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Benvolgudes famílies,

Benvolgudes famílies,

Juny 2022, un any més, un curs més ple de vivències,
coneixements i experiències que guardem a la motxilla
invisible que portem a l’esquena i que curs a curs anem
omplint.
LLIGAM 2021 -22

PRIMÀRIA

Un curs més que, tot i les complicacions de la pandèmia
en determinats moments, hem acabat amb èxit. Les
graduades i graduats de 2n de Batxillerat i 4t d’ESO així
ens ho certifiquen. Tot això, però, no hauria estat possible
sense el dia a dia de tot l’equip docent, de l’equip directiu,
del personal d’administració i serveis, de la comunitat de
germanes i de tota la comunitat educativa en general.
Mil gràcies per tot el que feu amb i per als alumnes! De
la mateixa manera, us vull agrair a vosaltres, famílies,
la confiança en l’escola i sobretot la paciència amb les
restriccions. I no em puc oblidar de l’AMPA pel suport
incondicional i l’ajuda envers l’escola.
Un curs intens i que ara, si mirem enrere, veiem que ha
passat volant! Queda lluny aquell 13 de setembre en què

obríem les portes als alumnes de P3 que entraven per
primera vegada al pati, agafats de la mà dels seus pares
amb cara d’emoció i neguit alhora.
Un curs en què per fi hem pogut dir adéu a les mascaretes,
fora i dins de l’aula i que desitgem que tot avanci
favorablement per poder començar un nou curs amb
plena normalitat.
Fins que no arribi aquest retrobament al mes de setembre,
us vull desitjar un molt bon estiu i unes bones vacances.
Que gaudiu dels vostres i descanseu al màxim per carregar
piles i encarar el curs 22-23 amb energia i moltes ganes!
Bon estiu famílies!
Ben cordialment,
Marta Oliva
Directora General
Escola Vedruna Girona
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Un any més arribem al final del curs escolar. Els nostres radiants graduats i graduades
ens delaten l’èxit d’un nou any acadèmic acabat amb nota. Felicitats a totes les famílies,
als estudiants que s’han esforçat tant durant tots aquests anys i principalment a tota la
comunitat educativa que ha vetllat per a garantir-los un futur prometedor. Molta sort i
molts èxits!
Sortim d’uns anys difícils, que ens han sacsejat a tots, però que també ens han ensenyat
a posar en valor el què realment és important a les nostres vides. Posem doncs al centre
els valors i l’acompanyament que des de l’escola hem rebut en tot moment. Gràcies per
estar sempre a l’alçada.
Començàvem aquest curs escolar amb la conferència d’en Bruno Pérez sobre Ciberseguretat
i els seus interessants consells per a protegir les nostres llargs. Desitgem que us hagin
estat molt útils. La resta d’activitats (jocs florals, celebracions Santa Joaquima, ..) les hem
anat reprenent amb molta prudència, donat que ha estat encara un curs amb mesures
restrictives pel Covid-19, però sortosament finalitzem el curs sense mascareta i amb
moltes ganes de reprendre la normalitat.
Encarem el curs vinent amb noves il·lusions, amb idees i noves propostes per potenciar
els espais exteriors del nostre pati. Just abans de la pandèmia, executàvem el projecte
pati, amb la implicació més artística i creativa de les nostres famílies. Donarem doncs
continuïtat a aquest projecte, apropant-nos més a la natura i creant nous espais verds a
la zona d’esbarjo dels nostres fills i filles.
Tan sols ens queda desitjar-vos molt bon estiu, i un merescut descans per gaudir d’allò
més important a les vostres vides. Ens retrobem al setembre, renovats d’energia i amb
molta il·lusió per reprendre un nou curs escolar.

MOLT BON ESTIU!

Sílvia Planellas
Presidenta AMPA
Escola Vedruna Girona

LLIGAM 2021 -22

EDITORIAL

INFANTIL

PRIMÀRIA

ESO

BAT

MISCEL·LÀNIA

ORLES

EXTRAESCOLARS

CICLE INFANTIL

LLEURE

PORTADES

EDITORIAL

INFANTIL

PRIMÀRIA

ESO

BAT

MISCEL·LÀNIA

ORLES

EXTRAESCOLARS

LLEURE

PORTADES

CICLE INFANTIL P3

LLIGAM 2021 -22

Benvinguts a P3!
Al setembre vam iniciar el curs de P3 amb molta il·lusió de
formar part, per fi, de l’escola de nens i nenes grans, l’Escola
Vedruna!

Durant aquest curs, hem gaudit molt de la nostra classe i de les aules de música, english i psicomotricitat.
Ens encanta començar el dia amb els espais d’aprenentatge, on treballem de forma autònoma i circulem
lliurement per l’aula segons els nostres interessos, descobrint, manipulant i observant.
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Projecte Fades
i Follets
Amb l’arribada de l’hivern, uns
éssers màgics ens van enviar un
missatge demanant ajuda, volien
refugi per passar l’hivern.
A nosaltres, que de seguida vam estar disposats a
ajudar-los, vam començar a investigar com un munt de
coses sobre aquestes criatures: com són, què mengen,
on viuen, que els agrada fer, etc. Entre tots i amb l’ajuda
de les nostres famílies, vam poder crear una casa pels
follets i una altra per les fades, de manera que han pogut
passar tot l’hivern ben calentons dins les nostres aules.
Ara que s’acaba el curs i marxem de vacances, deixarem
les casetes al nostre pati perquè puguin venir a visitarnos sempre que vulguin!
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Activitats
sorprenents
Al llarg del curs hem realitzat
una pila d’activitats tant dins
com fora de l’aula.
Ens va encantar poder visitar la Biblioteca Carles
Rahola, tant, que hi vam tornar per Sant Jordi
a fer el taller de minicontes. Els contes són
perfectes per descobrir el món i fer volar la nostra
imaginació! També vam dur a terme el taller de
l’Esfera Juganera, un espai molt enriquidor per
aprendre a través del joc. Amb l’arribada del
bon temps vam gaudir de la Mostra de Cinema
d’Animació Infantil que ens va deixar bocabadats.
A l’aula vam rebre la visita de la Betlem, que ens
va convidar a ballar i saltar in english. També
ens encanta estar a l’aire lliure i envoltar-nos
de naturalesa, per això hem visitat per primera
vegada el Centre Esportiu Vedruna. Que gran és
i que bonic poder tenir un espai de descoberta
per a nosaltres. Ah! I no ens oblidem de la sortida
al Mas Bes, on vam descobrir la gran feina de ser
grangers per un dia!
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Les senyoretes de P3 desitgem que continueu
creixent i aprenent amb el mateix entusiasme com
heu fet aquest curs amb nosaltres.
Us trobarem molt a faltar!
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Un P4 ple de màgia, d’emocions
i mil aventures compartides!
Aquest any ha sigut molt especial. Hem pogut
descobrir i viure moltes experiències i emocions.
Després de dos anys de pandèmia hem pogut tornar a fer-nos abraçades, jugar junts, tallar
les cordes del pati que ens sectoritzaven, hem pogut conèixer les cares de le senyoretes
i dels nens més grans que estan a l’altre pati. I tot i que hem après a conèixer a moltes
persones per la seva mirada, ens ha fet molt feliços poder compartir els somriures.
Durant el curs, hem fet un munt de coses. Entre d’altres, hem pogut treballar tres petits
projectes que hem anat aprofundint amb moltes activitats a l’aula i sortides pedagògiques.
Aquestes, les hem viscut amb molta il·lusió ja que hem pogut experimentar vivències
que no havíem viscut des de feia molt temps.

Projecte:
“La meva família és especial”
Tots tenim una família, i no totes són iguals.
Cada família és diferent, única i especial. És per això que hem treballat la diversitat
familiar tot explicant com és la nostra família.
Ens hem adonat que totes tenen una cosa en comú: l’amor incondicional entre els
membres de cada família.
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Projecte:
“Els animals”
Els nens i nenes tenim una
fascinació innata cap als animals.
Per aquest motiu hem realitzat aquest projecte tant motivador
i engrescador que ens ha acompanyat al llarg de P4. El fil
conductor del projecte han estat 4 mascotes: el conillet Jepet,
la tortuga Tam, el goril·la Jim i la ximpanzé Lola. Amb les seves
històries, reptes, videos i contes hem descobert i après moltes
coses sobre aquests animals i ens hem tornat uns grans experts.
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Projecte: “Les emocions
i els sentiments”
Les emocions i els sentiments
són molt importants.
Aporten molts beneficis en el creixement de l’infant:
afavoreixen l’autoconeixement, milloren les relacions
amb els altres, afavoreixen el seu creixement de
manera integral i els ajuden a adquirir mecanismes
per afrontar-se als reptes de la vida.

