opinions sobre el llibre. Ens va brindar la possibilitat de fer una tertúlia literària lliure i oberta, vaja!
No cal dir la sorpresa que ens vam emportar amb el regal a la mà... I vam aprofitar la visita que feia als alumnes de 3r per a retre-li el
nostre agraïment. Després de les paraules de les nostres delegades li vam regalar el protagonista de la novel·la en forma de ninot, juntament amb els ingredients més significatius que conformen la trama del llibre. Ell va dir que li havíem fet un regal inoblidable i va manifestar que estava molt content d’haver vingut a l’escola.
Aquell mateix dia, en Francesc Miralles ens va explicar un munt d’exemples del seu nou llibre relacionats amb la psicomàgia de Jodorowsky. I ens va encomanar de nou les ganes de llegir-lo i d’omplir-nos de màgia, de fantasia, i de somnis... i de tornar-nos a llegir les
cites que encapçalen els seus capítols que són de filòsofs, de científics i d’humanistes importants.
Francesc Miralles és un dels guionistes del programa radiofònic “L’ofici de viure” de Catalunya Ràdio i hi sol col·laborar sovint amb les
seves aportacions personals. Li desitgem molt d’èxit amb els seus llibres i li agraïm de nou la seva generositat i estima.
Alumnes de 4t d’ESO
El nostre propi diari digital
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Des de fa uns quants anys, El Periódico de Catalunya porta a terme el programa "El Periódico a l'escola". Aquesta activitat, dirigida a tots els centres de secundària de Catalunya, permet
conèixer de més a prop la professió de periodista i tot el que comporta l'elaboració d'un diari.
Amb aquesta finalitat, es converteix l'aula-classe en la redacció d'un diari i els alumnes assumeixen el rol dels diferents professionals que hi treballen.
El Periódico, al novembre del 1994, va ser el primer mitjà de comunicació espanyol de difusió diària que va desenvolupar una versió del diari a Internet. Han passat gairebé 15 anys i El
Periódico manté la seva aposta clara per les noves tecnologies, ampliant el programa educatiu "El Periódico a l'escola" amb una nova tasca: "El Periódico a l'escola.com". I aquesta nova activitat és la que hem conegut aquest
curs 08/09 amb els alumnes de 3r d’ESO. Durant tota una jornada matinal, els nostres alumnes de 3r de secundària van experimentar en
la seva pròpia pell l’apassionant món del periodisme digital."El Periódico a l'escola.com" va posar a disposició del centre educatiu un
programa de gestió de continguts per dissenyar el nostre propi diari digital i poder-lo anar actualitzant durant tot el curs escolar.
Si esteu interessats en veure aquest diari virtual, podeu clicar el logotip de “El Periodico a l’escola” que trobareu en el lateral del bloc.
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L’ART MÉS ENLLÀ DE L’AULA

Un grup d’alumnes de 4t d’ESO participen en un taller organitzat per la Fundació Miró i les seves creacions han estat escollides per ser
mostrades en els programes de difusió i presentació de les activitats educatives de la Fundació.
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Són les deu del matí, del dia 27 de febrer. Un grup d’alumnes de 4t d’ESO de l’àrea de Visual i Plàstica fem cua davant les portes de la
Fundació Miró de Barcelona. Tots portem a sota el braç les nostres creacions: “El llibre de memòries”. Totes tenen un format diferent.
El llibre es troba dipositat dins de capses diferents:capses rodones, ovalades, quadrades, ... petites o grans, ... Folrades de múltiples
colors i construïdes amb materials diversos. Fan molta patxoca! A dintre hi ha la “vida”, la vida de cadascun i cadascuna: el lloc on hem
nascut, on vivim, la família a la qual pertanyem, les persones d’una o dues generacions anteriors a la nostra que més han influït en la
nostra vida, els objectes més significatius i les nostres fotografies, els gustos i els interessos de cadascú, .... El passat i el present. I tot
això presentat amb una forta càrrega de simbolisme i d’expressió artística, treballada a la nostra aula de Visual i Plàstica de l’Escola.
Des d’un bon començament, les monitores es mostren molt sorpreses pel treball que portem fet.
Passem a veure l’exposició de la Kiki Snmith, una artista nord-americana. La instal•lació porta per nom: “Her Memory”. Kiki Snmith
tracta en l’exposició l’existència humana: la vida i la mort.
A continuació, ens traslladem al taller que té la Fundació en una zona enjardinada. Ens acompanyen, el director de la Fundació, vàries
monitores i dos fotògrafs professionals. Comencem el taller. Posem a sobre la taula el nostre treball. En parlem. Triem les imatges més
significatives per a nosaltres i confeccionem un autoretrat simbòlic amb el
material que ens proporcionen les nostres monitores.
Són les dues del migdia. Han passat quatre hores. El temps ha transcorregut sense que nosaltres ens n’adonéssim. Un matí per mirar, contemplar,
comentar, viure i crear.
Al cap d’uns dies, els responsables de la Fundació Miró, ens envien un
correu electrònic demanant-nos permís perquè les imatges fotogràfiques
d’aquell dia puguin ser mostrades en els tríptics, presentacions i altres
documents de la Fundació. Allò que no esperàvem: el nostre treball de
creació, de l’àrea de Visual i Plàstica, ha anat més enllà de l’aula!! Tot un
estímul que ens empeny a continuar essent creatius, a descobrir totes les
nostres possibilitats... Ara, alguns començarem el batxillerat artístic, altres
un cicle formatiu, altres ..., però, tots haurem viscut aquesta experiència
artística a 4t d’ESO. Un record inoblidable!
Maria Pagespetit, alumna de 4t d’ESO.
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PLUJA DE PREMIS LITERARIS.
Durant aquest curs escolar, alguns alumnes d’ESO han participat en certàmens
literaris que s’han convocat a Tona i a Osona.
La Gemma Romeu de 4t d’ESO va guanyar el primer premi en el concurs literari
organitzat per Mans Unides de Vic. El tema a desenvolupar era: “Només hi ha set
d’aigua?” El text narratiu de la Gemma portava per títol: L’estel fugaç. Era un text
d’una gran tendresa i sensibilitat literària.
En la XI edició dels premis literaris La Font Morta i La Font del Ferro, convocats per l’Ajuntament de Tona, un dels guardons de poesia va ser per a la Gemma
Romeu de 4t d’ESO i uns altres per a l’Helena Cànovas i en Pol Pla de 3r d’ESO.
Pel que fa a narrativa va ser premiat el text de l’Anna Giralt de 3r d’ESO.
En la XXI edició del premi literari Tirant lo Blanc que convoca l’Ajuntament de
Gurb, va guanyar un accèssit la Diana Sandoval de 4t d’ESO. A tots, enhorabona!!
Alumnes de 4t d’ESO
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JORNADA TECNOLÒGICA
Alguns alumnes de segon i quart d’ESO van participar a la fira tecnològica E-WEEK, que es va celebrar al recinte firal de Vic el dia 8 de
maig. Allà, van exposar els diferents temes que havien experimentat sobre la robòtica i el concurs de robots Lego, FIRST Lego League
a les diferents escoles que hi van assistir. Els alumnes de segon d’ESO no feia massa temps que s’havien presentat a aquesta competició, en la qual van quedar sisens de Catalunya, i van explicar la seva experiència. Els alumnes de quart van assistir-hi ja que acabaven
de finalitzar un treball de recerca sobre la robòtica, per al qual en Miquel Vilaró els havia proporcionat el material per fabricar un robot
i enriquir, d’aquesta manera el treball. A la fira van exposar el treball de recerca i van fer demostracions de les diferents “missions” que
realitzava el seu robot.
En aquestes demostracions i explicacions, hi van assistir els alumnes de 3r d’ESO de l’Escorial de Vic, i els de 4t del Pare Coll de Vic,
en total cinc classes.
La presentació dels alumnes de l’escola va ser durant tot el matí, des de les nou fins a dos quarts d’una.
A més de presentar el seu treball, els alumnes van poder gaudir d’una tarda submergits en el món de la tecnologia i la robòtica. Van tenir
una estona a la tarda per visitar la fira i poder gaudir de les noves tecnologies, des de simples braços mecànics fins a complexos simuladors de vol. A la fira també es podien aclarir dubtes sobre tecnologia i informàtics que et solucionaven problemes. La fira va ser oberta al
públic només a la tarda, i va tenir molta afluència de nois joves.
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Els alumnes li volem donar les gràcies a en Miquel Vilaró l’ajuda i el temps
que ens ha dedicat. Moltes gràcies.
Carles Bargalló, Sergi Mas, Jaume Parés i Jordi Kornmayer 4t ESO

