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Quan era petita m’agradava jugar a fer de mestra. Em disfressava i imitava minuciosament a les meves mestres. La psicologia,
d’aquesta activitat, en diu “joc simbòlic” i ens descriu la seva importància en l’evolució psicològica de la infància.
Quan era una adolescent vaig descobrir que la meva gran passió era ser mestra. I vaig aprendre l’ofici de mestra fent de mestra. Recordo els primers anys: unes aules plenes de gom a gom d’alumnes amb ulls innocents que traspuaven ingenuïtat, tendresa i respecte. A
l’aula s’hi respirava un ambient de silenci i de treball. Els alumnes aprenien a escriure, a llegir, a comptar,... a partir d’uns mitjans més
aviat escassos. Ens coneixíem, ens respectàvem i ens estimàvem.
Era el moment de les classes magistrals on l’autoritat del mestre, el respecte i la disciplina eren importants. L’aprenentatge es feia
“des de fora del nen”. No hi havia eines-màquina.
Ben aviat, però, van prendre cos els nous principis de la pedagogia activa. Aprendríem a partir de l’observació, l’experimentació, el
treball en equip, el joc, ... Sovintejarien les sortides per descobrir l’entorn natural, la pràctica de petites experiències a l’aula, el treball
d’expressió i creació a partir de la llengua vehicular: recitació de poemes, lectura de contes, endevinalles i embarbussaments..., redacció de relats, realització de petites obres de teatre, entrevistes a escriptors, confecció de diaris i tantes altres activitats.
L’Escola dels anys setanta era una escola sense ordinadors a l’aula, però de finestres obertes a l’entorn, a la vida. Teníem clars uns
objectius i treballàvem amb il•lusió, amb imaginació i creativitat. Les classes de plàstica, d’expressió dinàmica, de música... les Colònies, les Sortides, les Olimpíades, la Castanyada, el Nadal, el Carnestoltes, Sant Jordi, els Jocs Florals, la Ràdio, la Xarxa, ... Tot plegat
formant part d’un projecte d’Escola on la participació de tots en totes les activitats era i continua essent un dels elements essencials
que ens identifica com Escola.
Era el moment de les classes actives, participades on es partia del nen com a principal protagonista de tota l’acció educativa, dels
seus interessos i les seves necessitats. Entren a l’Escola les eines-màquina, com la gelatina, el
ciclostil, la màquina d’escriure...
A l’Escola dels anys noranta hi van començar a entrar, com a nova eina, les noves tecnologies.
S’entreveien grans canvis en el món de la informació i de la comunicació. I l’Escola no n’era
insensible. En un període de temps no massa llarg vam passar de les impremtes de gelatina,
al ciclostil i la fotocopiadora; de la màquina d’escriure a l’ordinador. Vam començar a fer
ús de l’internet i vam crear webquests. Ens posàrem al dia de la web 2.0, la viquipèdia, els
e-books i els blocs. I de les xarxes socials: el facebook, el twitter... Durant aquest curs 20102011 s’hi implanta, per primer cop, a 1r i 2n d’ESO el programa EduCAT 1x1 que comporta
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l’ús d’ordinadors personals, de projectors de vídeos i de pissarres digitals interactives. El món de l’educació evoluciona i canvia, es
treballa amb els mitjans digitals que són una eina pedagògica més, una eina que sempre hauria d’estar al servei de les persones, que
hauria de facilitar la feina dels mestres, que hauria de propiciar l’accés al coneixement d’una manera eficient, reflexiva i crítica i que
hauria de ser un mitjà més per aconseguir plenament un ensenyament de qualitat, innovador i avantguardista, i un graó més per assolir
“l’excel•lència” com ara ens reclamen que ho diguem.
És el moment de l’entrada de les noves tecnologies a l’Escola quan aquestes ja existeixen en la
societat. Són una nova eina, un nou mitjà a l’abast dels mestres i de les Escoles..
Però hi ha una cosa molt important que no ha canviat a l’Escola i que és la seva raó essencial de
ser: l’educació dels nens i nenes, dels adolescents i joves, de les persones. I això és el que més
m’ha seduït de la meva professió de mestra: el tracte afectiu i relacional. El lligam afectiu que
establim amb cada alumne, diferent i únic, és decisiu a l’hora d’aprendre, a l’hora de fer que el
nen avanci, superi les dificultats i sigui feliç. Si els nostres alumnes es senten acollits, escoltats, acceptats, respectats, valorats i estimats tenen tots els números a favor seu per fer un aprenentatge positiu; millora la seva autoestima, el seu nivell de confiança i la seva
seguretat personal.
Heus ací el gran repte de l’educació: desvetllar totes les potencialitats de les persones i acompanyarles en el seu camí, mitjançant el diàleg i l’escolta, per tal que esdevinguin persones vives i inquietes, amb voluntat i ganes d’aprendre, persones reflexives i crítiques, persones responsables i lliures,
persones capaces d’estimar i de ser felices.
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L’Escola d’avui ens ofereix un espai d’aprenentatges compartits. Mestres i alumnes, alumnes i mestres aprenem uns dels altres. I els mestres aprenem dels mestres. Quina meravella!
I és des de l’Escola que és pot canviar el món per a fer-lo una mica millor. N’estic ben convençuda.
I si tots ho creiem i cada dia ens empeny aquesta il•lusió, entre totes i tots: mares i pares, mestres,
nenes i nens, encara que sigui des d’àmbits ben diferents, ho podrem fer possible. Quina
altra meravella! ... I ambdós objectius no depenen tant de les màquines ni de les tecnologies, sinó de
les persones: dels mestres i de les famílies, dels projectes educatius i dels programes i de les organitzacions escolars...
PERÒ, CAP A QUINA ESCOLA AVANCEM?
Deixeu-me que expressi algunes de les preguntes que després d’escriure aquest article, m’he fet:
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- Continua vigent l’Escola participativa que es proposava el creixement del nen en tots els seus àmbits educatius?
- Quines idees sobre educació i escola porten implícites les noves eines i/o els nous mitjans digitals? N’hi ha alguna?
- Es converteixen en la finalitat de l’educació o en una part molt important?
- Eines de comunicació equival a dir eines d’ensenyament?
- El prestigi de l’Escola ha de venir per la utilització dels mitjans que fa servir o per la maduresa que assoleixen els seus alumnes com
a persones lliures, crítiques, responsables, solidàries,
compromeses, ....?
- S’ha pensat que significa l’expressió “assolir l’excel•lència” quan se sap –abans de començarque només hi podran accedir –com sempre- uns pocs privilegiats?
- Són les eines les que fan canviar l’Escola cap un estil més participatiu? O són les idees de molts pedagogs i de molts mestres?
- Cap a quina Escola avancem? Avancem cap a l’Escola Digital? Ho sap algú? On són els
pensadors i les idees?
Penso que està bé que les eines ajudin a millorar els aprenentatges, però s’han d’utilitzar amb mesura i no com a finalitat, ni com a
fatalitat. S’han de saber col•locar al seu lloc.
Mercè Rusiñol Masramon
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CI+TIC
A Cicle Inicial treballem amb les tecnologies, tant que ens hem atrevit a rodar una
pel•lícula, sí, sí, com els de Hollywood. Mireu que professionals que som:

Màquina antiga que mostra com va ser l’origen
del cinema

Taller que vam fer al Museu del Cinema de Girona

2011
Últims retocs
al nas...

Seràs una princesa guapíssima!
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Un dels directors.

Claqueta i...ACCIÓ!
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Els protagonistes reials.

Presa 25, princesa plorant,
va que ara és la bona.
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Futur galant de
Hollywood!

Un drac molt especial.

Mireu allà dalt, en els
estels què hi ha, és un
gros animal,...
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Quin drama,...snif!
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Llums, càmera, accióóóóó!

Porteu-me una aigua, que tinc set!!!

Aquí hi ha més glamour
que al Festival de Cannes.
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Acció! Compte amb els dits!

Que la sort us acompanyi...
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Fent el guió.

Som guapos, i què?

A punt per
començar.
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Capa, espasa,
corona, quin pes!
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Ja falta poc, quins nervis!

Ja estic llest!

Els Reis també seuen al terra.

Galtes vermelles,
cara de salut.

Bigoti estil Chaplin, no!

2011
Estigues quiet!
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Ara no eixavuiris, eh!
La disfressa fa calor.

Què dius, que graven?

2011
Et toca parlar a tu.

Quin dramatisme, sí senyor!
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CM i Ràdio Vedruna
Cada divendres a les nou del matí els nens i nenes de Cicle Mitjà llegim un conte a la ràdio. En grups de
tres o quatre anem a la ràdio de l’escola, ens posem uns cascos i al davant d’un micròfon llegim un conte
diferent. Al mateix moment que llegim tots els nens del cicle ens estan
escoltant en directe. Els nens del cicle a la classe els escoltem i seguim
el conte amb un full de suport. Ens agrada molt perquè ens agrada llegir i ens agrada que ens escoltin.
Quan som davant el micro ens posem una mica nerviosos i tenim una mica de vergonya, també estem
concentrats per llegir bé, doncs ens l’hem preparat molt per fer-ho fantàstic. Llegir ens agrada perquè
ens ajuda a aprendre i a descobrir un món màgic.
Si volem escoltar un altre cop aquesta grabació podem anar a la PÀGINA WEB de l’escola i anar
ACCÈS A RÀDIO, durant tota setmana la podrem escoltar.

2011
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Dibuixos fets pels alumnes de 3r de primària.
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CM, Ràdio Vedruna i Contes del món!

A la nostra escola fem taller de ràdio. Setmanalment les mestres de cicle mitjà seleccionem un conte i el llegim. El coordinador de ràdio, en Joan Roca, ens va animar a participar en el concurs de “Contes del món” on s’estimula que els alumnes participin en la realitat,
no només com a espectadors informats sinó com a protagonistes que s’involucren, investiguen i fan propostes i a les tutores de tercer i
quart ens va agradar l’idea. Vàrem triar els contes del “Nenúfar” i “El braman i el tigre” i els vam repartir per llegir-los.
Dos nens de cada classe el vàrem enregistrar amb el programa Audacity, a l’aula de ràdio. Per portar a terme aquest projecte vàrem
buscar sons i músiques pensant una mica en el contingut del conte.
Tots els alumnes de les dues classes van fer el dibuix del conte i vam seleccionar el més representatiu.
Vàrem guanyar el concurs i ens han publicat els contes en un llibre amb cd per escoltar els contes.