Al llarg del curs les hem treballat mitjançant contes i
activitats. Hem après a identificar i reconèixer les nostres
pròpies emocions i la dels altres, a saber-les gestionar,
regular i a expressar els nostres sentiments.
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Emocions, descobertes,
aventures i… colònies a P5!
La màgia d’aprendre
Una vegada més a P5 hem gaudit del fascinant món de la lectoescriptura i les
petites aventures compartides dins i fora les aules amb companys/es i mestres.
I quin millor lloc per retrobar-nos amb amics i amigues que el CEV? Amb molta
energia i envoltats de natura vam donar la benvinguda al curs amb una bonica
diada esportiva.
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A més, durant el primer trimestre, vam rebre una carta
molt especial de l’Esquivamosques.
Com a representant de la Fal·lera Gironina ens va engrescar amb tota una sèrie de reptes
que ens van permetre conèixer i gaudir dels fantàstics gegants i capgrossos de Girona. I no
va ser gens fàcil! Durant setmanes vam haver de cercar informació i recórrer els carrers de
la nostra estimada ciutat. I després de superar totes les proves que ens vam anar trobant
pel camí va quedar inaugurada la festa major!
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Amb l’arribada del fred la COVID
es va fer més present.
Els mesos de desembre i gener, enmig d’una barreja
d’il·lusió i incertesa, al món es parlava de “contactes
estrets”, “confinaments” i “PCRs”. Van ser dies durs per
a moltes famílies però tot plegat no va impedir que a
l’escola arribés el tió, ens visités el patge reial i, fins i tot,
els reis d’Orient ens deixessin regals. Quantes sorpreses!
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I que bé ens
ho vam passar
la setmana de
Carnestoltes!
Un any més en Florenci
Carnestil ens va fer gaudir
durant una setmana amb les
seves consignes estrafolàries
i un festa d’allò més divertida
el dijous gras.
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Ara bé, durant el segon trimestre també vam gaudir
de moments de pau i tranquilitat a la Biblioteca
Pública Carles Rahola i al bell monestir de Sant Pere
de Galligants.
Allà, vestits de monjos benedictins, vam descobrir en primera persona com era la vida
quotidiana al monestir.
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Una altra experiència interessant
va ser el taller de “Tinença responsable d’animals”.
Amb la gosseta “Miga” i la seva veterinària vam conèixer les necessitats de les mascotes
i els nostres deures si en volem adoptar una a la família.
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Si hi ha un animal que a P5 durant dies
ens ha emocionat amb els 5 sentits és en Blauet.
Aquest ocellet de l’Estany de Banyoles va arribar per sorpresa acompanyat de
noves aventures i amb el seu enginy ens va presentar la fauna i la flora de les ribes
del Ter i la Devesa. Sabeu que a la nostra ciutat s’hi troba el parc urbà més gran de
Catalunya i que hi ha plantats més de 2.500 plàtans?
I no només la biodiversitat de les nostres terres! També ens va convidar a descobrir
els secrets del seu hàbitat al Pla de l’Estany! Sens dubte vivim en un entorn
privilegiat!
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Hem compartit moments molt emocionants
i difícilment podríem haver acomiadat millor
aquest curs i la bonica etapa d’educació infantil
a l’escola Vedruna Girona.
Amb molta il·lusió hem reprès les colònies a P5 i us podem assegurar que a Mas
Batllori hi hem viscut una experiència única plena d’aprenentatges significatius que
alumnes i mestres de ben segur recordarem sempre amb un gran somriure.I no
només la biodiversitat de les nostres terres! També ens va convidar a descobrir els
secrets del seu hàbitat al Pla de l’Estany! Sens dubte vivim en un entorn privilegiat!
Molt bon viatge a primària, P5!
Us estimem molt,
Paula i Maria Pau
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El dia a dia que hem compartit
Estimats nens i nenes de primer, aquest curs 21-22
heu estrenat l’etapa de primària: que grans!
I aquest també ha estat l’any dels somriures, perquè, després de molts mesos, ens han
tret les mascaretes a les aules. Un curs per recordar amb alegria!
Nosaltres hem viscut moments fantàstics al vostre costat, en parlem una mica?
Pel que fa a les llengües, hem donat molta importància a la COMUNICACIÓ; ens
hem centrat en l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i l’expressió oral. Hem anat
afinant les nostres capacitats d’expressió, que hem posat especialment a la pràctica
a les estones de racons, que han ocupat una part de les nostres classes de llengua
catalana i castellana. Un de comprensió lectora, un de lèxic i un d’escriptura. Ha estat
aquí on hem comprovat de manera gamificada, un ús real de la lectoescriptura: avançar
en un joc, relacionar imatges amb frases, muntar un puzle lingüístic, trobar la frase
intrusa, unir síl·labes, ordenar històries, confegir paraules, resoldre
endevinalles, jugar al penjat, classificar frases segons siguin
veritat o mentida i moltes altres activitats que han anat
canviant cada setmana.
Pel treball d’expressió escrita, les sessions amb mig
grup han anat molt bé. Les interaccions mestraalumne han estat constants per escriure textos
de tota mena: receptes, cartells, descripcions,
endevinalles, contes, rodolins...
La lectura individual i respectuosa amb el ritme
de cadascú ha estat constant a l’escola i també
a casa; que bé fer TREBALL EN EQUIP amb les
famílies, que ens han confiat el seu tresor més
preuat: vosaltres!
We’ve also enjoyed a lot, English lessons! We’ve
learned new structures and vocabulary through
playing games, songs and lots of dynamics. At English
Corner we’ve delved into lots of STORIES using some Big
Books and we’ve also been making some crafts, songs and
other activities related to the tales! It’s been amazing!
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Les classes de matemàtiques amb Innovamat, han estat una barreja
equilibrada per aprendre a pensar de manera LÒGICA, engrescadora
i amb esforç a parts iguals.
Un dia a la setmana hem posat a prova les nostres
competències matemàtiques a través del joc d’ordinador.
L’objectiu era clar: fer punts per anar construint la nostra
ciutat, la manera era evident: resolent correctament
exercicis matemàtics. Ha estat així com la PRÀCTICA
SISTEMÀTICA, tan necessària, s’ha fet àgil i entretinguda.
La resta de classes, tant “el laboratori de nombres” com

“les aventures” d’en Samuel i la Martina, han consistit
en l’”escalfem” -breus exercicis per iniciar la sessió
repassant conceptes clau; el conversem -part central
de la sessió en la qual hem anat superant els reptes
i hem construït plegats nous aprenentatges gràcies
als materials manipulatius i la interacció entre iguals; i
l’enregistrem -part final on hem resolt alguns exercicis.
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A primer... que important que ha estat
desvetllar la nostra CURIOSITAT!
A medi hem après a fer-nos preguntes i buscar les respostes, de vegades
ben amagades, del món que ens envolta: el barri, les tradicions, el calendari,
la cura del nostre cos, l’alimentació saludable i la higiene, el món animal, les
plantes i un llarg etcètera. Entre tots hem anat construint els aprenentatges,
de vegades treball individual, d’altres en equip. Hem gaudit de moments
junts explicant les nostres EXPERIÈNCIES VITALS.
Els VALORS del Cristianisme han estat molt presents en el nostre dia a dia
aquest curs. Hem procurat fer les coses ben fetes i quan ens hem equivocat,
reconèixer els errors, demanar perdó i tornar-nos a fer bons amics! Ens hem
endinsat en el Projecte Mirades de les escoles Vedruna. Hem fet dinàmiques
que ens han ajudat a confiar en els altres i a
ser solidaris. Ens hem unit amb il·lusió
a les activitats per ajudar els altres:
xocolatades per a nens com en
Moussa, recollida d’aliments,
de joguines...
També hem treballat
molts d’aquests valors
a través de les cançons del “Bon dia!”,
que canviàvem cada
quinze dies. Hem escoltat i après lletres
amb missatges molt
bonics que ens han
portat a fer REFLEXIONS molt interessants
amb diàlegs que ens han
fet créixer com a persones.
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Els dimecres a la tarda, a primer, els hem
passat en remull; és la tarda de natació.
Dia a dia, amb ESFORÇ hem anat millorant la nostra tècnica. Vestir-nos,
eixugar-nos el cabell, pentinar-nos... són també grans aprenentatges que
hem fet. Fins i tot, alguns hem demanat a les famílies tenir el banyador i
la tovallola a una lleixa baixa de l’armari per poder fer-nos la motxilla sols!
Quanta AUTONOMIA, oi? Com diria el capità Enciam: “Els petits canvis,
són poderosos!”
A l’hora d’educació física hem intentat gaudir del moviment al mateix
temps que hem après. Hem utilitzat la motricitat com un recurs més
en l’aprenentatge de continguts, propis de l’educació física però alhora
d’altres, siguin relacionats amb l’àrea de matemàtiques, de llengua, de
medi... Així que, a més de desenvolupar les
nostres habilitats motrius pròpies de l’edat, hem
procurat educar en l’esforç i la CONSTÀNCIA,
hem resolt operacions matemàtiques o hem
escrit i descobert paraules; ens hem agrupat
segons una classificació d’animals... tot jugant i,
pràcticament, sense adonar-nos-en.
Però, a més, les situacions de joc col·lectives
han requerit estratègia i reflexió personal o
consensuada amb la resta de companys de
grup. Així, la situació de relació social pròpia
del joc ha esdevingut un fantàstic àmbit per
debatre, posicionar-se o acceptar pensaments i
actuacions d’altri.
Així és com hem volgut viure les hores d’educació
física, un context lúdic i divertit, però amb una
clara intencionalitat en el DESENVOLUPAMENT
INTEGRAL de nosaltres mateixos. Per nosaltres,
moure’s és pensar, crear, imaginar, emocionarse, regular-se, comunicar, empatitzar, relacionarse... i a més, gaudir!
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A Música, durant aquest curs, hem
après noves danses, melodies i ens
hem expressat musicalment utilitzant
instruments, el propi cos i la veu.
Hem utilitzat una caixeta com a fil conductor per donar inici a
les sessions. A través d’ella i endinsant-nos en una nova aventura,
cada dia hem fet DESCOBERTA d’un nou concepte musical.
La CREATIVITAT ha lluït a plàstica. Hem procurat desenvolupar
el gust per la bellesa. Al llarg del curs hem treballat amb moltes
tècniques i eines diferents que han omplert les nostres aules els
divendres a la tarda. Fang, collage, adhesius, plastilina, temperes,
aquarel·les, ceres, paper de seda, retoladors... Hem estat els
mateixos nens i nenes qui hem decidit què penjàvem a la galeria.
Les parets de l’aula i els passadissos s’han convertit en autèntics
museus d’art!
Les estones de joc lliure al pati i a la classe han estat també molt
esperades per tots; les mestres hem procurat que poguéssiu gaudir-les. A l’aula han tingut protagonisme els contes de la biblioteca
-que hem mimat, ordenat i cuidat entre tots; els escacs; els puzles;
les construccions; els ninos; les plantilles per fer dibuix lliure; els
jocs d’estratègia matemàtica i un llarg etcètera. En aquests moments de molta diversió és on han aparegut més CONFLICTES,
que, tot i no ser agradables, també ens han ajudat a créixer i fernos valents per dir el que pensem. Les famílies i mestres us hem
acompanyat, tan bé com hem sabut, en la complexitat del món
de les EMOCIONS perquè pugueu gestionar-les i a expressar-les;
tenim molt clar que és un dels aprenentatges més importants per
tenir una vida plena i feliç.
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Durant tot el curs hem realitzat un munt d’activitats, sortides i
experiències que ens han fet créixer com a persones.
Vam començar el curs amb una sortida a Banyoles per conèixer l’entorn i les llegendes que envolten el llac. Era la primera
sortida que fèiem els de primer tots junts!
Vam seguir amb una sortida matinal al teatre municipal, gaudint de l’obra “molsa”.
El mes de febrer a l’escola vam participar del taller “Els viatges de la Cisa”. Aquesta activitat la vam dividir en dos dies.
El primer dia vam escoltar uns quants contes, després, a la
classe de català ens vam inventar uns nous finals dels contes
que havíem escoltat. El segon dia ens va visitar un il·lustrador
que va dibuixar allà mateix el final que ens havíem inventat.
Que bé que dibuixava!
Ja arribem al mes de març i va ser llavors que a la sala de l’escola ens esperava una gran sorpresa. Uns actors ens esperaven sobre l’escenari. L’obra es deia “stone soup”. Es tractava
d’una obra musical molt divertida i animada.
Arriba el mes de maig i amb ell “Temps de flors”. Els infants
de primer de primària vam participar d’un taller proposat per
la caseta de l’ajuntament de Girona de composició floral. El
taller “Tastem el paisatge de Girona” ens va introduir al món
de les plantes silvestres que tenim més a prop. Vam aprendre el nom d’algunes plantes que formen part de la nostra
vegetació, ens van explicar on les podíem trobar, a quina
època de l’any i per què les utilitzem.
Un cop vam haver conegut les plantes i saber una mica més
d’elles, vam plantar-les en un espai més gran perquè poguessin viure millor.
Tot seguit vam construir una composició floral en forma de
lluna i de sol, que va quedar exposada perquè tots els visitants de temps de flors en poguessin gaudir.