L’ESCOLA VEDRUNA DE TONA, GUANYADORA, GRÀCIES ALS SEUS JOVES
ARTISTES.

2009

Diumenge, dia 24 de maig, el Museu Episcopal de Vic, va acollir algunes de les famílies
dels joves que van participar en la II edició del concurs: Un flaix al romànic.
A les 12 en punt del migdia, el museu va obrir les portes de la sala d’actes per donar el
premi d’una càmera fotogràfica digital a la foto guanyadora, i 5 premis als finalistes.
L’Eduard Casas i Tarrés de 2n d’ESO A es va endur el premi a la millor fotografia, mentre que altres alumnes finalistes de la nostra escola, com la Cristina Suriñach de 2n B i
l’Òscar Roselló de 3r B, rebien un llibre amb altres regals de tipus electrònic. Els altres
dos finalistes van ser de Vic i els seus voltants.
Finalment, el premi a l’Escola més participativa, també se’l va endur la nostra Escola que
va guanyar una càmera digital. L’Ester Puig, professora de Visual i Plàstica, va ser qui, en
nom de l’escola,va anar a recollir el premi. Enhorabona, artistes!!
Marina Solà, alumna de 4t d’ESO
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TROBADA DE CORALS VEDRUNA
El cap de setmana del 21 i 22 de març el grup de grans de la Coral
Estrella va anar a fer un intercanvi a Saragossa a tres bandes.
Ens vam trobar amb el cor Kanta Kantari de Vitòria (amb qui ja
havíem fet un intercanvi el curs passat) i amb el cor de l'escola Ntra.
Sra. del Carmen de Saragossa.
Vam fer un assaig comú el dissabte a la tarda. En acabat ens mereixíem un tomb per Saragossa fins a l’hora de sopar i així va ser.
El diumenge al matí vam fer el concert (hi havia una mica de ressaca de la nit anterior... oi maques?).
Tant el cor de Vitòria com el de Saragossa portaven dos grups de
joves, a part del cor del grup de grans. La veritat és que tothom ho
va fer molt bé i vam poder comprovar que la nostra coral cada dia
se supera (mai no tornarem a sentir un Torna igual!!!!).
Personalment estic molt contenta de l’actitud del grup i us animo a
continuar cantant com ho heu fet fins ara.
Gràcies pel suport de l’AMPA.
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Gràcies per la confiança dels
pares de les nenes i el nen.
I gràcies per venir, Núria!!
El curs vinent intercanvi a...
Hawai?
PD. Si voleu escoltar el
repertori que vam cantar a
Saragossa visiteu el nostre
bloc:
www.coral-estrella-vedruna.
blogspot.com
Eva Ventura
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ACTIVITATS AMPA 2008-2009
DATA		

2009

ACTIVITAT			

DESCRIPCIÓ

13.11.09
Assamblea de l’AMPA
Vàrem celebrar l’ Assemblea Anual, en la qual es va fer canvis en la Junta
16.11.09
Sortida familiar a Rupit
Vàrem fer una caminada fins a les Roques Encantades de Rupit, i després ens esperaven a
						
l’Hostal La Devesa per dinar.
30.11.09
Fira d’Entitats			
Vàrem participar a la Fira d’Entitats del poble, per la Festa Major, juntament amb l’Escola
12.12.09
Marató de TV3		
Recollida de fons per La Marató de TV3 als Pastorets del cicle infantil a La Canal
20.01.09
Blog de l’AMPA		
Hem estrenat un blog per fer arribar totes les nostres activitats als pares http://ampavedru		
						
natona. blogspot.com/
01.03.09
Carnestoltes			
178 indis vàrem participar al Carnestoltes de Tona, i vàrem obtenir el 3r premi.
22.03.09
Calçotada a l’Escola		
Coincidint amb la Jornada de Portes Obertes, vàrem organitzar un dinar a l’Escola per 		
						
compartir l’espai dels nostres fills.
10.05.09
Bicicletada			
Organització amb totes les comunitats educatives de Tona de la Bicicletada per l’Educació
13.05.09
Xerrada sobre l’Alcohol
Xerrada organitzada des de la regidoria de Joventut, amb les AMPA’s del poble , amb		
					
l’objectiu d’ oferir a les mares i pares eines per a l’abordatge de situacions quotidianes relacionades
						
amb l’educació dels seus fills i filles.
31.05.09
Carrossa per l’Aplec del Castell
Participació a l’Aplec del Castell
13.06.09
Festa Fi de Curs		
Tenim previst canviar el format de la Festa de Fi de Curs : englobarem tots els actes el
						
dissabte a la tarda ( inflables, classe de batuca, escacs, coral, teatre, tallers, jocs reciclats, 		
						
etc.), i acabarem amb un sopar.
						