Un, dos,
provant,
provant.
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Aquí Ràdio Vedruna. Hi havia una vegada...
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LLIBRE DIGITAL DE QUART
Durant aquest curs, a cicle mitjà, hem anat elaborant dos llibres digitals: un a tercer i un a quart. Es
tracta d’un llibre virtual format per diferents capítols i cada capítol està format per pàgines que han
fet els alumnes i els mestres. Els objectius que hem volgut aconseguir amb aquest treball són: utilitzar
recursos TIC a l’aula, motivar els alumnes a l’hora de participar i escriure, fomentar l’esperit crític en
la selecció de textos, treballar cooperativament i fer participar les famílies a l’hora de seguir el dia a
dia de l’escola.
Habitualment s’ha dedicat un dia a la setmana a aquesta activitat, per parelles, petit grup o individualment. L’organització del llibre, la
selecció dels treballs i tot el seu contingut ha estat decidit pels alumnes i els mestres conjuntament. El nostre llibre digital és un treball
de tots, on els alumnes són els protagonistes. L’adreça és:
http://phobos.xtec.cat/llibres/a8030431_2240/llibre/
Per trobar aquests llibres digitals també podeu anar a la pàgina web de l’Escola i buscar l’apartat de blogs. A
dins de cicle mitjà hi ha els dos llibres digitals i el blog de “Verdeta volia volar”.
Marta Mercader i Anna Valles.

Els alumnes de 4t A i 4t B us expliquem com hem treballat cada un dels
capítols del nostre llibre digital.
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CONTES
A la portada del capítol podem veure i escoltar contes clàssics en “Una mà de contes”. A les altres
pàgines hi ha els contes que escrivim i il•lustrem nosaltres. També hem posat els nostres contes guanyadors i finalistes dels Jocs Florals
d’enguany i el conte amb què vam participar en el concurs “Contes del món”.
Pol i Maria
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ENDEVINALLES
La primera pàgina del capítol és un joc d’endevinalles. Clicant el dibuix podem jugar una estona. A les
pàgines següents anem posant endevinalles que els pares o els avis ens ensenyen. Les portem a l’escola
i les compartim amb tothom posant-les al llibre digital.
Marc i Alba
ANGLÈS
El dibuix de la portada és una llengua amb la bandera d’Anglaterra. Les pàgines
d’aquest capítol estan fetes amb una mostra del treballs que fem a la classe. Individualment o en grup, fem petits textos en anglès i dibuixem el que representa.
Clara i Aina
MATEMÀTIQUES
Aquest capítol està format per diferents pàgines de jocs matemàtics molt variats: Quatre
en ratlla, Multiplicar sense parar, Matemàtiques simpàtiques, Joc de taules, Operacions creuades ... Podem jugar a l’escola i a casa.
Clàudia i Gerard
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PLÀSTICA
A les pàgines d’aquest capítol ensenyem una mostra dels treballs de plàstica que ens han agradat especialment.
Individualment o en petit grup, expliquem com els hem fet i acompanyem l’explicació amb una foto o un dibuix escanejat.
Abril i Ariadna
POEMES
En aquest capítol podem trobar els poemes finalistes i guanyadors de
Sant Jordi. També hi ha els poemes de “La lluna”. Aquests poemes els
vam fer a la classe, a partir d’una activitat del llibre de Llengua. Entre
tots vam triar els que ens agradaven més per posar-los al llibre digital.
Laia, Marta, Judit i Aina.
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SORTIDES
Expliquem les sortides que fem, com per exemple al Castell de Tona,
a la Planta de triatge, al taller del pa ... Després d’una sortida, normalment, fem un treball a la classe. De cada sortida hi ha una foto i una
explicació.
Íngrid, Berta, Irlanda i Júlia.
ENIGMES
En les pàgines d’enigmes podem veure diversos enigmes per a grans i petits. Es poden resoldre des de casa,
amb l’ajuda dels pares. Tenim una setmana per resoldre’ls i després en parlem tots
junts a la classe.
						
Martí, Aleix, Pol, Víctor i Guillem.
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FESTES

MEDI
En aquestes pàgines hi podem trobar experiments que hem fet al laboratori, com
l’observació dels pulmons de xai, els experiments amb el gust i l’olfacte ... i
treballs que hem fet a la classe, com el de les maquetes del relleu, els minerals,
la brúixola... Ens ho hem passat molt bé!
Adrià, Andrey, Ot i Nil.
En l’apartat de festes expliquem les festes més importants que fem a l’escola i
el que hem fet per celebrar-les: la castanyada, Nadal, Setmana de la Solidaritat,
Sant Jordi ... Hi surten fotos i una explicació
de la festa.
Laura, Paula, Jordi i Ferran.

17

18

REPORTATGE
INFORMÀTICA A INFANTIL
Els nens i nenes de P5 van a informàtica el dilluns a la tarda. Es parteixen en
dos grups, un de tres a quatre i l’altre de quatre a cinc. Cada dia fan coses diferents, avui toca jocs de matemàtiques. Poden fer trencaclosques, sèries de figures geomètriques, pintar dibuixos segons els colors i moltes coses més. La seva
mestra, l’ Ester, els ajuda quan no saben fer alguna cosa. A l’ hora de tornar a la
classe fan molt silenci.
Alumnes 5è A
Movem el ratolí...