També durant aquest mes vam anar a la Mercè a participar
d’un taller de ceràmica i plàstica. Aquí vam realitzar un test
de fang i una composició plàstica de la vida d’un arbre.
Durant el mes de juny, ja a les portes de tancar un any fantàstic, vam anar a fruir d’un dia de natura i d’aventura a “Selva aventura”. Ens vam treure les sabates i ens vam disposar
a seguir el recorregut marcat en l’activitat “camina descalç”.
No podíem acabar el curs de millor manera!
Ara que s’ha acabat aquest curs, les mestres recordem el
primer dia d’escola, el mes de setembre quan vàrem començar. Vau arribar amb unes motxilles ben grans, alguns
semblava que hi cabíeu dins i tot. Eren plenes d’IL.LUSIÓ,
curiositat, potser algunes PORS...? També dúieu la carmanyola de l’esmorzar, la cantimplora, un grapat de quaderns
per estrenar i llibres per llegir.
Aquests mesos us hem vist créixer. Cadascú de vosaltres sabeu el camí que heu fet per superar els reptes del dia a dia.
Heu practicat molt per millorar i ho heu aconseguit! Ara us
mirem i veiem que ja no sou aquells nens i nenes desconeguts del setembre; amb total convenciment us diem que
ompliu un racó del nostre cor. Us estimem i estem molt
orgulloses de vosaltres! Ha estat un PLAER ser les vostres
guies aquest curs, el curs en què han tornat els somriures!
Mar, Mariona, Lluís, Cristina A,
Cristina C, Mima, Gemma i Gina.
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A 2n hem conegut
en Bufalletres!!
Aquest curs, els alumnes de 2n de
primària hem pogut reprendre una
activitat preciosa que s’anomena
“Bufalletres”.
Està dividida en dues parts, la primera es fa a la biblioteca
pública on ens trobàrem en Bufalletres que ens va fer la seva
preciosa rebuda i ens explicà uns quants contes. Va ser molt
bonic i a les nenes i nens els va encantar. Li deien: “Mai ens
havien explicat un conte tan bé com ho has fet tu”.
Al marxar els va demanar dues coses:
1. Que fessin un dibuix d’ell amb lletres
2. Que confeccionessin un escenari del conte que més els
agradava i el portessin a l’escola que ell els vindria a veure.
Els escenaris eren una preciositat, era impossible triar-ne un!
Finalment, en Bufalletres, va venir a l’escola i un per un, cada
infant va presentar-li el seu escenari.
I per tal d’aprofitar la feinada de fer els escenaris, vam quedar
un dia per anar a explicar els contes als nostres companys i
companyes de P.5 que van gaudir moltíssim de l’activitat.
Una proposta entranyable i preciosa per repetir cada any a
2n de primària.
Ens va fascinar!
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La Clika
Us heu sentit mai
identificats amb
una cançó i
mentre la
cantàveu heu
experimentat
una emoció
que us feia
endinsar en la
lletra dibuixantvos un somriure
gegant a la cara?
Doncs els alumnes de 2n de primària, sí! Amb la
colla de La Clika hem viscut aventures magnífiques plenes
de valors per reflexionar. Ens hem posat a la pell de tots els
personatges: la Lola, l’Aran, l’Assaitou, en Roc i la seva gosseta, la Neu, la Mel, la Reel, en Massin, la Shui i en Tomàs.
Finalment i amb molta emoció i nervis, el dia 10 de maig, vam
anar a la Sala la Mirona, de Salt, i junt amb altres alumnes, majoritàriament de 2n de primària d’altres escoles de la província vam poder cantar les cançons en directe, amb una banda
de músics excel·lents i la solista, la Gessamí Boada, que ens
va meravellar amb la seva veu.
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El racó
de les paraules
boniques
Què us semblaria un món on
les guerres fossin de paraules
boniques? On no existissin els
insults i tots ens respectéssim i ens
estiméssim des del fons del nostre
cor?
Aquest curs hem gaudit a classe del racó de les paraules boniques. Allà hi hem anat penjant aquells mots que ens sonen
bé a la nostra oïda, dels quals ens agrada el seu significat i
que volen incorporar en el nostre llenguatge diari amb els
companys de classe. Aquelles paraules que ens arriben al cor.
Cada dia una nena o nen de la classe pensava una paraula
bonica a casa i en confeccionava un cartell amb la paraula
escrita, decorat al seu gust. Aquest/a la presentava a la resta
de companys/es i els explicava el significat i en quines situacions la podem utilitzar.
Us fem un tastet d’algunes de les paraules boniques que hem
treballat: petons, ajudar, fantasia, cor, amor, estimar, pau, no
guerra, empatia, riure, amistat, estimar el món, bonic/a.
Aquest racó ha ajudat als infants a focalitzar-se en el llenguatge dolç i empàtic i a fer-ne un ús significatiu entre ells.
Visca les paraules boniques!
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Colònies
El dia 7 i 8 de Juny, els
alumnes de 2n de Primària
vam anar de colònies a Can
Font a Brunyola.
Van ser dos dies molt intensos i ens van passar volant. Va ser una experiència realment positiva en tots
els aspectes, cap de nosaltres trobava el moment de
marxar!
Els infants van gaudir moltíssim de les activitats,
de totes les instal.lacions, del menjar i fins i tot del
dormir.
S’ha de remarcar com es van portar, en cap moment
hi van haver conflictes, ens ho posaren molt fàcil i
cal felicitar-los!!
Crec que serà una experiència que ni ells/elles ni
nosaltres oblidarem, va ser fantàstic!!
Gràcies per ser com sou, no canvieu mai!!
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Entre primats
El divendres 5 de novembre de 2021,
els alumnes de 3r de Primària vam a
anar d’excursió a Riudellots de la Selva
a la Fundació Mona.
Vam poder visitar el centre que rescata primats maltractats i que
els habilita física i mentalment per poder-los oferir una segona
vida dins un grup. Vam poder veure els diferents primats que actualment hi ha en el centre els ximpanzés i macacos que abans
havien estat artistes de circ, televisió o mascotes. Després de
veure com es relacionaven en el seu espai protegit i com buscaven aliments, vam poder visualitzar una breu història de la fundació i vam completar l’activitat amb un joc a on vam descobrir
la importància dels humans en el cicle de la vida de la natura. Va
ser una jornada molt emocionant i emotiva,
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Jocs Florals
ELS MEUS PARES

LA MEVA GERMANA

LA PRIMAVERA

LA MEVA MASCOTA

El meu pare es diu Ivan
la meva mare Anna,
el meu pare li agrada en superman
i la meva mare l’Anastàsia.

Jo tinc una germana
i és més gran que jo,
m’estima i m’ajuda
quan la necessito.

Quan la primavera ha arribat
una oreneta ha cantat
Fulles i flors de tots colors
omplen l’espai de bones olors.

Jo tinc una gossa,
sovint la trec a passejar,
és molt carinyosa
i sempre la vull entrenar.

Són molt divertits
i també molt eixerits
sempre em fan petons
quan tinc malsons.

M’ensenya moltes coses
que jo no sabia,
i quan està enfadada
sempre em posa un somriure.

Hi ha dies que plou
i d’altres que fa sol.
Per la primavera
el temps fa el que vol.

A tothom enamora,
a tots els ciutadans,
a tota hora,
als petits i als grans.

Els hi agrada cantar
i també ballar
no els hi agrada l’Aitana
però sí en Sergio Dalma.

Val molt més que un tresor
i sempre estarà al meu cor.
És simpàtica i eixerida
i sempre està unida.

Molts animalets s’han despertat
quan la primavera ja ha arribat
i veiem a les formigues
treballant com bones amigues.

És molt molt petita,
només té un any,
rodoneta i bonica,
però mai es deixa fer un bany.

Sempre estaran acompanyats
i molt ben estimats
són molt amorosos
i també carinyosos.

Sempre em fa abraçades
i molt petons
la meva germana
sempre estarà en el meu cor.

Abril Morón
1r premi
3r A Primària

Clàudia Ruffo
2n premi
3r A Primària

Cecília Pujol
Ajuntament
3r A Primària

Li agrada molt jugar,
amb el seu juguet preferit,
mai em deixa patinar,
però jugar amb ella és molt divertit.
Rita Ordis
1r Premi
3r B de Primària
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Jocs Florals
EL MEU AVI

EL LLIBRE FANTÀSTIC

El meu avi és el millor,
té uns ulls que el fan ser un senyor,
és molt savi
perquè és el meu avi.

Tinc un llibre a la prestatgeria
i me’l miro i llegeixo cada dia.
Avui no vol obrir-se i no sé perquè
ho he aconseguit i he cridat ue!

El meu avi és or,
perquè no el canviaria ni per un tresor,
té uns ulls que són or
perquè sempre el tindré en el meu cor.

Cada dia l’enllustro i el puleixo,
m’he adonat que li falta una perla!
Ara penso i penso fins que em rendeixo
i la trobo sota la meva gossa Merla!

No sembla un dimoniet
però sí que sembla un angelet,
és un cargolet
perquè és molt lentet.

Aquest llibre és tan màgic
que a dintre conté fades, follets i
sirenes
entres a un món fantàstic
i t’oblides de totes les teves penes.