Educació infantil celebrarà com sempre la la Nit de les Fades, i com a novetat els d’ESO 		
						
preparen un sopar paral•lel a l’escola el mateix dissabte.
TOT L’ANY Reciclatge de llibres		
Hem treballat en el recicltage dels llibres, 		
					
fent xerrades als pares,revisant els llibres dues 		
						
vegades durant el curs, preparant la feina del
						
juny i setembre, …
TOT L’ANY Tallers de l’AMPA		
Com sempre, hem organitzat l’Acollida del 		
						
matí i els tallers de la tarda, de forma
						
totalment gratuïta.
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BONA CUINA
Al final ho hem aconseguit! I la Rosi ens ha donat la
seva recepta del pollastre rostit. I és que el pollastre
de la Rosi està boníssim!!!
El “pollo” de la Rosi:
Encendre el forn.
Cobrir el fons d’una plata amb oli.
Posar-hi el pollastre amb la pell encarada a la plata.
Salpebrar el pollastre.
Enfornar la plata.
Quan el pollastre comenci a rostir-se, afegir-hi vi
blanc.
Un cop el vi s’ha consumit, afegir-hi all picat amb
una mica d’aigua.
Un cop aquesta aigua s’ha consumit, afegir-hi una
pastilla d’avecrem de pollastre amb una mica d’aigua.
Quan veiem que el pollastre està rostit ja podem desenfornar la plata.
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Temps de cocció: aproximadament una hora i mitja
(al forn de l’escola), a casa uns ¾ d’hora.
PD: si voleu que us quedi igual, veniu a l’escola a
fer-lo!
(paraula d’honor de Rosi: “en mi casa lo hago de la
misma forma y no me queda igual”).
De part de tota la comunitat educativa:
Gràcies Rosi!!!!
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QUATRE EXPERIMENTS AMB OUS

L’ou i l’ampolla

Per pelar un ou cru

1.

1.
2.

2.
3.
4.

3.
4.

Omple amb vinagre blanc un pot que es pugui tapar.
Posa l’ou a dins del pot, vés amb molt de compte que no es 		
trenqui.
Tapa el pot.
Observa l’ou al cap d’un o dos dies (no sacsegis el pot)

La closca de l’ou està composta de carbonat càlcic. El vinagre (àcid
acètic) reacciona amb el carbonat de calci de l’ou dissolent lentament la closca i formant bombolles de diòxid de carboni. Després
d’unes 24 o 48 hores la closca s’haurà dissolt del tot.
Sura o s’enfonsa?
1.
2.
3.
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Omple dos vasos d’aigua
Posa força sal en un i remena bé perquè es dissolgui
Amb compte, posa un ou a cada vas.

L’ou amb aigua sola s’enfonsa mentre que en afegir sal a l’aigua,
aconseguim un líquid més dens que l’aigua sola, això permet que
l’ou suri.
Aquest experiment també ens permet explicar el fet que sigui més
fàcil surar a l’aigua del mar que a la de rius i piscines.

Cal un ou dur pelat i una ampolla amb la boca
lleugerament més petita que l’ou.
Posa un paper a dins l’ampolla
Tira-hi un llumí encès
Quan vegis que s’ha encès el paper posa l’ou a
la boca de l’ampolla

La pressió a l’interior de l’ampolla baixa ja que l’aire calent
s’expandeix a l’interior de l’ampolla i surt per la boca. Al refredar-se l’aire de nou la pressió torna a pujar i succiona l’ou cap a
l’interior de l’ampolla.
Ous que es mouen
1.
2.

Agafa un ou cru i un ou
dur (sense pelar)
Barreja’ls bé fins que no
sàpigues quin és quin

Com ho faries per descobrir quin
és el cuit i quin el cru?
Doncs fàcil, només els has de fer
girar com una baldufa. Veuràs que
el cuit gira bé, mentre que al cru
li costa molt més girar. Això és
perquè l’interior de l’ou cru és líquid i gira a una velocitat diferent
l’interior de l’exterior.
			