On és la tecla d’esborrar?
Que divertit!

A veure si s’engeguen d’una vegada.
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Ctrl, Alt,
Supr.
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Entrevista a en Josep de la porteria
Quan entrem per la porta, quan truquem per telèfon o quan ens esperem que obrin les portes del pati ja no veurem l’estilitzada imatge
ni sentirem l’amable veu d’en Josep Muntmany, en Josep “de la porteria”. No el veurem, ni el sentirem perquè s’ha jubilat; serà feliç
pintant, cuinant, caminant o anant de viatge. Tot i que segur que, de tant en tant, li vindrà un record de l'escola i somriurà. Nosaltres
també hi pensarem sovint, segurament molt sovint, i el trobarem a faltar.
1. Quins motius et van impulsar a escollir aquesta feina?
Bé, va venir una mica rodat perquè no és que la busqués, però em vaig assabentar que buscaven algú per començar l’ESO i vaig
presentar-me a l’entrevista; dies més tard van dir-me que m’havien escollit.
2. Quants anys fa que treballes a l’escola?
Farà uns 15 anys.
3. Què és el que t’ha agradat més de treballar a la Vedruna?
El bon ambient de treball, el companyerisme, els mestres i tot el personal que fa possible l’escola; evidentment, també m’enduc un
record especial de tots els alumnes que han passat per l’escola durant tots aquests anys.
4. Sabem que t’agrada molt pintar. Has pogut mostrar aquí a l’escola les teves aptituds en relació amb la pintura?
D’alguna manera sí, sempre he fet el mural de la porteria i en alguna ocasió vaig fer-hi un dibuix. També tinc algun quadre penjat a
l’escola i alguns mestres m’han demanat la meva col•laboració en alguna classe.
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5. Estàs satisfet amb el que has fet per l’escola tots aquests anys?
Sí, penso que sí, he intentat fer-ho tan bé com he pogut.
6. Has tingut alguna mala experiència?
No, cap.
7. Pots explicar-nos alguna anècdota que t’hagi passat en aquests anys?
Una vegada vaig haver d’empaitar conills pel pati de l’escola, perquè a les mestres d’infantil se’ls havien escapat de la gàbia.
8. Com gaudiràs de la jubilació?
Fent tot allò que m’agrada: escoltar música, llegir, pintar..., i portant una vida molt més tranquil•la sense estar pendent d’horaris i obligacions.
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Entrevista a la Catherine
S: Have you enjoyed your stay in our school? Why?
C: I liked a lot because i've had good experiences with lots of classes.
S: Which is the best memory that you take with you to home?
C: The best memory for me is the environment of the classes.
S: What would you like to study?
C: I'd like to study to become an english teacher or a primary school teacher.
S: In which country would you like to works?
C: I would like to work here.
S: What was the most important motivation to come to our town?
C: Because I wanted to study Spanish and because I think that Catalonia is different from Spain.
S: Is there something you wanted to do here but you haven't had got time to do it?
C: Yes, I wanted to visit Tibidabo and Vasc countries.
S: Have you got hobbies? Have you practised sports or extreme sports?
C: I like shopping and travelling. No I haven't practised any sport or extreme sport.
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S: Have you visited any monument or castle here?
C: Yes I've visited few castles, which I think they're so small, I went to Montserrat, la Vall de Núria and la Sagrada Família.
S: Have you go partying? What do you think about our daily and weekends time-tables?
C: I've go partying two or three times on Barcelona and to La Disco in Vic. I think time-tables are strange because you have dinner too
late and first days I was hungry. About night time-tables, I think that here you can go partying until so much late.
S: Have you got pets? Which is you're favorite animal and exotic animal?
C: I've got a cat in Scotland. My favorite animal is the hedgehog because when I was born, my parents gave me a teddy hedgehog. My
exotic favorite animal is the tiger because I love the small ones.
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S: What do you think about abandoning animals?
C: I think that it's horrible I would never been able to do it. I think that if you buy an animal you should know that it will be yours until
it dies.
S: What are your favorite music groups? Have you got a favorite author?
C: I love Lady Gaga, I like Rihanna, Beyoncé, David Guetta, etc. A favorite author for me is Stephenie Meyer because I love the Twilight Saga.
S: Do you do ethics education classes in Scotland?
C: No we usually do religion but I hate this kinds of classes because I think they're
not important you've got to form your own personality.
S: Would you recommend your experience here?
C: Yes definitely. It's perfect if you want to learn an idiom.
S: Do you like our weather?
C: Yes I love it because in Scotland summers are colder than here.
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S: Something which has surprised you from Catalonia? And something very striking?
C: I was surprised to see that all
the posters and traffic signs were in
catalan. Something very strinking
for me is the different language and
your time-tables.
S: What could you tell us about the
relationship with other teachers?
C: They have always been very
friendly with me and they gave me
a very good welcome. I feel like I
belong to this group.
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NOTICIES
PROJECTE DE P3

Aquest any els nenes i nenes de P3 hem après moltes coses de
la GIRAFA. Cada curs, durant el segon trimestre, treballem
per projectes. Les mestres ens deixen escollir entre 10 animals
i el que és més votat per tots nosaltres és el que finalment
acabem aprenent un munt de coses.
Per tal de poder-nos convertir en uns bons experts en el tema
demanem la col•laboració dels pares i mares. Entre tots
muntem un racó ple d’informació que ens serveix per aprendre com són, on viuen, què mengen, com es desplacen, com
neixen ...
Després de llegir llibres, mirar notícies, explicar contes, mirar pel•lícules i navegar per internet, ... només ens faltava poder veure la
girafa en viu i en directe. És per aquest motiu, que pels voltants del mes d’abril vàrem anar el zoo on vàrem poder veure dues girafes,
vàrem poder visitar els seus caus, tocar la seva pell i les seves peülles, ...