Jan Palomeras
2n Premi
3r B de Primària

Llegir és molt especial
per a mi és molt essencial
relats, històries i poesies
ens alegren tots els dies.
Helena Llusent
Ajuntament
3r B de Primària
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Dòlmens i menhirs al Cap de Creus
El dia 6 de maig de
2022, els alumnes de
3r de Primària vam a
anar d’excursió a Roses,
per fer una passejada
històrica entre dòlmens i
menhirs situats a la zona
del Cap de Creus.
Vam iniciar el nostre recorregut amb el
Trenet de Roses que ens va acostar a la
zona enlairada per poder reseguir les antigues petjades prehistòriques. Vam realitzar petits tallers al llarg de la ruta per
poder comprendre la seva construcció,
entendre millor la seva finalitat i descobrir elements del paisatge natural que encara avui en dia es poden apreciar. Vam
descobrir la construcció amb Pedra Seca
que actualment està protegida, que ens
marcava el camí de tota la ruta i fins i tot
vam aturar-nos en una cova de pastor. La
tornada cap al punt d’inici també la vam
realitzar amb el mateix Trenet. La passejada va ser molt interessant, malgrat està
ben acompanyats d’una forta tramuntana,
i vam poder dinar al parc de la Ciutadella..
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Taller de composició Floral
El dia 10 i 12 de maig de 2022, els alumnes de
3r de Primària vam participar en un taller de
composició floral emmarcat dins del Temps de
Flors de la ciutat.
Vam iniciar el nostre taller amb la descoberta d’algunes plantes aromàtiques i
poc conegudes, que vam poder olorar i observar la forma de les seves fulles.
Després ens van donar consells de com trasplantar les plantes dels testos a un
jardí. Cada classe va decidir fer la composició d’una manera diferent: 3r A va
dissenyar el tick Vedruna i 3r B una cara somrient decorades amb uns petits
animalons de bosc fet de materials de rebuig. Va ser un taller molt creatiu però
alhora molt necessari el treball en equip per poder realitzar la composició final
que va quedar a la vista de tots els visitants de l’exposició de flors.
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Excursió
a la granja Mas Bes
El passat dia 2 de novembre
de 2021, els alumnes de 4t de
primària vam anar a visitar la
granja Mas Bes de Salitja.
La granja Mas Bes és una de les productores d’una
coneguda marca de llet. Tenen més de mil vaques!
Primer vam esmorzar i ens van oferir llet fresca de les
seves vaques i una mica de pa de pessic fet per l’àvia
de la casa.
Després, durant la visita, vàrem veure en viu i en directe com és la gestió dels sectors econòmics.
Sector primari: s’obté la llet de les vaques, la llet és una
matèria primera.
Sector secundari: s’envasa la llet i es fan productes elaborats i derivats, com per exemple iogurts i gelats.
Sector terciari: La comercialització dels productes.
Vam poder donar de menjar a les vaques i també ens
vam relacionar amb altres animals de granja que tenen
allà: conills, gallines, cabretes i alguns ases.
Finalment, vam reunir-nos per dinar i gaudir d’una estona de joc.
Ens ho vam passar molt bé!
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Grecs, romans, monjos i soldats!
El dia 8 d’abril de 2022, els alumnes de 4t de primària vam
a anar d’excursió a Roses, vam anar a visitar el parc de la
Ciutadella que emmuralla més 2500 anys d’història.
Si aquelles pedres poguessin parlar segur que ens explicarien moltes històries molt interessants
dels nostres avantpassats.
Les monitores ens havien preparat una gimcana per descobrir com van viure els primers grecs que
van arribar a l’actual Catalunya, també els romans i el seu gran imperi i per últim com es vivia en
aquella zona durant l’edat mitjana. Després vam fer un videomuntatge.
Un cop vam acabar l’activitat, vam anar al passeig marítim de Roses a dinar i com que feia un dia
de primavera esplèndid, vam poder menjar un gelat de postres, comprar uns collarets i remullar-nos els peus al Mare Nostrum, que és com es deia a l’època romana.
Ens ho vam passar d’allò més bé!
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Jocs Florals
El divendres 22 d’abril, vam
celebrar els Jocs Florals de
l’escola, tots vam escriure unes
poesies molt boniques però
només les més dolces i amb
ritme es van poder emportar el
primer i segon premi.
A la classe de 4tA el primer premi el va guanyar l’Aurembiaix Capella i el segon premi va ser per l’Arnau
Pericay.
A 4t B de primària, les guanyadores van ser l’Emma
Lafuente i la Norah Cargol, primer i segon premi respectivament.
Després vam anar a la catedral de Girona. A la nau principal hi havia un escenari on vàrem veure “La consueta
de Sant Jordi”, una obra de teatre del segle XVI d’origen
desconegut sobre la famosa llegenda.
Vam quedar bocabadats en veure entrar a Sant Jordi
a cavall, un cavall de veritat i més encara quan el drac
sobrevolava per damunt dels nostres caps.
Entre el drac, la princesa i les poesies vam poder celebrar una bona diada de Sant Jordi.

AMICS DE VERITAT
Un amic és l’abraçada
que sempre hi és a temps.
La paraula justa,
en bons i mals moments.
Si trista et sents,
el teu amic et farà content.
Sempre serà sincer
i mai mentider.
Si estàs sola,
vindrà al teu costat.
Això és l’amistat,
amor i bondat.
Aurembiaix Capella
1r Premi Poesia
4tA primària

EL MÓN
La gent del carrer
la veiem contenta i alegre,
però hi ha persones amb poder
que perjudiquen a tot ésser.
El món a l’altra banda
es troba malament
i aquells sorolls de guerra
que empitjoren la ment.
Però tot es pot millorar,
amb un petit gest els pots ajudar.
Així es trobaran millor
i l’alegria tornarà a ser or.
Arnau Pericay
2n Premi Poesia
4tA prim
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CICLE MITJÀ QUART

L’ESCOLA

LA JUSTÍCIA

Al Vedruna he estudiat,
aquesta escola sempre m’ha agradat.
D’ara endavant estudiaré
i segur que moltes coses aprendré.

La justícia és important.
Tothom té els drets
de votar i saltar
per allà on va voltant.

De llibres i llebretes
he après moltes cosetes,
com per exemple llegir
i també saber compartir.

Tothom pot jugar
és igual si ets negre
o si ets blanc,
a la mateixa escola pots anar.

Al pati petit m’agrada
per jugar amb les rodes,
i quan som més grans,
al pati gran amb el tobogan

També les dones podem lluitar
i no a casa haver-nos de quedar.
I fer coses importants,
per poder-nos sentir grans.

El Vedruna és la meva escola
i tot em mola!

Parlant en aquest sentit,
podem dir que això és important.
Cal estimar les persones
i així fer un món més gran!

Emma Lafuente
1r Premi Poesia
4tB prim

Norah Cargo
2n Premi Poesia
4tB prim

BAT

MISCEL·LÀNIA

ORLES

EXTRAESCOLARS

LLEURE

PORTADES

EDITORIAL

INFANTIL

PRIMÀRIA

ESO

BAT

MISCEL·LÀNIA

CICLE MITJÀ QUART

LLIGAM 2021 -22

Vitralls: Un ofici de l’edat mitjana
El dia 4 de maig de 2022, els alumnes de 4t de primària vam anar
a conèixer com es vivia al monestir de Sant Pere Galligants
a l’edat mitjana, un monestir de monjos benedictins.
Vam descobrir quines estances hi havia i quines feines i
tasques feien els monjos durant el dia. Ens va agradar molt
passejar pel claustre i veure com de bonics són els capitells.
El que més ens va costar va ser complir amb el vot de silenci.
Després vam descobrir un ofici típic de l’edat mitjana, el de
vitraller. Els mestres vitrallers eren els encarregats de dissen-

yar i pintar els vitralls que decoren moltes de les catedrals i
monestirs d’Europa. Tot i que sabíem que no era una feina
senzilla ens vam atrevir a fer una mostra de vitrall, i per ser
el primer no ens va quedar gens malament.
Entre nosaltres hi ha talent!
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El Castell de Can Caballé
Els dies 7 i 8 de juny de 2022 els alumnes de 4t de primària
vam anar de colònies a Estanyol.
Quan vam arribar a Can Caballé ens van rebre d’una manera molt
amable i vam vam conèixer la reina de França que ens va explicar
la piràmide feudal. Llavors, vam anar a preguntar al senyor Guifré (l’amo del Castell ) si ens podíem quedar a dormir a la seva
casa a canvi de que li féssim un escut que representés la bandera
de catalunya, de color groc i quatre ratlles de la seva pròpia sang.

Els gremis van parar la taula per sopar, però no era un sopar qualsevol sinó que era un sopar medieval, un sopar sense coberts.
En acabar de sopar vam agafar les llanternes i vam fer jocs de
nit. Vam anar a la discoteca a ballar i uns minuts després ens van
donar la notícia que el senyor Guifré aniria a l’hospital de Barcelona.

Ens vam instal·lar a les habitacions que corresponien a cadascú.
Una campaneta sonava cada vegada que havíem de fer alguna
activitat.

El segon dia ens van portar a passejar per les contrades del Castell fins al volcà de la Crosa.

A la tarda vam assaltar el castell tot escalant per la paret i vam
personalitzar els nostres escuts. Els cavallers van jurar fidelitat al
rei (vassallatge).

Vam gaudir de dos dies plens d’alegria, però sobretot vivint en
l’Edat Mitjana.
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Un dia a Empúries
El divendres cinc de novembre,
el col·le ens va portar d’excursió
a Empúries.
Hi vam anar amb autobús. Hi vam anar perquè estàvem estudiant la
Història, concretament l’Edat Antiga.
A Empúries hi ha dos ciutats: una grega i una romana. El primer que
vam fer és esmorzar. Després ja vam entrar. Ens va guiar una noia que
era patrícia (una rica a l’època dels romans). Vam començar veient la
ciutat grega. Vam veure la escultura del seu deu: Asclepi, el deu de la
medicina. Vam veure àgores,fàbriques de salaons, domus ,on, al terra,
hi havien mosaics. Quan vam arribar a la romana ens van explicar que
encara no l’han acabat d’excavar. Ens van ensenyar-nos una domus. Feia
aproximadament uns 3.200 metres quadrats. Varem anar al fòrum,una
plaça molt gran i famosa de la ciutat. En el fòrum es feien reunions,
xerrades …També vam anar a veure les termes. Les termes són piscines
de diferents temperatures. Quan vam acabar vam anar a dinar a una
pineda.
Després vam anar amb autobús cap a l’escola i finalment cap a casa.
Quina excursió tant divertida!
Alumnes 5è de Primària
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El mosquit tigre
Hola! Avui us explicarem la nostra experiència amb els
mosquits tigres.
Segur que us intereserà i us agradarà molt.
Per caçar larves de mosquit tigre ens van donar
un kit amb: una pipeta, una safata, un full per
emplenar informació i un pot. Voleu saber com
es fa? Si? dons som-hi!
Instruccions:
1- Primer de tot hem d’anar a buscar aigua
estancada que la pots trobar a casa o a
qualsevol lloc.
2- Agafem la safata, i la submergim sota l’aigua.
3- Quan està plena i veiem que hi ha larves,
agafem la pipeta i la perseguim, fins que
l’atrapem i la xuclem.