El Follet
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EVOLUCIÓ
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Les propostes de Lamarck van ser innovadores, no oblidem que
és dels primers en intentar explicar la gran diversitat d’éssers vius
A Charles Darwin, 1809- 1882, li devem el fet de ser el primer na- existents com un procés de canvis al llarg de la vida evolutiva, i enturalista que va proposar un mecanisme que expliqués com té lloc ginyoses, però no va proposar cap mecanisme que intentés explicar
l’evolució. Però què entenem per evolució? Des d’un punt de vista l’evolució. Qui sí ho va fer va ser Charles Darwin.
acadèmic, el conjunt de canvis i transformacions que han patit els Aquest any se celebren els 200 anys del seu naixement, o si voéssers vius a partir d’un origen comú.
leu els 150 anys de la publicació del seu llibre “Sobre l’origen de
Abans d’ell hi havia altres teories que no tenien res a veure, preles espècies mitjançant selecció natural” que va canviar la idea
cisament, amb l’evolució. Un exemple són les idees creacionistes d’entendre el món on vivim i la vida. Com qualsevol idea o teoria,
i fixistes de Georges Cuvier, que feien una interpretació literal de
aquesta no va sortir d’un dia per l’altre, al contrari, aquesta es va
les Sagrades Escriptures per tal d’explicar l’origen i l’existència
començar a gestar 30 anys abans quan va salpar a bord del Beagle
dels éssers vius. Avui dia, aquest corrent, que té més a veure amb
en un viatge científic que havia de durar 5 anys al voltant del món.
la fe que la ciència, encara nega els mecanismes evolutius propoEn tornar a Anglaterra, encara haurien de passar 23 anys abans
sats per Darwin i corroborats al llarg del segle XX pels neodarwi- de publicar el seu llibre amb les noves idees. Durant aquest 23
nistes i la seva Teoria Sintètica de l’evolució.
anys, es va dedicar primer a classificar la gran quantitat d’espècies
Malgrat tot, Darwin no va ser el primer en proposar una teoria
recol•lectades, d’ocells, insectes, mamífers, fòssils, rèptils, inverteevolutiva. A principis del segle XIX el naturalista francès Jeanbrats…i escriure volums sobre la història natural. Tot i que Darwin
Baptiste Pierre Antoine de Monet, cavaller de Lamarck, en va
es considerava un geòleg, de mica en mica va anar madurant la
proposar una. Aquesta es basava en tres punts bàsics: per una ban- idea que les espècies no eren immutables, malgrat la seva profunda
da creia que en tots els éssers vius hi havia una tendència innata
religiositat.
al seu perfeccionament i que els permetia adaptar-se als diferents
Reflexionant sobre les lleis que dictaven la transmissió dels caràcambients. Aquesta idea, probablement, va ser una influència dels
ters, ( mai va conèixer a Gregor Mendel i els seus treballs sobre
intel•lectuals que van promoure la Revolució Francesa i que
genètica ) va llegir l’obra de Thomas Malthus “Assaig sobre el
remarcaven la importància del progrés social humà. També penprincipi de la població” i va entendre que en totes les espècies
sava que la funció creava l’òrgan. Les condicions canviants de
naixien més individus dels que realment podien sobreviure i reprol’ambient obligaven als éssers vius a adaptar-se d’una forma o una duir-se, cosa que el portà a madurar la idea de la selecció natural
altra. Les noves condicions obligaven els individus a fer servir
com a mecanisme de l’evolució.
uns òrgans més que d’altres, cosa que provocava una modificació Els anys anaven passant i no es decidia a publicar les seves idees,
en els organismes. I per últim, l’ herència dels caràcters adquirits
fins que un altre naturalista, Alfred Wallace va arribar a les maamb la qual s’identifiquen les idees de Lamarck. Els caràcters
teixes conclusions de forma totalment independent. El 1859 van
desenvolupats al llarg de la vida d’un individu es transmetien a la publicar, de forma conjunta, un assaig en el qual es donaven a
descendència segons Lamarck. Aquesta idea era totalment errònia conèixer les seves conclusions sobre l’evolució i els mecanismes
ja que avui sabem que només es transmeten a la descendència
que la fan possible. Més tard publicaria “Sobre l’origen de les
aquelles característiques genètiques que es troben en els gàmetes o espècies mitjançant la selecció natural”, un llibre que pretén decèl•lules reproductores.
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mostrar l’evolució amb milers d’exemples. La primera edició amb
1250 exemplars es va esgotar immediatament. Aquest llibre descriu
l’evolució com un ” drama de conflicte i competència, un paisatge
dinàmic d’organismes en plena lluita per l’existència” i on nosaltres
els humans no som tranquils espectadors, ans al contrari, som protagonistes de l’obra.
Darwin arriba a unes conclusions que canviaran radicalment la concepció de la vida. Les seves idees explicaran per si mateixes la gran
diversitat d’organismes representats en el registre fòssil, la gran
similitud anatòmica entre organismes molt llunyans filogenèticament, el per què en les primeres fases embrionàries tots els animals
som tan semblants…Una sola idea podia explicar-ho tot: la selecció
natural com a mecanisme d’evolució.
Però com actua la selecció natural? Ho podríem resumir en tres
punts:
1.
Actua sobre poblacions d’individus, on no tots són iguals,
per tant hi ha variabilitat.
2.
Si en l’ambient es produeixen canvis, aquells individus que
presentin unes característiques beneficioses respecte dels altres,
tindran més possibilitats de sobreviure, arribar a l’edat reproductiva
i per tant transmetre aquests caràcters a la següent generació. Els
caràcters més aptes o si ho preferiu els individus millor adaptats a
les noves condicions, es preserven i s’acumulen de generació en
generació.
3.
D’aquesta forma, els individus millor adaptats a les noves
condicions són seleccionats per la natura. Aquest procés fa que les
poblacions s’adaptin lentament al seu entorn al llarg del temps. Si
parlem d’un període de temps que representi nombroses generacions, les diferències s’acumulen gradualment, formant-se noves
varietats i, per últim, noves espècies.
El 1900, divuit anys després de la mort de Darwin, Hug de Vries va
descobrir els treballs de Mendel sobre l’herència dels caràcters. La
síntesi entre la genètica i el darwinisme ( Teoria Sintètica )va donar
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una nova empenta a les teories evolutives. Finalment, estaven en
disposició d’explicar per què dins una població d’individus no
tots són iguals. Les mutacions o petits canvis en l’ADN, produïts
de forma atzarosa i espontània, eren les responsables de la variabilitat. D’altra banda, el caràcters venien representats pels gens.
Aquests són segments d’ADN que determinen els caràcters i que
es transmeten de generació en generació a través dels cromosomes.
Encara avui hi ha molta gent que nega l’evolució biològica de
les espècies, però les proves són les que són i encara que sigui un
procés molt lent, negar-la és com negar que la terra es mou.
Manel Minguela

DE QUÈ ESTÀ FET L’UNIVERS?
Fa molt de temps que aquesta pregunta fa ballar el cap a la humanitat. Al s.VII aC Tales de Milet va afirmar que l'origen de tota la
matèria era l'aigua, que donava lloc a totes les substàncies conegudes. Demòcrit, en el segle IV aC, pensava que no és possible
dividir una substància indefinidament, que arribava un moment
en què s’obtenien unes partícules que no podien dividir-se més;
a aquestes partícules les va anomenar àtoms, que en grec vol dir
indivisible.
John Dalton, al 1808, va proposar la teoria atòmica. Segons
aquesta teoria, cada element estava format per un tipus d’àtom i
la unió dels àtoms donava lloc a les diferents substàncies conegudes.
Més endavant es va descobrir que els àtoms es dividien en partícules més petites: electrons (amb càrrega negativa i sense massa)
i un nucli format de protons (amb càrrega positiva i amb massa) i
neutrons (sense càrrega i amb massa).