EL NOSTRE GRAN PROJECTE
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Aquest 2n trimestre els nens i nenes de
P4 hem estudiat un animal. No ho diríeu
mai, no l’hem estudiat mai de la vida!, És
un mamífer increïble, molt intel•ligent,
amic de nens i nenes, campió de salts
d’alçada, amic dels seus amics… EL
DOFÍ.
Ens ha agradat molt conèixer aquest
animal tan increïble i tot el món que
l’envolta.

NOTICIES

23

PROJECTE DE P5
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Com és habitual a Educació Infantil durant el segon trimestre treballem per projectes.
Quan arribem a P5 els nens i nenes podem triar allò que ens vindria de gust estudiar, però amb una condició: com que a P3 i P4 ja
vàrem estudiar un animal ara podem triar qualsevol cosa menys un animal.
Després que cadascú de nosaltres de forma secreta féssim la nostra proposta, vàrem passar a les votacions. Primer vam votar per
classes ja que hi havia propostes molt interessants i molt diverses com ara: els estels, els contes, les princeses, els cavallers,... Quan ja estava
més encaminat el procés, ens vam trobar els dos
cursos de P5 i vam procedir a la votació final.
Per majoria aclaparadora van guanyar ELS ROMANS i de seguida vam posar fil a l’agulla.
És un tema molt complex, però alhora molt
interessant.
Hem après moltes coses sobre la vida i costums
que tenien. Tot i que fa molts i molts anys que
van viure ens han deixat moltes coses: edificis,
coneixements,...
Encara ara hi ha molta gent que els estudia com
els arqueòlegs del Camp de les Lloses que és
un museu molt interessant que hi ha al costat de
l’escola, quina sort!
Ens ho hem passat molt bé i hem après moltes
coses.
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NOTICIES
P3
A part del projecte, a P3 hem fet un munt de coses durant el curs.
Aquí en teniu una petita mostra:

Fem els Pastorets.

Celebrem la Castanyada.

Ens ve a veure el patge reial.

2011
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NOTICIES
Les sorpreses
d’en Felip i la
Filomena.

Aprenem els nombres.

2011

Celebrem el Carnaval.
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NOTICIES
Fem la setmana
de la Solidaritat
amb CM.

2011
Fem de vaques a la llegenda
de Sant Jordi.
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NOTICIES
P4
Els de P4 tampoc ens quedem curts, fixeu-vos:
Anem de colònies
a la Llobeta.

Fem els
Pastorets.

Anem a la Biblioteca.

2011

Anem a la Ludoteca.
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NOTICIES

Gaudim treballant!

Juguem amb els llegums i els pots de iogurt.

Dibuixem un quadre a la sorra del pati.

2011
Pintem!
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NOTICIES
P5
No us penseu que els de P5 ens quedem enrera, mireu això:

Caminada al Prat de la Barroca.
Colònies a la Llobeta.

2011

NOTICIES

30

Fem plàstica.

Elaboració de la mona.
Mmm...que bona!

2011

Tenim botiga.
Bo, bonic, barat!
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NOTICIES
Camp de les Lloses. Que interessant!

Temple romà de Vic.

Anem al Museu
Episcopal de Vic.
Que xulo!

2011
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NOTICIES
Pastorets a CI
A Cicle Inicial tenim vocació d’actors i actrius, ens va el món de la
faràndula. Vam fer una pel•lícula pel projecte, i també l’obra teatral dels
Pastorets per Nadal. Que bé que ens ho vam passar. Mireu, mireu!

Vinga, anem a Betlem! On és Betlem?

Que bé que ens ho passem!

2011

Pastorets i pastoretes,
quin cel més estrellat!
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NOTICIES

Buhhh!

Satanàs, em pica el nas.
Llucifer, què puc fer?

2011

Dimonis a terra.
Quina por!
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NOTICIES

Je,je, que divertit que és fer d’àngel.

2011

Només ens falta volar per ser àngels de veritat.

Fer bombolles de sabó,
no hi ha res millor.
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NOTICIES
Ja arriben
els Reis!

Els Reis Mags de l’Orient,
porten coses porten coses,
els Reis Mags de l’Orient,
porten coses per la gent.
Alegria...nanananananana, alegria...

2011

Sant Josep,
no estiguis
tan seriós,
que això és
una festa.
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NOTICIES
Ara us presentem un recull de diferents activitats que hem fet els alumnes de Cicle mitjà. Pareu atenció.

Possibles futurs regidors?
Sí, hem capigut tots a la foto.

Quina passada el museu del Camp de les Lloses!
Busca les 7 diferències.
És broma!

2011

Vola, vola, ocellet.
A veure qui dibuixa
el millor ocell.

Sort de portar gorres.
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NOTICIES
Heu vist allà dins
el forat què hi ha?