4- Quan tenim la larva a la pipeta, la deixem anar
al pot .
5- A l’escola hi posem un xic d’alcohol perquè la
larva es conservi.
6- Finalment, completem el full d’informació .
Quan tinguem totes les mostres les enviarem a
analitzar i més tard ens donaran els resultats
del que hem trobat.
Pensem que aquest projecte és molt important
per la col·laboració en la detecció del mosquit
tigre a les nostres comarques.
Sara, Carla, Maria, Nil, Iker i Joan Aguelo

Drakula
Us agrada anar al teatre? I…Creieu en els vampirs?
Els de 5è i 6è de Primària vam anar a l’Auditori de la Mercè a veure Drakula, una obra de teatre en anglès.
Quan vam arribar a l’auditori, el primer que vam veure va estar un escenari amb els decorats per l’obra de
teatre “Drakula”. L’obra ens va semblar molt entretinguda i de les millors que hem vist. Ho vam entendre
tot molt bé.
Quan va acabar la representació vam poder fer preguntes als actors i ens van anar contestant, evidentment
en anglès. Més tard vam fer una coreografia tots junts i va ser molt divertit!
Va ser una experiència molt interessant i enriquidora.
Alumnes 5è de Primària
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Jocs Florals
UN MÓN PERFECTE

SI JO FOS

Com seria un món perfecte
sense guerres i en pau,
on no hi haguessin conflictes armats
ni morts ni refugiats.

Si jo fos, si jo fos,
què seria si jo fos?
Una flor ben preciosa,
o una altra cosa meravellosa?

Com seria un món perfecte
on tots fossim geumans,
sense rics ni pobres
ni conflictes entre humans.

Podria ser poeta,
escrivint molts de poemes,
o també atleta,
fent curses amb la bicicleta.

Com seria un món perfecte
on tots tinguessim drets,
un lloc on viure i menjar
i persones a les quals poder estimar.

Si jo fos un llapis,
bones paraules escriuria,
i si jo fos una goma,
males paraules borraria.

Com seria un món perfecte
on no hi haguessin pors,
tenir persones amb les que confiar
i mai poder oblidar.

Si jo fos, si jo fos,
què seria si jo fos?
Una flor ben preciosa,
o una altra cosa meravellosa?

Martina Pairó Estrach

Maria Molero Bes
1r Premi

1r Premi
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Jocs Florals
LA MEVA ÀVIA

LA MEVA ÀVIA

Tinc una iaia ideal
per mi una princesa reial
ella no és rival
perquè és massa especial.

És alegre i simpàtica
sempre amable i riallera.
És una àvia fantàstica
amb molt poca ploerea.

Ella és generosa i la millor,
i sempre em porta el més bo
felicitat, amor i humilitat
són algunes de les seves qualitats.

Jo amb ella vull estar cada dia
i així poder-la abraçar .
Per sentir plena alegria
jo amb ella vull jugar.

La seva personalitat
molt gran és,
però ella callada
no és.

De casa a l’escola m’acompanya
de la mà anem juntes.
Fent el cami d’anada i tornada
mentre ens fem moltes preguntes.

Ella m’ajuda en tot el que pot
és una chef robot,
divertida, intel.ligent
i espavilada com poca gent.

A la meva àvia a qui estimo
a la que sempre estimaré.
a la meva àvia Margarita
que en el meu cor sempre la tindré.

Nora Lei Garcia
2n Premi

Maria Molero Bes
2n Premi
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Escoltem el silenci
Som alumnes de 5è i amb aquest article
us volem explicar què vam fer durant la
Setmana Sense Soroll. Va ser del 25 al 29
d’abril.
L’objectiu d’aquesta setmana és conscienciar-nos i reflexionar sobre el
silenci i la contaminació acústica de la nostra ciutat.
A classe vam fer diverses activitats relacionades amb el silenci. Vam
ser conscients de la contaminació acústica del nostre entorn i dels seus
afectes nocius.
Després de debatre sobre el silenci i el soroll ens van proposar fer una
tasca artística sobre què representa el silenci i explicar el significat del
nostre dibuix. Després vam construïr un mural a cada aula.
Al final de la setmana ens van regalar un punt de llibre sobre el silenci a
cada alumne.
Després de tota aquesta setmana ens hem conscienciat que a tot el món
la contaminació acústica té el nivell molt elevat i l’hem d’intentar reduir
al màxim. Ens sentim molt orgullosos d’aquesta reflexió i d’aquest treball
tant artístic.
Gràcies per llegir aquest article i esperem que vosaltres apliqueu i valoreu
el silenci en el vostre dia a dia.
Alumnes 5è de Primària
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Una excursió especial
El passat dijous 12 de
maig els nens i les nenes
de cinquè vam anar
d’excursió a Vic a conèixer
la vida de Sta Joaquima.
Quan vam arribar, vam esmorzar i vam
visitar la casa on va viure Sta. Joaquima de
Vedruna i on va decidir crear una comunitat
de germanes. Vam veure la cuina, on feia el
menjar, la seva habitació, també vam anar
a les golfes que era el lloc d’oració on ella
resava. Allà hi havia una part de terra que es
conservava de quan Joaquima vivia!. També
vam veure la capella on es conservaven les
seves restes.
Després de visitar la casa, vam fer el
recorregut Vedruna: la Divina Pastora que
era l’església on Joaquima va trobar el pare
Esteve d’Olot, el carrer de Sta. Joaquima, el
temple romà i moltes coses més.
A continuació vam anar a dinar i a jugar una
estona. Va ser molt divertit i molt interessant,
tots els nens i nenes de cinquè ens ho vam
passar molt bé. I vam poder conèixer una mica
més la vida i l’obra de la nostra fundadora.
Alumnes 5è de Primària
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D’excursió!
El dia 28 d’octubre, nosaltres, els alumnes de 6è, no vam
celebrar la castanyada com ho fem sempre, sinó que
vam anar d’excursió als volcans d’Olot!
Vam anar en autobús fins al parc natural de la
Garrotxa, d’on, amb el nostre guia, en Jaume,
vam anar al volcà Croscat. Una curiositat que
ens va explicar d’aquest volcà són els colors
del seu interior. Hi ha una part del volcà que
està tallada, com un pastís, que té unes línies
de diferents colors: vermell i marró. Això és
gràcies les capes de cendra i lava que s’han
anat formant amb les seves erupcions.

el pas del temps, el volcà s’havia transformat
en un bosc preciós.

Després de veure el volcà, vam tornar
travessant-lo, i era molt maco, perquè, amb

I així és com vam celebrar una genial castanyada
sense castanyes.

Després, vam dinar al Parc Nou d’Olot, que
està al costat del museu dels volcans, que
també vam visitar desprès.
A més, després, vam tenir temps per jugar i
ens ho vam passar molt bé.
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Siguis tu mateix!!
Ens hem emmirallat i ens hem disfressat d’allò que més ens agradava i
representava i el resultat ens ha encantat.
6è Primària
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Pràctica de Microscopi
Aquest any
hem estudiat
les cèl·lules.
Amb l’ajuda d’un microscopi
hem pogut diferenciar tant la
cèl·lula vegetal com l’animal tot
observant diferents organismes
com ara formigues, sal,
epidermis, cebes, algues, potes
de mosca i tinta de rotulador.
Hem al·lucinat!!
Alumnes de 6è Primària
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Sortida Caiac
S’acosta el bon temps. La
primavera ja ha començat
a donar senyals que vol
envair l’ambient.
Les ganes de sortir s’accentuen, i més encara
quan el temps acompanya i l’activitat lúdico
educativa tracta de conèixer part del parc
natural dels aiguamolls de l’Empordà i fer un
recorregut amb caiac pel riu Fluvià. Qui ens
havia de dir que aquesta activitat hauria de
convertir-se en una aventura inoblidable per
les condicions naturals que havíem de trobar.
Ja prou que ens va costar controlar el caiac a
l’anada, amb vent en contra, però a la tornada
el vent va bufar amb més força i va desplegar
el grup pels marges del riu Fluvià. En aquell
moment ens vam espantar una mica, però
les mesures de seguretat i monitors ben
preparats, van fer que l’activitat es convertís
en una gran aventura. Després de dinar i ja
dalt de l’autobús, tothom comentava amb
somriures les anècdotes que havíem passat
i que difícilment oblidaríem una sortida com
aquella.
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Colònies!!
I van arribar, les tan esperades
colònies! Bones i males notícies
carregades dins les motxilles.
Anàvem a passar 2 dies fora, una nit dormint amb tots els
companys del curs; quina festassa! Per quina decepció quan ens
van dir que no hi havia el servei de piscina! De colònies i sense
piscina, quina ràbia! Sort que aquest inconvenient va ser solventat
amb jocs divertits amb aigua, bones instal·lacions, monitors
ben simpàtics, un entorn meravellós i uns àpats que encara hi
penso. A part que ens ho vam passar súper bé, cal destacar que
vam arribar tots sans i estalvis, tret d’alguna raspadura. I això sí,
després de practicar tir amb arc, fer tirolines i ponts, jocs d’aigua,
nit de disco i moltes altres coses, no vam poder evitar tornar a
l’escola dins un autocar que l’única música eren els roncs dels
seus ocupants.
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Basket Beat
Els alumnes de 1r d’ESO hem pogut
gaudir d’un concert de Big Band Basket
Beat Barcelona dins del projecte
Auditori Obert: campanya de concerts
per a les escoles a l’Auditori de Girona.
És un orquestra on el principal instrument és la pilota de bàsquet,
juguen amb el ritme i la sonoritat que genera. També utilitza altres
instruments com veus, percussions, teclats, instruments de vent i
un sorprenent tubòfon. Treballa amb un projecte social en el qual
motiva als alumnes d’arreu de Catalunya a ser partíceps d’un canvi
de societat cap a un món millor.
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PRIMER
D’ESO
Coneixem
el còmic
Els alumnes de 1r
d’ESO durant el
mes de febrer hem
realitzat un taller
sobre el còmic a la
biblioteca Carles
Rahola de Girona.
En aquesta activitat hem parlat
sobre el còmic com a forma
d’expressió fent un recorregut
des dels seus orígens fins a l’època
actual. També hem treballat com
es construeix un còmic i hem
vist exemples de com s’utilitzen
diversos elements per crear-lo.
Hem pogut palpar de primera
mà un recull de còmics, els hem
pogut consultar, fullejar i llegirlos una estona.
Amb aquesta activitat hem
fomentat els valors de respecte,
creativitat i participació.
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Convivències al CEV
El dia 27 d’octubre els alumnes de
1r d’ESO vam anar al CEV a fer les
convivències.
Durant tot el dia vam realitzar diferents activitats relacionades
amb el lema del curs, relacionat amb els diferents punts de
vista d’explorar el món. Reflexionant sobre els tipus de mirades,
mirada interior, mirada als altres i mirada a l’entorn. Vam jugar
amb perspectives diverses: mirar des de dins cap a fora, és a dir,
mirar als altres, a l’entorn, al futur, als nous descobriments tot
treballant valors com el respecte i la motivació; i també mirar
de fora cap a dins, interpretar el nostre jo i pensar com som,
intentant millorar sempre. També vam disposar d’estones lliures
per jugar i gaudir d’estones amb els nostres amics.
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Una perspectiva
diferent
A Visual i Plàstica de 1r
ESO hem sortit a fer
Dibuix d’observació
de l’escultura amfibis
de l’artista Ramon M.
Carrera al Parc Central
de Girona.
Observació,
respecte,
creativitat,
expressió, diferents punts de vista, aire
lliure!!! .
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El món
de la cèl·lula
El 25 d’abril, els alumnes
de 1r d’ESO vam anar al
Caixaforum de Girona i vam
fer un taller sobre “El món
de la cèl·lula”.
En el taller ens van explicar què és una cèl·lula,
d’on prové, on les trobem i com funcionen.
Seguidament vam aprendre a manipular un
microscopi i a reconèixer les seves parts. Amb
el microscopi vam observar una pela de ceba,
una pela de tomata, una gota d’una bassa i
també insectes i bacteris. Després, amb una
lupa augmentada, vam observar la pell de la mà
i també els cabells.
El taller va ser molt interessant perquè vam
veure com amb aparells molts senzills, però que
tenen molta resolució ens permeten descobrir
les cèl·lules de qualsevol ésser o element viu.
Això vol dir que poder observar tan fàcilment les
cèl·lules també pot ajudar a conèixer malalties
que fins ara no es coneixien i així es poden
buscar medicaments per curar-les. Va ser una
activitat molt pràctica i motivadora!
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Llum i color
El dia 22 de gener els alumnes de 1r
d’ESO van realitzar el taller “Llum i color”
al CaixaForum en el qual van poder
interpretar diversos fenòmens òptics.
A través de l’experimentació van treballar les lleis de la reflexió i la
refracció, i també van estudiar la llum blanca i la fluorescència. També
van poder descobrir els colors primaris dels pigments i com hi veuen
diverses espècies, així com els gossos, ratolins, serps, abelles i ximpanzés.
Amb tot, la visita al taller va ser un experiència molt enriquidora.
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La Vida als Calls
El dijous 28 d’abril els alumnes
de 1r d’ESO van anar a visitar
el Museu dels jueus.
De la mà de l’Helena, els alumnes han pogut
endinsar-se dins la història, la vida als Calls, per
conèixer com vivien, les seves creences i la vida
social dels jueus que van habitar a la nostra ciutat
de Girona.
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No et fumis la salut
Els alumnes de 1r d’ESO hem participat al programa
“No et fumis la salut” organitzat per la Fundació Oncolliga
de Girona.
És un programa de prevenció del consum de tabac
destinat als joves. L’objectiu és difondre una actitud
favorable a un estil de vida sense fum. El dia 5 de
febrer, els alumnes de 1r d’ESO vam assistir a una
conferència en la qual se’ns va facilitar informació
objectiva als alumnes perquè siguin conscients de
la seva responsabilitat en la presa de decisions. Se’ls
va proporcionar eines perquè se sentin capaços de
rebutjar el tabac, i així descobrir la seva autonomia
i autoestima, relacionar-se amb els altres sense