RACÓ DE LES PETITES COSES
A finals dels anys 1950 i al llarg de tots els seixanta, es van construir acceleradors de partícules als EEUU, la URSS i l’Europa
Occidental, que van permetre explorar distàncies inferiors a 10-17
centímetres. Gràcies als experiments que s’hi van dur a terme va
quedar clar que els neutrons i els protons estan fets de quarks.
Actualment, en física, una partícula elemental o partícula fonamental és qualsevol de les unitats bàsiques constituents de la matèria,
no formades per altres unitats i considerades indivisibles segons els
coneixements actuals. Les partícules elementals i les seves interaccions queden establertes per l'anomenat model estàndard de física
de partícules que reconeix tres famílies de partícules elementals:
Familia 1		
Electró			
Neutrí de l’electró
Quark u (up)		
Quark d (down)

Familia 2		
Muó			
Neutrí del muó
Quark c (charm)
Quark s (strange)

Familia 3
Tau
Neutrí del tau
Quark t (top)
Quark b (bottom)

Només la primera família es troba de forma normal a la matèria
que ens envolta. Tant la Terra, el Sol, els planetes i les estrelles com
les galàxies més allunyades estan formades per electrons, neutrins,
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quarks u i quarks d. Les altres dues famílies, amb una massa molt
més gran, es desintegren ràpidament, i degut al fet que pesen molt,
només es poden formar amb les enormes quantitats d’energia dels
acceleradors de partícules o es troben en rajos còsmics excepcionalment energètics.
Tota la matèria present a l’Univers interacciona entre ella i ho fa
mitjançant quatre forces fonamentals: la força de la gravetat, la
força electromagnètica, la força nuclear dèbil i la força nuclear
forta. Totes aquestes forces tenen associada una partícula que es
pot considerar com el mínim paquet o feix que pot formar la força
(quanta).
A aquestes tres famílies de partícules fonamentals de la matèria
s’hi poden afegir els quanta que són les partícules fonamentals de
les forces:
Fotó. Portador de la interacció electromagnètica (és la força que
un camp electromagnètic exerceix sobre les partícules carregades
elèctricament)
Gluó. Portador de la interacció nuclear forta (és la força que manté unit el nucli dels àtoms, no permet que els protons se separin
encara que tots tinguin càrrega positiva). La paraula gluó ve de la
paraula anglesa glue (cola)
Bosons W i Z. Portadors de la interacció nuclear feble (és la força
que causa algunes formes de radioactivitat).
Gravitó. Portador de la interacció gravitatòria. (la força de la
gravetat responsable, entre altres coses, que ens mantinguem en
òrbita al voltant del Sol i que els nostres peus estiguin enganxats
al terra). Aquesta partícula encara no s’ha descobert, actualment
s’han engegat molt estudis amb acceleradors de partícules per tal
de trobar-la.
Tota la matèria i l’energia present a l’Univers es resumeix en la
interacció de tres famílies de quatre partícules cada una i de quatre
forces amb els seus corresponents paquets energètics (els quanta).
Lídia Carrera
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Dia de la Ciència
Com molts d’altres, jo també sóc un exalumne de l’Escola
Vedruna de Tona, la qual vaig deixar fa aproximadament 7
anys contra la meva voluntat, per tal de continuar amb el
Batxillerat. Encara avui en dia segueixo recordant el meu pas
per l’Escola amb un somriure, sabent que malauradament és
un fet irrepetible. Actualment em trobo estudiant Enginyeria
Aeronàutica a Madrid, una situació que em sorprèn fins i tot a
mi.
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La qüestió és que
em van oferir
l’oportunitat de participar en el dia de la
ciència el divendres
5 de desembre, fet
que em va il•lusionar
gratament. La meva
aportació va consistir
en algunes xerrades i
tallers adreçats als alumnes d’ESO, els quals es van mostrar
notablement interessats. Vaig intentar enfocar les xerrades a
temes que tímidament conec com són els invents d’en Leonardo da Vinci, el planeta Mart i com arribar-hi i alguns dels
projectes en els quals he
participat. En quant als
tallers, van estar relacionats
amb l’ús de l’enginy i la inventiva junt amb el treball
en equip. L’objectiu principal era acostar la ciència
als alumnes, il·lusionarlos i d’alguna manera fer
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veure un món que aparentment sembla
molt llunyà, però que no ho és tant.
La situació actual en què em trobo,
també com a estudiant, crec que va ser
adequada per mostrar un ventall molt
interessant de possibilitats i animarlos a tenir-les en compte en un futur
pròxim. Tanmateix, vaig tenir l’honor
de veure l’EVT-TEAM en acció, junt
amb una extraordinària explicació per
part dels seus membres de com funciona tot plegat i dels èxits aconseguits. Enhorabona!!!
Crec que la jornada va ser realment positiva, tal i com ho són també
el IUPI, el Tot B i moltes altres iniciatives que marquen la diferència.
Animo a tots els alumnes a “fer ciència”, tenint en compte les oportunitats que ja es troben al vostre abast, per tal de fomentar valors fonamentals com la imaginació i la creativitat. Aprofito l’ocasió també,
per donar les gràcies un cop més a la meva escola per haver-me donat
l’oportunitat de dipositar un granet més de sorra en el magnífic projecte educatiu en què es troba immersa.
Dani Sors Raurell
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UN HAIKU QUE HA DONAT LA VOLTA AL MÓN
Motivats per la lectura del llibre “Un haiku per a l’Alícia” i després de rebre la visita del senyor Àngel Ferrer, catedràtic emèrit de la
Universitat de Kyoto, una persona molt apassionada pels haikus, tots els alumnes que aquest any fem 4t d’ESO ens vam posar a escriure
haikus.
És així com va néixer un recull d’haikus que vam enviar al senyor Àngel Ferrer. Entre tots el haikus, ell va escollir-ne un, el de la Bruna
Oriol, que va enviar a la Universitat d’Estudis Estrangers de Kyoto. Qui podia pensar que un d’aquells haikus donaria la volta al món?
Ningú.
Al cap d’uns dies vam rebre un correu electrònic del traductor oficial de l’ONU a Nova York on feia un estudi minuciós de l’haiku de la
Bruna que ell mateix havia traduït a l’anglès i n’havia fet tres versions. Qui podia pensar que aquell haiku ens donaria tantes sorpreses?
Ningú.
El fet és que el senyor Àngel Ferrer el va llegir en el programa de TV Noches Blancas, que es va donar a conèixer a través de la xarxa, i
que formarà part d’un llibre: Haikugrafies. L’haiku de la Bruna ha estat traduït a cinc idiomes: català, castellà, anglès, japonès i llatí. El
mateix Àngel Ferrer en un correu electrònic li deia: “Sense el teu permís he escampat arreu el teu haiku deliciós.”
És per tot això, que podem dir que l’haiku de la Bruna ja ha donat la volta al món. Enhorabona, Bruna.
Els alumnes de 4t d’ESO
Col·laboració amb Caritas
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Els delegats d'alumnes d'ESO vam organitzar una campanya de recollida d'aliments per a Càritas.
Vam aconseguir aplegar:139 kg d'arròs, 244 paquests de pasta, 87
paquests i pots de llegums, 57 kg de farina, 42 kg de sucre, 60 l de llet,
23 l d'oli, 40 kg de patates, 23 capses de purés, 38 paquets de galetes i
cereals, 21 rajoles de xocolata, 77 llaunes diverses de conserves, sucs,
sal, formatge, embotits...
En total, més de 600 kg d'aliments que vam lliurar a Càritas perquè els
pogués distribuir entre les famílies més necessitades de Tona.
US VOLEM ENVIAR 600 QUILOS DE GRÀCIES A TOTS ELS QUI
VAU COL·LABORAR!
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RETALLS DE CLASSE
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demà!