Això del vidre, és bufar i fer ampolles.

A veure si endevineu qui som?

2011
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NOTICIES
Des d’aquí veig casa meva!

Dibuixem el Castell de Tona.

La torre de
vigilància
encara
s’aguanta
dreta.

2011
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NOTICIES
El dream team.

Reduïm, reutilitzem, reciclem!
Busca que buscaràs...

2011
Mira què he trobat!
És or?
No!

M’agrada la sorra fina.
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NOTICIES
Projecte del Pa de 4t

Uala...

Mira què he fet!
Amb compte.

I plas!
Com ho
has fet?

Remena,
remena
nena.

Tu aguanta, jo estiro.

Sembla plastilina.
Això serà un pa de pàges.

C3PO i R2D2!?

Així, sí!

2011
La fletxa!
Roda, roda.

Això ho acabo jo.

Sembla fàcil, oi?

Que xulo, no?
Ara sí.
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NOTICIES
A CS hi ha moguda
Durant els curs els alumnes de CS hem anat recopilant fotos de les activitats que hem fet, aquí en
teniu algunes:
Colònies al Delta de l’Ebre.

Una volta amb vaixell.

Vam fer tota una excursió amb bicicleta!

Un passeig amb punteres.

Visita ruines d’Empuries
Fa por, oi?
Una vista esplèndida!

I a aixafar els camps d’arròs!

2011

Només
semblen
pedres...
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NOTICIES

El menjador, el dormitori, la cuina,...

Quins artistes estaven fets.

2011

I això? Què pot ser?
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NOTICIES
Teatre en anglès.

Després.

Abans.
Interior de l’autocar, per què no?
Durant.

Algú està distret.

2011
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NOTICIES
Zona volcànica d’Olot.

La Fageda d’en Jordà és increïble!

Per sort els volcans de Catalunya no són com els d’Islandia.
Aquesta pedra és volcànica, oi?

2011
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NOTICIES
Visita al Camp de les Lloses.

Renoi, que interessant!

Sort que és al costat de l’escola.
Quants anys dius que té, això?

2011

Òndia, un esquelet!

46

NOTICIES
Fira de Nadal.

Gangues!

Tió, tió, caga turró,...
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

I que bé que ho fan...

2011

Per una bona causa.
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NOTICIES
Joc urbà.

Nyam, nyam!
Ràpid, ràpid!
Mireu quina macedònia més bona.

2011

Quin berenar més bo!
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NOTICIES
A ESO, a part d’estudiar, hem fet tantes coses que no t’ho pots ni imaginar. Aquí en tens
una petita mostra:

Dia D: Taller de poesia.

Dia D: Taller de fosa.

Dia D: Taller de cuina

2011
Dia D: Taller de teatre.
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NOTICIES
Cim d’àligues.

2011
Mercatec

3r ESO i el Periódico

NOTICIES

50

3r d’ESO a Barcelona.

Visita d’en Francesc Miralles.

2011
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NOTICIES
Sortida cultural de 4t

4t al MACBA
Visita opcional al Marenostrum de 4t

2011
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NOTICIES
Fotos part superior, colònies de
1r cicle d’ESO.
Fotos part inferior, colònies de
4t d’ESO.

Quants esglaons
hi ha?
Em marejo!

Passeu, passeu,
que veureu el
piset.
Caçadors de bolets?

2011
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NOTICIES
Colònies de 3r d’ESO.

El rem serveix per remar.
Falta algú? Lluiiiiiiiiís!
L’aigua està al punt!
Cara de velocitat.

2011
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NOTICIES
Treballem:

Optativa d’Agricultura i jardineria.

2011
Manteniment de la Font de la Suïssa.

Mmm...quina bona pinta,
aquest enciam!
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NOTICIES
JOCS OLÍMPICS 2010-11
El passat 14 i 15 d’abril els alumnes d’ESO vam participar a les Olimpíades.
Enguany el nivell esportiu va ser molt alt i es van aconseguir diferents rècords.
• Carlos Fernández(4t ESO): rècord de salt d’alçada masculí, 1’75 m.
• Elisabet Calvet (4t ESO): rècord de salt de llargada femení, 4’60 m.
• David Martínez (4t ESO): rècord 400 m masculí, 59 s.
• Gemma Forcada (3r ESO): rècord de 400 m femení, 1’19 min.
• Eloi Mas (3r ESO): rècord de 100m, 11’89 s.

En les olimpíades de l’escola, es van practicar diversos esports com el bàsquet,
ciclisme, llançament de pesa i javelina, entre d’altres. Les olimpíades van començar dijous a les 10 del matí quan totes les classes van
sortir al carrer amb pancartes i en arribar al pavelló d’esports cada classe va fer una coreografia i es va llegir els juraments dels àrbitres
i esportistes en diverses llengües. El dia 15 a la tarda es va fer el repartiment de premis i un partit de voleibol entre mestres i alumnes
de 4t.
No són els indignats, eh!

Riu-te’n del Dream Team.

Volaré, ohoh,
cantaré, ohohohoh.