deixar-se influir per la pressió de grup, i descobrir
nous interessos.
Els alumnes de 1r d’ESO han realitzat diverses
activitats artístiques així com: cartes a familiars o
coneguts per convèncer-los que deixin de fumar
i logos per tal de conscienciar sobre aquest fet.
Amb tot, el dia 31 de maig, dia mundial sense tabac,
assistirem a un acte a l’Auditori de Girona per tal de
conèixer els guanyadors dels premis de les cartes
i logos elaborats per diferents alumnes de Girona.
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El Poble Espanyol
El dia 24 de febrer els alumnes
de 1r d’ESO vam anar d’excursió
a Barcelona, a visitar el Poble
Espanyol.
La visita es va iniciar d’una manera lúdica i divertida amb
un actor-guia que es feia passar per un tècnic del Poble
Espanyol. El guia en tot moment va saber captar la nostra
atenció i ens va explicar moltes coses de les diverses zones
que formen el Poble Espanyol. Ens va parlar d’arquitectura,
cultura, artesania, art i història. La participació va ser activa
i vam passar una estona molt divertida. També vam gaudir
d’una estona lliure amb els nostres companys. Per fi, la
pandèmia ens ha deixat visitar tots junts llocs nous per
aprendre en viu i en directe.
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Projectes
Els alumnes de 1r d’ESO han gaudit
molt construint la cèl·lula vegetal
o animal per consolidar conceptes,
convertint-la en una manualitat
interactiva introduint la programació
amb Scratch i/o les plaques makeymakey.
A tecnologia tampoc hem estat quiets i hem aplicat el procés
tecnològic construint invents originals.
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Salutacció digital
Els alumnes de 1r d’ESO vam
reflexionar sobre l’ús del mòbil
i les xarxes socials.
La Nave va representar mitjançant el teatre social un
seguit de situacions on ens presentaven situacions
i problemes existents a través dels whatsapps i les
xarxes socials. Realment som conscients del que tenim
entre mans? Sabem utilitzar correctament els mòbils?
Passem moltes hores davant d’aquests dispositius i
realment té molts riscos que cal conèixer: addiccions,
ciberassetjament, grooming, sexting, aïllament social…
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Taller de gènere
El dia 1 de febrer dos tècnics de
l’Ajuntament de Girona van venir
a l’escola a parlar-nos, mitjançant
el conte de la Caputxeta vermella,
sobre els conceptes de víctima i
d’agressor.
Vam poder participar activament en un debat i vam
reflexionar sobre com hem d’actuar davant la detecció
d’algun cas d’assetjament. Vam aprendre que qui ha
d’aturar aquesta situació és l’espectador. Vam treballar els
valors del respecte i la igualtat.
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TIC On-Off
Dijous 31 de març, els alumnes de 1r
d’ESO vam participar en una activitat per
conscienciar-nos, una vegada més, de la
importància de fer un bon ús de les TIC.
A partir de la visualització d’uns plafons amb informació diversa, en grup,
hem hagut de contestar unes preguntes que ens han fet reflexionar sobre
temes varis: els perills que tenim a l’abast si no fem un bon ús de les xarxes
socials, de la importància de ser crítics amb tota la informació que trobem
i/o cerquem per internet, de les normes bàsiques que hauríem de complir
per fer un bon ús de les pantalles.
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Internet segura
Els alumnes de 1r d’ESO hem participat
en una xerrada sobre Internet Segura
realitzada pels Mossos d’Esquadra.
L’objectiu de l’activitat és garantir la seguretat dels nostre adolescents,
prevenint, identificant i reduint els fets delictius, i també per millorar
la percepció de seguretat.
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Treball de síntesi
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO durant
els dies 8, 9 i 10 de juny van realitzar
el treball de síntesi.
És un conjunt d’activitats en equip per tal de comprovar
fins a quin punt els alumnes han estat capaços d’aplicar les
competències bàsiques en les diferents matèries.
El treball d’aquest any, anomenat “Diversió en moviment” s’ha
basat en el parc d’atraccions PortAventura. Previ a la sortida
al parc, des de l’escola es van realitzar diverses activitats
relacionades amb la tecnologia, estudi de les estructures de les
atraccions, també amb les ciències naturals, estudiant l’energia
i la cinemàtica, estudiant els diferents móns que el formen, així
com, Polynesia, Far West, Mediterrània, Mèxic i Xina. Finalment,
també van fer activitats relacionades amb les llengües, redactant
i exposant una presentació i un tríptic publicitari.
Una vegada a PortAventura els alumnes van gaudir de valent
realitzant activitats amb els monitors i es van divertir al màxim
amb les atraccions.
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Escape room
Gràcies al treball en equip aconseguim superar tots els reptes
proposats per @laeski_events en el seu escape room híbrid.
Una experiència única!
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Taller RCP i DEA
El dia 6 de maig els alumnes de 1r i 2n
d’ESO vam realitzar un taller sobre RCP
(reanimació cardiopulmonar).