-Aèèèra, qui està parlant ara? Us apunto a la llista, eh?
-Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic,
-TOTS els que vam aprendre a aixecar la mà ara fa tretze anys, Mer- clic, clic, clic, clic, clic, (soroll de bolis)
cè.
-Tanqueu la porta i pareu amb els maleïts bolis!
-PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP, PEEEEEEEEEE-Us podria explicar seixanta-nou acudits diferents, boníssims tots,
PEEEEEEPEEEEEEEEPPP!
és clar!
-No cal, Manel, riem més si no ens els expliques.
-Ho haveu vist?
-No, i tu, Núria?
-... i de la pàgina 125 els exercicis de l’1 al 32 ambdós inclosos.
-Jo sí, i hi vaig treballar, vaig conviure amb tota la gent i va ser
-Lauraaaa! No cal que ens en posis tants, si igualment ens queda un una experiència única.
8.7!
-Ai nen, algú t’ho ha preguntat? Doncs ara fas tots els de la fitxa, i
-Senyoreta, estem aquí? Controlat, això? M’han dit que us agrada
amb enunciats, que si no tindràs un IN, i tots per demà.
molt aquest tema, no?
-Miquel, podem menjar xiclet a l’hora de classe?
-Para maniana, la ejersitasión tiene que estar hecha. Reitero, con la
-Noooo, que això és com mastegar petroli!
pregunta copiada, obviamente. ¿Tá claro?
-Clarísimo Marcela, clarísimo.
-Vau veure el Barça ahir?
-No, Ester! Vam estar estudiant declinacions i fent tres retrats
-Lagarto, lagarto! La culpa és del govern! Ai, què he dit?, és que
diferents!
una orella no hi sent i l’altra està adormida.
-El que us vau perdre! Va marcar l’Iniesta a l’últim minut i vam
-Maite: No oigo nááá.
guanyar! Avui m’és igual tot, si voleu podeu dormir. A TREBALLAR, QUE NO TENIM MÉS DIES PER ACABAR-HO!
-Sabeu què és la Commonwealth?
-LERROUX!!
-¿Habéis leído este conte tan llarg?
-Pardon? Ai aquest meu francès... les que feu francès: està ben dit
-Montseeee! Et trobem a faltar!
això?
-Pzi, potzer pzi!
-Sí, Lourdes, sí!
-M’estàs dient que faig mala lletra?
-Que menges xiclet, potser?
-No, Joan. T’estic dient si puc anar a fer voltes al pati.
-Ai sí! Ho sento Miquel. No m’he recordat de llençar-lo.
-Doncs has de fer un conte que es tituli: La vida del xiclet. 100
-Sabeu quèèèèè?? Esteeeeeeeer! Vine que t’ho he d’explicar!
paraules i si parles 200. I si no, et castigaré amb l’entrenador! I per
-Lídia!!! Què, què?, explica’ns-ho.
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-Un IN per no haver enganxat les fotocòpies a la llibreta...
-Marta... jo me l’he descuidat a casa!
-Ééééééééééééééééééééééé nois... callem? He arribat tard perquè
hi havia un embús a la C17.
-Viveeeeeeessss!!
De mica en mica ens hem anat fent grans (i ens han sortit grans),
i hem viscut moments completament inoblidables. Sabem que
aquests tretze anys no s’oblidaran fàcilment. Serà un record que
portarem a dins durant molt de temps.
Sembla que fos ahir mateix quan fèiem parvulari i primària; quan
jugàvem a nines, a cotxes, quan sèiem a la catifa vermella, quan
fèiem aquells trencaclosques de fantasmes, quan ens inventàvem
l’hospital de formigues…I sobretot, la nostra pitjor enemiga: la
cadira de pensar. Si et portaves malament, ja sabies que no tenies
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res a fer. A la cadira hi falta gent! I també el famós crit de: “Pales i
galledes!!”, que cridaven les mestres quan era hora de plegar.
4t d’ESO passa molt ràpid ens deia tothom, però no ens ho crèiem.
Ha sigut un curs dur, però ha passat volant. Ja s’està acabant tot, i
tots estem una mica espantats. Tenim por de no aconseguir tot allò
que ens proposem, però de moment, el que anteriorment ens havíem marcat com a meta s’ha aconseguit, i tot gràcies a la gent que
ens ha fet costat: Neus Font, M. Rosa Cuní, Ester Martos, Montse
Vilaró, Eva Ventura, Marta Gubianas, M. Dolors Font, Anna Valles,
Dolors Ayats, Joan Roca, Ester Puig, Lídia Carrera, Lluís Vives,
Marta Fontseca, Montse Rosell, Manel Miguela, Mercè Rusiñol…i
a la resta de professors que ens han fet persones, que ens han fet
créixer. Gràcies per tots aquests moments, han sigut molts anys al
vostre costat, i de ben segur que us tindrem sempre presents. MOLTES GRÀCIES!!!
Teníem tant per donar-vos, tantes coses per explicar-vos, teníem
tant d’amor, guardat per a vosaltres…
Elisabet Vallbona, Montserrat Valero, Judit
Molas, Iris Estrada, Maria Pagespetit, Carla Crivillé, Aida Cilleros i Gemma Romeu,
alumnes representants de 4t d’ESO.