2011
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A 4t de Primària llegim un llibre d’un autor de l’Escola: “Verdeta volia volar” de Joan Roca
Cada curs, després de Nadal, llegim i treballem un llibre a la classe de 4t. Aquest any hem escollit el que ha
escrit en Joan Roca “Verdeta volia volar”.
Ens explica la història de la Verdeta, una fulla molt espavilada que es resisteix a quedar-se sempre en el mateix lloc. El seu somni és ... Volar!
Encara no hem acabat de llegir-lo, però ens està agradant molt!
El blog de “Verdeta volia volar” és:
http://verdetavoliavolar.blogspot.com/
També hem anat fent les activitats didàctiques que hi ha darrere i ens hem animat a
dibuixar els protagonistes del conte, seguint el model de les il•lustracions del llibre fetes per la Montse Vilaró.
Els alumnes de 4t de Primària
Xerrada a l’entorn dels perill d’internet

2011

Internet està present en la vida dels nostres fills, forma part de la seva vida: nadius digitals enfront d'una generació que hem hagut
d'aprendre'n a batzegades i un cop ja hem estat adults.
A l'entorn d'internet i les xarxes socials hi ha molta por, però sobretot ignorància; ignorància que moltes vegades compartim, pares i
fills, sense ni tals sols saber-ho. Per això agraeixo, com a mare que sóc de l'escola Vedruna, que s'hagi organitzat una xerrada a l'escola,
adreçada especialment als pares i mares d'alumnes de cicle mitjà, cicle superior i primer cicle d'ESO.
La finalitat: conèixer els perills d'internet i les xarxes socials i donar-nos estratègies per tal d'aproximar-nos als nostres fills, amb la
intenció d'educar-los i ensenyar-los a navegar i xatejar coneixent tot allò de bo que té el món digital, però
també mostrant-los tot allò que pot tenir i té de dolent. La xerrada ha anat a càrrec d'un mosso d'esquadra i de
la psicòloga de l'escola. Ha estat una estona per conèixer i reflexionar a l'entorn d'un
món que, per a molts, ens és gairebé desconegut, mentre que per als nostres fills, és
el pa de cada dia.
Per això cal: informar-se, formar-se, parlar-ne i sobretot saber escoltar, entendre i
caminar plegats.
Eva Ventura
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57

EVT TEAM A BILBAO

2011

Tot va començar amb una optativa de l’escola, on un grupet de nois i noies
ens hi vam apuntar amb l’objectiu d’aprendre, però divertint-nos. Així va ser,
fèiem l’optativa tres dies a la setmana molt entusiasmats, ja que ens ho passàvem molt bé. Un dia en Miquel Vilaró ens va dir que havíem de preparar-nos
per a la competició de Barcelona, perquè ja s’estava acostant. Aleshores, va
començar la feina dura: cada cop anàvem més enfeinats i atabalats, però després de treballar hores i hores, perdent hores de pati, de dinar i de berenar, ho
vam aconseguir! El dia 19 de desembre vam participar a la competició Body
Forward Lego al Cosmocaixa de Barcelona. No ens imaginàvem aquest espectacle, ens va impressionar el bon l’ambient, la quantitat d’equips de diferents
llocs que hi participaven, la multitud d’àrbitres voluntaris etc. Després de la
competició i dels nervis, ens van comunicar que havíem guanyat el premi del
GRAN ESPERIT D’EQUIP i passàvem a la FINAL D’ESPANYA A BILBAO.
Vam quedar sorpresos i molt contents; allò era un somni que es feia realitat.
Qui s’hagués pogut imaginar que una colla de nois i noies de 3r d’ESO, que va triar fer aquesta optativa durant un trimestre, d’un poble tan petitó..., es pogués classificar per a la Final! Automàticament, vam posar-nos a treballar per fer un bon paper a Bilbao: vam refer el robot, vam traduir el projecte científic al castellà... Ja estàvem preparats, Bilbao ens estava esperant!! Així que el dia 10 de març
a la 1 del migdia l’autobús ens esperava. Després de més de set hores de viatge i d’un merescut descans, vam presentar-nos al torneig
que se celebrava en un edifici molt bonic just al costat del Guggenheim. Un cop situats, va començar la competició, l’explicació del
projecte científic i del robot. Era impressionant.
Al final no vam guanyar cap premi ni vam passar a la final de Saint Louis als Estats Units, però uns amics nostres de Sant Pere de Torelló van guanyar la competició a Bilbao i més tard van viatjar als Estats Units on van quedar en desena posició!
Encara que no guanyéssim, va ser una experiència inoblidable, molt recomanable i el més important vam aprendre i ens ho vam passar
genial.
Adreces d’interès:
- http://evtteam.blogspot.com/
- http://evtscienceteam.blogspot.com
Carla López i Laura Sans
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Intercanvis pedagògics

Sabeu aquell que diu...

2011

No hi ha polls!

Aquest curs alguns mestres han fet uns intercanvis per poder assistir a classes d’altres cursos i matèries i així aprendre coses noves.

RACÓ DE LES PETITES COSES
Aquestes webs són algunes de les que més ens agraden. Us recomanem que us entretingueu
a navegar-hi, segur que us agradaran.
www.friv.com
www.juegos.com
www.destinojoven.com
www.larevistona.com
www.edicionscadi.com
www.fondodeculturaeconomica.com
www.pekegifs.com
www.childtopia.com
www.edu365.cat
www.dibuixos.cat
Alumnes de CS

Bicicletada AMPA

2011

Com cada any les AMPA’s han organitzat la Bicicletada popular, que com sempre ha estat
un èxit de participació. Des d’aquí felicitar als organitzadors i animar-los a que continuïn
així.