Unes infermeres ens van explicar què s’ha de fer quan algú s’ennuega amb
algun aliment o bé si ens trobem davant d’una persona que ha perdut el
coneixement. Mitjançant el material que van portar vam poder realitzar una
pràctica i experimentar com funciona un DEA (desfibrilador extern automàtic).
Va ser un taller molt interessant i pedagògic.
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Alimentació saludable
El dia 3 de juny els alumnes de 1r cicle
d’ESO van participar en una xerrada a
càrrec d’una infermera del CAP, l’Èlia,
sobre l’alimentació saludable.
Vam parlar sobre els esmorzars i quins eren els més adients
seguint la piràmide dels aliments, les quantitats de sucre
que porten molts productes i també com llegir les etiquetes
dels productes per tal d’escollir els més sans. Finalment, els
va aconsellar amb usuaris d’Instagram per tal de seguir-los i
aprendre noves receptes.
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Projecte: La meva làmpada
El primer dia que vam començar el projecte
de la làmpada, principalment, els alumnes vam
buscar idees per crear la nostra pròpia làmpada.
Seguidament, vam agafar un paper, en el qual vam dissenyar un esbós de la
nostra làmpara.
Quan ja havíem comprat els materials necessaris per fer el projecte, i els vàrem
portar a classe, per allà fer l’estructura de la làmpada.
Els següents dies vam estar treballant amb la part tècnica del projecte, és a dir,
en connectar els diferents cables i llums.
El tercer pas va ser el d’escriure la memòria, que consistia en dir i explicar tot els
passos que havíem seguit per construir-la.
Finalment, en acabar la làmpada, vam presentar-la a classe i vam poder observar
si funcionava correctament
Alexandra Costea i Mar Carbonell
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Sortida Convivències:
Ruta Montseny
El dia 5 de novembre vam anar tot
2n d’ESO a fer la ruta que Santa
Joaquima va fer pel Montseny.
En arribar allà, vam esmorzar i tot seguit va venir un senyor que
era qui ens indicaria i explicaria alguna cosa sobre el camí que
va recórrer durant uns dies Santa Joaquima pel Montseny. Vam
començar a fer la ruta i més tard ens vam parar en un replà per
fer unes activitats de convivència en grup. Una vegada acabades
les activitats vam seguir el camí fins a arribar a la font que Santa
Joaquima va descobrir. Abans d’arribar, però, el senyor que ens
acompanyava mentre caminàvem ens anava explicant algun
fet que li havia passat a Joaquima en aquest camí.
Va ser una experiència molt interessant!
Aina Camprubí i Lucía Forner
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Xerrada: Coneguem
el banc dels aliments
Al novembre ens van fer una xerrada sobre
el banc dels aliments, que consisteix en
emmagatzemar aliments voluntàriament,
per distribuir-los a altres persones amb més
necessitat. També ens varen explicar que no
hem de malgastar els aliments.
Ens va explicar quants infants es troben en un estat crític per culpa de la
falta de menjar. Ens va ensenyar estadístiques i, en general, ens van fer
entendre que el menjar val molt més del que ens pensem, i que som molt
afortunats.
Adrià Casellas
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Taller: So i acústica
El 13 de desembre els alumnes de 2n ESO van
anar a fer una visita a la CaixaForum de Girona
a fer un taller de so i acústica.
Vam entrar a una sala i una noia ens va projectar una presentació explicant
què és i els tipus d’ones i sorolls que hi ha. Un cop explicat, vam començar
la pràctica. Primer de tot ella va escollir alguns voluntaris per sortir a fer els
experiments. El primer, consistia en agafar un despertador i posar-lo a dins d’un
recipient sense aire, fins aconseguir que el despertador no sonés. Seguidament,
vam veure com desenvolupada estava la nostra oïda, així doncs va activar un
soroll i cada vegada l’anava baixant fins que no escoltéssim res.
Finalment, ens va posar un altaveu amb foc, i pujava o baixava (el foc) depenent
del soroll de la música.
Míriam Olivas i Alba Roqueta
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Escapa’t dels mals rotllos
Els alumnes de 2n d’ESO hem fet un
escape room digital sobre el bulling.
Al final de l’escape room hem reflexionat sobre el bulling, el
maltractament per tema de gènere, la relació amb els companys,...
Al superar els diferents reptes plantejats de forma gamificada i
lúdica, ens hem conscienciat sobre aquest fenomen que les xarxes
socials magnifiquen.

ESO

BAT

MISCEL·LÀNIA

ORLES

EXTRAESCOLARS

LLEURE

PORTADES

EDITORIAL

INFANTIL

PRIMÀRIA

SEGON D’ESO

LLIGAM 2021 -22

Conte il·lustrat
Hem conegut les històries de vida d’en
Daouda, en Diabaté, en Kabirou, i en
Soumaila, que són quatre joves que ara viuen
al Centre Tié, un espai d’acollida per infants i
joves en “situació de carrer” ubicat a la ciutat
de Bobo-Dioulasso, a Burkina Faso.
Aquests joves burkinesos ens han explicat el seu passat vivint al carrer, el
present al centre d’acollida i, ara, ja tenen les seves noves expectatives i desitjos
de futur. Nosaltres ens hem convertit en portadors de les seves històries de
vida. Hem realitzat un conte il.lustrat col.laboratiu titulat “Fer Burkina”, amb
les nostres il·lustracions de tot l’alumnat de 2n d’ESO de l’escola.
“Fer Burkina” és un conte que sorgeix de la comprensió de dues realitats
ben diferents que ens han acostat l’ONG Nou Sol, on hem unit: art, creació,
empatia, solidaritat, reflexió i comunicació.
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Projectes 2n d’ESO
Al primer trimestre de Projectes, el que vam
fer va ser dissenyar digitalment el viatge pel
crèdit de síntesis que nosaltres voldríem fer
per a final de curs.
Ho vam fer a la primera meitat del primer trimestre buscant llocs i activitats
interessants dins un pressupost ajustat. Vam treballar amb grups de 4 o 5
persones i després vam exposar les propostes a classe. El segon projecte
que vam fer també en grups va ser el de l’Escola Ideal revisant com va ser
l’escola en el passat i repensant com hauria de ser l’escola actual i la del
futur. Vam acabar fent propostes concretes per millorar la nostra escola i
per la setmana d’exàmens ho vam presentar per torns.
Al segon trimestre ens van proposar de fer un escape room digital, per aquest
vam tenir més sessions ja que la dificultat també era més gran, vam haver
d’aprendre a utilitzar un suport digital per a poder-hi posar les diferents
proves o puzles que s’havien d’anar superant per resoldre els enigmes i obrir
els candaus digitals, al final van sortir molt bons escape rooms! Ho vam fer
també amb grups i el dia de la presentació els nostres companys van jugar
els escapes rooms digitals que nosaltres havíem creat.
I per últim, al tercer trimestre, el que estem fent és un projecte personal i
individual sobre un tema que ens agradi, és com un projecte de recerca sobre
alguna o tema que ens interessi de l’entorn on vivim, el poble, alguna afició,
sobre algun aspecte que podem millorar, algun aspecte relacionat amb el
nostre futur acadèmic o professional, del que se’n pugui generar alguna
acció, també es podria aprofundir sobre la biografia d’algun personatge
famós… Finalment ho presentarem a classe i ens coneixerem una mica més.
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SEGON D’ESO
Camí de Ronda Palamós
(El Castell) - Calella de
Palafrugell
El 24 de febrer vam passar el dia al Baix
Empordà. Vam poder gaudir d’un dia de sol
i d’un paissatge espectacular, passejant pel
camí de ronda entre Palamós i Calella de
Palafrugell.
Per començar, vam fer una hora de camí amb l’autobús. Vam arribar a
l’inici del tram i ens vam posar en marxa. Era un paisatge completament
natural cobert d’arbres de tota mena. La primera parada la vam fer per
esmorzar a la barraca d’en Dalí, que consisteix en una casa petita feta de
pedra amb la porta girada uns 45º. La nostra següent parada la vam fer a la
platja “cala estreta”; allà vam poder pujar a unes roques i veure el mar des
d’una altra perspectiva. Vam continuar caminant per paisatges de costa
i llocs més muntanyosos. Un cop vam ser arribats al poble de Calella de
Palafrugell, vam haver de continuar fins arribar a la part del centre, on hi
ha la platja. Per arribar-hi, recordo que vam passar pel camí de ronda i per
allà hi havien un tipus de túnels per peatons, els quals es caracteritzaven
per la seva foscor i el seu eco. Vam arribar a la platja i ens vam dividir en
grups. Cada grup va escollir una zona del poble i amb els seus respectius
amics o amigues vam dinar. Els professors ens varen dir: “A les 15:30 heu
d’estar tots a davant de la platja, però aquesta estona teniu temps lliure”.
Un cop tocades les 15:30, ens vam reunir tots allà i vam posar rumb al
carrer on ens estava esperant l’autobús. Va ser una excursió genial.
Unai Saura i Guillem Porta
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Taller còmic
Hem participat al #TallerdeCòmic de la
Biblioteca Carles Rahola, aprenent una mica
d’història del còmic: antecedents, estils, usos
d’elements del llenguatge visual, disseny
gràfic, narratives…
Ens ha agradat! Molt inspirador!!!
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Art urbà
Els alumnes de 3r d’ESO, a finals de
març, vam fer una sortida per Girona,
que vam dividir-la en dues activitats.
La primera activitat era un visita a la sala d’exposicions temporals
Bòlit, a la Rambla, on ens van ensenyar una exposició sobre les
drogues i ens van concienciar de tots els usos que no ens podiem
imaginar que tenien, tots d’ells, dolents per a la salut. La segona
part de l’activitat era una ruta que passava per sota les vies del
tren. En aquesta ruta ens van ensenyar totes les obres que hi ha a
les columnes i a les parets del carrer, a sota les vies. Es veu que van
ser part d’una exposició on hi van assistir artistes d’art urbà d’arreu
del món. Va ser molt interessant veure com els artistes plasmaven
la seva vida en aquestes obres.

Parlem
de les drogues
A finals d’octubre un
Mosso d’Esquadra
ens va fer una xerrada
online perquè no
podia venir a classe a
causa de la Covid.
El policia ens va parlar de les drogues
i els seus efectes secundaris. Ens va
fer la xerrada just abans de fires per
prevenir tot el que pogués passar
durant les fires. També ens va explicar
què havíem de fer si ens trobem en
un cas de coma etílic. Va ser útil ja
que ens ho van explicar just abans
de fires.

Flavors
Tots els alumnes de 3r d’ESO vam
anar a la Universitat Politècnica de
Girona situada a Montilivi a fer un taller
d’enginyeria agroalimentària.
Vam anar-hi caminant des de l’escola i a l’arribar allà ens van fer
una petita introducció sobre els estudis universitaris d’enginyeria
en una classe. Ens va sorprendre el tamany de les classe i les cadires
sorolloses. Després vam fer un taller d’esferificació del menjar i
un altra d’identificar els sabors sense utilitzar l’olfacte. Va ser una
experiència molt motivadora i ens va agradar molt!
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Nitrogen
El passat dia 24 de setembre es
celebrava la Nit europea de la
Recerca.
Els alumnes de 3r d’ESO vam tenir l’oportunitat de participar
en una de les activitats que s’organitzaven: vam rebre a
l’escola un investigador de la UdG!
El Dr Josep Duran ens va explicar un seguit de curiositats
sobre un element de la taula periòdica que ens era, fins
aleshores, quasi desconegut: el nitrogen. Durant la xerrada
vam aprendre que el nitrogen líquid es troba a temperatures
molt baixes i congela i, també, vam veure barrejar un seguit
de reactius per fer créixer la serp del faraó! Així, unes quantes
diapositives acompanyades d’explicacions, exemples de la
vida quotidiana i experiments ens van permetre descobrir
característiques del nitrogen i entendre, a més, com de
propera ens és la química.
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TERCER D’ESO
Quina cara de la
moneda vols?

Taller de reaccions
químiques

El dia 13 d’octubre, els alumnes de 3r A i 3r B
van participar en el taller teatralitzat “Quina
cara de la moneda vols”, un projecte plantejat
per La Nave Va.

Els alumnes de 3r ESO, el mes d’octubre
vam anar al Caixafòrum de Girona a
realitzar un taller de reaccions químiques.

Es va reflexionar sobre la guerra de Vietnam i de l’actual model d’educació
econòmica i propostes alternatives des de les finances ètiques i solidàries
en el marc del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores
organitzat des de la Red. Aquests valors van ser explicats en forma d’una
història interactiva amb molta intriga i misteri i amb un missatge d’esperança.