2009

59

RACÓ DE LES PETITES COSES
ROSTRES SENSE SOSTRE

Ens trobàvem dins de la Setmana de la Solidaritat, una setmana que cada any celebra l’Escola. Vam convidar la Núria i en Marià, a la
classe de 4t d’ESO perquè ens expliquessin què era “El Tupí”, com funcionava i quina era la feina dels voluntaris. I vam compartir la
seva experiència, la seva vida al costat dels més pobres, d’aquells que no poden fer un àpat calent durant el dia, d’aquells que vagaregen
pels carrers i malviuen amb el que troben, d’aquells que viuen alcoholitzats, d’aquells que pateixen l’addicció a les drogues, d’aquells
que, amb la crisi, han hagut de tancar el seu negoci i han quedat endeutats i sense recursos per a poder satisfer les necessitats més essencials... “El Tupí” és un lloc d’acollida i un menjador social, un lloc on qualsevol persona se sent estimada i on qualsevol persona pot
menjar un plat calent al dia per a no defallir. A “El Tupí” un grup de voluntaris fan que això sigui possible. Entre ells la Núria i en Marià
que en van ser els primers impulsors.
El dia del IUPI, un grup de tres nois de 4t d’ESO, en Marc, en Mateu i l’Albert van decidir ser voluntaris per un dia a “El Tupí”. Com
els va anar? Si els ho pregunteu, us faran venir ganes de viure l’experiència.
Els alumnes de 4t van dedicar aquest poema que teniu a continuació a la Núria i en Marià. Una noia, l’Anna, el va recitar per a tota la
classe.
PACO

2009

Vas morir una gèlida nit d’hivern.
Els diaris ho deien.
Un “sense sostre” i “sense nom”.
Arraulit al portal d’una casa.
Mig tapat amb cartrons,
potser?
El llenç de boira t’embolcallava
amic.
Tenies nom. Et coneixien pel barri.
I vas tenir sostre. Ho anunciaves feliç
amb el somriure obert i tendre
de sempre. Et reien els ulls
sota els cabells blancs escurçats,
i el rostre vermellós de l’alcohòlic.

Pidolaves discretament,
fent-te trobadís en llocs estratègics.
Quan va arribar l’hivern
l’havies perdut, aquell sostre cobejat.
En morir tu
va canviar el paisatge ciutadà.
Hi mancava la teva presència,
el teu somriure plàcid,
conformat amb el destí.

Vas morir sol i malalt
i les llàgrimes dels qui t’enyoraven
no et van poder retornar la vida.
Ara ocupa el teu mateix lloc ciutadà
un nou pidolaire. Té el seu somriure
i gesticulació, amb el cabell negre.
Rosa Fabregat
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ESCOLA VEDRUNA A LA FIRST LEGO League
2n ESO Variable de Tecnologia i sostenibilitat curs 08-09
Els alumnes que han cursat el crèdit variable de “Tecnologia i sostenibilitat “ han participat en una competició internacional de robots
amb l’objectiu de promoure i divulgar la recerca en el camp de la ciència i la tecnologia.
La First (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) és una associació sense ànim de lucre que va néixer el 1998 als
EEUU amb el desig de promoure la recerca científica i tecnològica entre els joves, fent-la amena i divertida, convertint la competició en
un joc i fent de l’aprenentatge la millor recompensa.
El material base és un robot que els alumnes hauran d’enginyar i que haurà de superar una sèrie d’obstacles. La creativitat, la motivació i
el desig de superar-se van ser vitals per afrontar la primera eliminatòria que va tenir lloc el diumenge 14 de desembre al Cosmocaixa de
Barcelona.

2009

El repte d’aquest any era trobar solució al problema del
canvi climàtic. Els alumnes varen fer el seu projecte
identificant un problema concret en la nostra zona,
cercant informació per Internet, biblioteques, entrevistes, etc. i proposant una solució que calgués compartir
per ser útil. En concret, varen fer una recerca sobre
el consum de bosses de plàstic a la població de Tona:
1.700.000 bosses/any, de les quals el 40% són eliminades, i la combustió de les quals genera 34T de CO2 que
enviem a l’aire. Això provoca l’efecte hivernacle i amb
ell l’escalfament del planeta. La conclusió era que amb
un gest tant senzill com reduir i reutilitzar les bosses
podíem contribuir en positiu a la sostenibilitat del nostre planeta.
El robot que varen dissenyar, executava 18 missions
sobre un tauler que simulava el planeta. Totes aquestes
missions anaven encaminades a la millora del clima.
Tenien diferents graus de dificultat i calia pensar molt
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bé l’estratègia doncs durant la competició només disposaven de 2 minuts i 30 segons per fer el màxim de puntuació.
Tot això en un ambient de festa on valors com els de l’equip i el companyerisme són un primer objectiu.
Des de l’escola sempre hem cregut en el valor pedagògic de l’experiència. Era un repte en la mesura que requeríem d’uns recursos
econòmics i sobretot que demanava molt temps i dedicació. Sens dubte, la inversió ha estat recompensada en la mesura que els alumnes
s’han apassionat literalment amb aquest esdeveniment. Hi han dedicat totes les hores possibles, fins i tot fora de l’horari escolar. Han
après a treballar de manera autònoma, a buscar informació i contactes fora de l’àmbit acadèmic, i fins i tot, hi ha qui s’ha engrescat amb
la robòtica amb bons projectes de futur.
Tot això no hauria estat possible sense el suport de les famílies, les quals hi varen posar voluntat i hores donant suport als seus fills en
una experiència que recordaran molts anys.
Aquest esdeveniment va tenir una repercussió mediàtica important i ens ha portat a presentar la nostra experiència dins la setmana digital organitzada per la Uvic i Impevic, on vàrem
tenir un stand a la fira Play al costat dels professionals de la Tecnologia.