Corre papa, corre!
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RACÓ DE LES PETITES COSES
A CI, a part del cinema i el teatre, també ens agrada el món de la cuina.
Mireu:
El Museu de la Xocolata a 1r
Quin cacao!

Guerrers de xocolata!

Avui no
dinarem.

2011

60

61

RACÓ DE LES PETITES COSES
La Paella pel Mànec, a 2n

Piràmide dels
aliments.

Aplana bé la massa
de pizza!

Fruita
fresca.

Amb molt
de compte!

2011
Pizza
daliniana!

CARTES
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Comiat 4t d’ESO
Abans de res, volem deixar clar que això no és un comiat, encara que ho sembli, no és un adéu, és un fins després, perquè els comiats
solen ser tristos.
Avui celebrem que tanquem una etapa de la nostra vida i aquest fet ha de ser motiu d'alegria i satisfacció.
És difícil llevar-se en un dia com avui sabent que el terra que trepitjaràs i que les cares que veus cada dia, són probablement l’últim cop
que les veuràs totes juntes, per aquest motiu, se’ns barregen tot tipus de sentiments, sobretot de pena i d’alegria
Han estat 13 cursos, 13 anys durant els quals ens hem vist cada matí. De petits, vèiem com poc a poc anaven marxant els més grans
de l’escola, però sempre sabíem que, per molt que hi hagués un estiu pel mig, nosaltres tornaríem a reunir-nos passats tres mesos. Ha
arribat el dia en què els papers han canviat, nosaltres som els protagonistes i tots vosaltres ens acomiadeu pensant en el dia en què ocupareu el nostre lloc.

2011

Durant tots aquests anys, ens han passat moltes coses, bones i dolentes, que sempre recordarem, especialment les d’aquest últim any.
Vulguem o no, tots formem part dels records dels altres, tots tenim històries per explicar en les que apareixem. Tots recordem les bates
de l’escola, que penjades del coll es convertien en capes i lligades a la cintura feien de davantals per jugar a fer pastissos de sorra fina.
Recordem com ens enfilàvem als arbres o a sobre del tub, perquè així ens salvàvem de la pesta negra. Quan corríem, quan jugàvem a
lladres i policies, com ens quedàvem a
les cinc tots castigats perquè no sortia el
culpable de trencar la grapadora. Recordem tots els intents que fèiem per entrar
a saltar a la corda sense fer les “sopetes”.
Quan amb el fluor fèiem de tot menys
netejar-nos les dents; Com repetíem fitxes a l’hora del pati fins que ens sortien
bé... Quants records!
Esperem que aquest discurs no hagi fet
saltar les llàgrimes a ningú, al contrari el
seu propòsit és que tots plegats recordem
els moments que hem viscut junts i que
mai oblidarem perquè sempre tindrem
un racó en el cor que posarà Escola-Vedruna-Tona: una experiència inoblidable.
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PASSA-TU-B
Enigmes proposats pels alumnes de Cicle Mitjà:
Mor un moliner i deixa als seus tres
fills una herència que consisteix en el
següent: 2 càntirs plens de vi, 14 de mig
plens i 8 de buits. Els hereus s'han de
repartir els càntirs a parts iguals, és a
dir, que tots els fills han de tenir la mateixa quantitat de càntirs i de vi. Com
s'ho faran sense trencar els càntirs?
L'Anna i en Josep van anar al zoo. Curiosament en una de les zones estaven
barrejats els ànecs amb les tortugues.
En sortir del zoo, l'Anna li va dir a en
Josep:

2011

- Escolta Josep, t'has fixat en els ànecs i
en les tortugues que hi havia?
- Dons no. Quants hi havia?
- Esbrina-ho tu mateix. En total hi havia
56 ulls i 80 potes.

La Carme pregunta a en Lluís on ha
deixat els cromos. En Lluís li respon:
entre la pàgina 101 i 102 del llibre de
matemàtiques. La Carme, sense mirar el llibre, li diu que l’està enredant.
Com ho sap la Carme que els cromos
no hi són?

Cadascun dels tres germans té
una germana. Quants són entre
tots?

Com trauries el tap que hi ha a
dins d'una ampolla buida sense
tocar l'ampolla, ni posar-la de
cap per avall, ni trencar-la?

Una pagesa porta les seves
oques al mercat. Una va davant de dues, una altra enmig
de dues i una altra darrere de
dues. Quantes oques porta la
pagesa al mercat?

Com pot ser que la Laura
estigui darrera del seu pare si
el seu pare també està darrera
d'ella?

Una senyora diu a la seva
amiga: "fa dos dies el meu
fill tenia set anys, però l'any
vinent farà nou" .
Com és això possible?

La suma de dos nombres parells consecutius és 66. Quins
són els dos nombres?
Podries expressar el nombre
30 amb tres xifres iguals i amb
els signes de les operacions
que has utilitzat per trobar-lo?

Un tren elèctric va corrent cap
al nord a 200 km/h. El vent
bufa cap a l'oest a 25 km/h.
Cap a quina direcció i a quina
rapidesa va el fum que treu el
tren?
Si tens deu bales a la butxaca i
en perds quatre,
què tens a la butxaca?

On anirem de vacances?

PUBLICITAT
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