2009

Si en voleu més informació, els alumnes varen
crear un bloc www.elrobotdetecno.blogspot.com.
Si voleu saber més sobre el First, tota la informació a la web www.roboteca.org, on podreu veure
vídeos d’edicions anteriors amb notícies de la TV
i premsa, doncs hi han participat més de 100.000
nois i noies de més de 40 països.
Com a professor de l’àrea de Tecnologia, em sento
afortunat d’haver pogut acompanyar els alumnes
en aquesta experiència i espero que sigui el principi d’una història molt llarga.
Miquel Vilaró
Area de Tecnologia,
Escola Vedruna-Tona
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PASSA-TU-B
UN CEL SENSE ESTRELLES

Sergi Oliva – 4t de Primària

Fa molt de temps, en un lloc (1) 		
hi havia un poble que
es deia Poble De Les (2) 		
. Es deia així perquè a la nit
quan tot era fosc, si miraves al cel el veies tot ple d’estrelles i moltes vegades també veies (3) 			
com l’Ossa Major,
l’Ossa Menor, Taure, Peixos ... Era tot molt (4) 			
i tota la gent estava molt (5) 		
.Un dia va haver-hi una (6)
		
, un (7) 			
molt (8) 		
va anar al poble i va (9) 			
un quants nens perquè
li fessin de (10) 			
. Els homes del poble van anar
a demanar als segrestadors que tornessin els nens. Aquests van dir
que els deixarien (11) 			
si els donaven la cosa
més bonica que tinguessin al poble. Tots els (12) 		
van
decidir que els donarien les estrelles i van fer l’ (13) 		
. Des d’aquell dia el poble ja no tenia estrelles però tenia els
seus nens.
DEFINICIONS DE LES PARAULES DELS FORATS:
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(1)
Que és lluny.
(2)
Astres que brillen al cel amb llum pròpia.
(3)
Grups d’estels.
(4)
Que ens agrada per la seva bellesa.
(5)
Que té o que sent felicitat.
(6)
Allò que produeix una pena o gran dolor.
(7)
Persona que fa màgia.
(8)
Que no es porta bé amb els altres, que li agrada fer mal.
(9)
Emportar-se i retenir una o més persones per la força per tal
de demanar alguna cos a canvi.
(10) Persona que treballa servint altres persones.
(11) Que tenen llibertat.
(12) Persones que viuen en un lloc.
(13) Fet de donar una cosa per una altra.

EL GEGANT DE L’UNIVERS
Fa molts anys, a l’ 			
(1) hi havia un gegant.
Aquell gegant tenia uns ulls com unes 			
(2),
el cap com un 			
(3) i de tant menjar 			
(4) es posava cada dia més			
(5) . Cada dia
quedaven menys 			
(4). Un dia que estava molt
		
(6), va anar a veure els seus enemics els
(7)
que estaven descansant. El gegant va fer un 		
(8) i tot va
trontollar. Volia gresca i va començar a molestar els 		
(7) . Al cap d’una estona, content d’haver-los despertat,
se’n va anar a descansar. Els 			
(7) el van anar a
veure i li van dir que si no parava de menjar-se 			
( 4) i d’empipar-los , el 			
(9) el faria marxar
d’aquella galàxia. El gegant va dir que canviaria. I així va ser
com va tornar la 			
(10) a l’ 		
(1).
Ricard Blanco, Clara Boix, Aida del Río i Kauotar Maymouni.
DEFINICIONS DE LES PARAULES DELS FORATS:
(1)
Conjunt de tot allò que existeix.
(2)
Fruita grossa de forma rodona, amb la pell gruixuda, del
color que resulta de barrejar el vermell i el groc. Plural.
(3)
Fruita grossa de forma ovalada, amb la pell molt dura i
gruixuda; de color verd i groc.
(4)
Astre que brilla al cel amb llum pròpia. Plural.
(5)
Abundant en greix. Voluminós.
(6)
Una persona està així quan no sap què fer i no troba res
que sigui interessant.
(7)
Astre que gira al voltant del sol. Plural.
(8)
Salt que fa un animal o persona de sobte.
(9)
Estel que és el centre d’un sistema.
(10)
Capacitat de mantenir-se tranquil i no perdre els nervis.
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Endevinalles 2nB

Endevinalles 2nA

És un animal que vola, i
pot ser de colors, si tu dius
una cosa ell ho repeteix. I fa
guaa guaa!!!
El lloro

Té molt humor i és capaç de
fer riure a infants i adults. Què
és?
Cracòvia

És un animalet petitonet
que té 4 potes molt petites
i corre molt depressa. Quin
animal és?
Hàmster
Endevina endevinalla, és
una senyora molt elegant, va
vestida de color vermell i de
vegades verd i groc, què és?
La poma

2009

És molt famosa i les nenes
sempre s’ho miren, i sap
cantar molt bé. Qui és?
Hanna Montana
Són germans bessons i canten. Qui és?
Jonas Brothers
Una cosa que per la nit surt
i és petit, no és la lluna. Què
és?
Les estrelles

Està dret i té un punt a dalt del
cap. Què és?
El conill
Una senyora molt ensenyorada, va pel mercat amb la seva
disfressa verda. Què és?
El julivert
És “gorda” i té taques negres.
Què és?
La vaca
La gent que neteja les escombraries. Qui són?
Els escombriàires
Té la boca com un calaix, els
cocodrils no s’acosten a ell i és
gris i gras. Qui és?
L’hipopòtam
Si t’equivoques amb “boli” ho
podràs esborrar. Què és?
El “tipex”

Aquí teniu unes quantes webs d’astronomia que us poden interessar:
http://cosmowiki.astroscu.unam.mx/
http://www.lanasa.net/home.asp
http://www.nasa.gov/
http://www.cienciateca.com/
http://www.fisicarecreativa.com/sitios_vinculos/ciencia/children.htm
http://www.lacienciateloexplica.com/blog/
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/menu.htm
http://www.alucine.com/iniciog.htm
http://www.cienciafacil.com/astronomia.html
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/
astronomia/chicos/index.html
http://www.akeru.net/
http://www.geocities.com/alvarogrande_2000/
http://cielo.extreblog.com/
http://www.astroparatodos.es/astro1/
http://www.almaobservatory.org/
De quins contes han sortit aquestes mestres?
a) Blancaneus i La Caputxeta vermella.
b) Ot el bruixot i Tintin.
c) Els 3 porquets i La Ventafocs.
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