Allà ens van explicar, primer de tot, una mica el que era la química i
per quina raó es feien les reaccions químiques. Seguidament, amb la
nostra participació vam fer una sèrie de reaccions, com per exemple:
barrejavem dos líquids i es formava un tipus escuma o també es
canviava de color depenenment de la quantitat de líquid que afagies.

Juga a ser enginyer
Els alumnes de 3r d’ESO el dia 10 de
desembre de 2021 vam fer un taller
anomenat “Juga a ser enginyer”
que consistia a resoldre reptes
tecnològics gamificats.
Va ser un taller en el qual vam treballar d’una manera diferent
i vam aprendre molt. Ens agradaria tornar-lo a repetir!
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UAP
El passat 18 de febrer del 2022,
els alumnes de 3r de l’ESO
van anar a veure la UAP 22,
la seqüela de la UAP 21, on
trenta companys del curs van
participar-hi.
Aquesta segona part comença després de la gran
tempesta i que tant els galifardeus, els mecànics
com els científics van estar navegant dins d’ampolles
fins a arribar a una illa. Aquest projecte transmet
valors com la pau o la cura pel medi ambient, entre
molts d’altres. I tot això explicat en un musical amb
cançons, balls i disfresses.

Dimecres 19 de Gener

Dimecres 16 de Febrer

Divendres 18 de Febrer

Vam anar a la UAP a fer el nostre primer assaig estavem molt emocionades
ja que feia molt que ho estavem precticant, estavem totes ben vestides,
ben pentinades i amb molta il·lusió.
Vam fer classe i vam agafar a l’autobús per anar a assajar, vam esmorzar
i vam entrar a començar a fer l’escalfament. Estavem totes bastant
nervioses però molt emocionades i tot va anar molt bé. Vam practicar
tots els balls i vam acabar tots molt cansats el final, vam anar a dinar i
després vam tornar a l’escola. Va ser un dia molt cansat però emocionant.

Vam fer a l’assaig general de la UAP a el teatre municipal de Girona.
Va ser un dia bastant cansat ja que vam estar moltes hores esperant a
que tots els altres practiquessin i es va fer avorrit, però quan vam actuar
nosaltres va ser molt divertit i emocionat, ens va agradar molt i estavem
molt emocionades per ja actuar els propers dies.

Era el dia de actuar estavem molt emocionades i amb molta il·lusió vam
arribar allà i ens vam acabar de pentinar, maquillar i vestir, estem molt
nervioses però amb moltes ganes de sortir, estavem molt nervioses i
emocionades mentres esperàvem i alhora de sortir estem tots amb molta
eufòria i molt contents, va anar tot bé i quan va acabar estem molt feliços
i satisfetes.
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Museu Dalí i Empúries
Els alumnes de 3r d’ESO, el dia 24 de febrer vam anar a
la ciutat de Figueres per disfrutar d’una visita al TeatreMuseu Dalí.
Primerament vam agafar l’autobús per anar a la platja d’Empúries a esmorzar. Allà vam
poder gaudir de la platja i el vent de l’Empordà.Tot seguit, vam tornar a agafar l’autobús per
anar a la ciutat de Figueres on varem donar una volta i ens van deixar anar a dinar allà on
volguéssim. Després d’haver dinat, vam quedar en un punt per anar tots al museu. Allà vam
gaudir d’una ruta guiada molt interessant. Va ser una sortida cultural molt entretinguda i
divertida.
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Estima’t
El dimecres 27 d’abril va venir la Carme Fornells
i ens va fer un taller molt entretingut que es
deia “Estima’t”.
La primera cosa que va fer va ser que ens va explicar que treballa al Centre Jove
de Salut i que allà ajuden als joves que tenen dubtes o problemes principalment
sobre la seva vida sexual. Llavors, en grups de 6, ens van repartir una fitxa i
una frase sobre alguna persona qualsevol. A partir d’aquella frase haviem de
crear un personatge posant-li un nom, aficions, aspecte físic… Després vam
comentar cada personatge de cada grup.

Taller de sexoafectivitat
El 4 d’abril vam tenir un taller de
sexoafectivitat, i ens va agradar molt.
Crec que aquest taller és molt important i totes les escoles l’haurien
de fer. Va ser molt participatiu i pràctic alhora, els alumnes vam anar
introduint les nostres opinions i idees de manera ordenada sense cap
mena de tabú. A més va haver-hi feedback perquè vam preguntar sense
vergonya. En resum, vam aprendre moltes noves coses que ens seran
molt útils en un futur.
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Convivències
Les convivències va ser
una sortida al Centre
Esportiu Vedruna (CEV),
la Germana Fina va venir
amb nosaltres i vam fer un
taller de la comunicació
que pot tenir una mirada.
A través d’un joc vam descobrir el que
poden expressar les mirades dels nostres
companys/es. Després ens van deixar temps
lliure per poder parlar, conèixer-nos, jugar a
futbol, ballar, etc. Un dia molt divertit i de
bons moments junts!
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Projectes
A Projectes hem fet moltes coses i ben
diferents, la veritat és que hem treballat
de manera diferent i hem après moltes coses.
També ha servit per conèixer-nos i saber què
pensem uns i altres de determinats temes. Hem
compartit sensacions i opinions, hem rigut i
també algunes vegades ens hem enfadat entre
nosaltres, però després ho hem resolt.
El primer trimestre i una petita part del segon,
vam fer un projecte molt llarg sobre la igualtat
de gènere: vam analitzar els tòpics i vam veure
algun vídeo petit sobre els rols masculins i
femenins; vam pensar cançons d’amor i les
vam analitzar; també vam treballar i descobrir
dones científiques, artistes i/o premis nobel;
per Nadal vam analitzar catàlegs de joguines
de diferents botigues i vam crear els nostres
catàlegs igualitaris; finalment vam fer una cançó
i vam votar la que més ens agradava. Treballant
tota aquesta temàtica ens van aflorar diferents
sentiments i emocions i algunes vegades reiem
i d’altres ens enfadavem. En alguna sessió els
nois i les noies ens vam tirar els plats pel cap
però finalment vam saber reconduir-ho. També
va ser curiós perquè parlant d’això vam derivar
cap a conceptes d’identitat sexual i vam generar
debats i discussions interessants.
El segon trimestre vam preparar una campanya
solidària per en Moussa i vam col·laborar
activament a la campanya de recollida per
ajudar a Ucraïna. Això ens va permetre prendre
consciència de les dificultats que tenen algunes

persones, de les desigualtats socials i polítiques
que hi ha al món i com nosaltres podem aportar
el nostre petit granet de sorra per ajudar a fer
un món millor.
Vam continuar el trimestre, que va ser molt llarg,
amb un treball sobre l’amistat. Ens va venir com
anell al dit ja que no cal que tots siguem iguals
ni pensem el mateix per poder ser companys
de classe i respectar-nos i tolerar-nos malgrat
les diferències.
Finalment, al tercer trimestre vam posar fil a
l’agulla i vam aprendre a entendre el que diuen
les etiquetes de les nostres peces de roba.
Ens vam endinsar en el món de les mesures
socials i mediambientals de les fàbriques de
roba i de les problemàtiques ètiques que hi
poden haver. Finalment, seguint la campanya
Fashion Revolution, vam portar peces de roba
velles i les vam redissenyar creant noves peces
per donar-los una nova vida. Vam convertir les
classes en tallers de costura! Va ser un projecte
creatiu on alguns van aprendre a cosir, d’altres
ja en sabien.
En general, ara que ja fa uns dies que hem
acabat: hem treballat temes que no haviem
treballat gaire i han ampliat la nostra perspectiva
del món.
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Treball
de síntesi
Els alumnes de 3r d’ESO els dies 8,
9 i 10 de juny van anar al càmping
Caledònia de Tamarit a realitzar
el treball de síntesi titulat “TS
Cinema”.
Van gravar un curtmetratge i investigar sobre el cinema i les
seves tècniques.
Uns dies fantàstics al costat del mar, compartint aventures
als bungalow, rodant, interpretant i muntant curtmetratges
a Tamarit. Sens dubte una experiència inoblidable!

PRIMÀRIA

ESO

BAT

MISCEL·LÀNIA

ORLES

EXTRAESCOLARS

LLEURE

PORTADES

EDITORIAL

INFANTIL

PRIMÀRIA

ESO

BAT

MISCEL·LÀNIA

ORLES

TERCER D’ESO ABOUT LAST CHRISTMAS
Christmas
Stories
LLIGAM 2021 -22

WRITTEN BY LAURA BACARDIT AND OFELIA ROCH

We have the winners of
the English Xstmas Story
Competition!
Congratulations to the winning couples:
Laura R & Ofelia Roc, Míriam Marginedas
& Mariona Guinó.

�“Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away…”�
Ruby was sitting on the gray Chesterfield sofa, a comfortable piece of furniture,
when her younger sister turned up the volume of the stereo for the millionth time.
-For the last time!- said Ruby - Turn the volume down or I’m throwing the stereo
out of the window!-Oh shut up, and go get ready for the party!- said Charlotte.
Suddenly, Lily, the eldest sister, stormed into the room.
- We’re leaving in five minutes! - she yelled at her. -Why aren’t you ready yet!-Fine, I’m gonna go get ready- Ruby said in between gritted teeth.

At the party, she had already fallen asleep, when the sound of a young man’s voice
startled her.
- We’re in a ballroom, why aren’t you dancing?- he said.
- That’s none of your business!’ she hissed.
- Well, this year I’m hosting this party. It’s my duty to ensure everyone’s having fun.
By the way, I’m Harry.- Oh, what a gentleman- said Ruby sarcastically. Then she stormed outside to the
garden followed by Harry.
They started arguing and before they knew it someone grabbed Ruby by the waist
and tried to take her, she tried to fight back but she wasn’t strong enough. Harry put
to test his karate skills, and managed to get rid of the aggressor. “I could have saved
myself, but thank you” Ruby said in spite.

A week had gone by, Ruby couldn't help but think about the encounter
with Harry and the aggressor. So she decided to go to the garden where
everything happened and there he was. It was snowing but she didn’t care.
She hadn't noticed it before, but his eyes were mesmerizing and he was
really handsome. As soon as Harry saw her, he yelled ‘’I’m coming my lady!”,
and started running dramatically towards her. At that moment she realized
he was the one.They started dating that same day, everything was going
well, until it stopped. They had their first kiss under the mistletoe.

A couple of months later, Ruby and Harry went to a bar together. But as
they got out, a car passed and knocked him out. Ruby dropped her drink
and called an ambulance. But nothing could be done. He was gone for good.

�“This year, to save me from tears, I'll give it to someone special… “�
It’s no longer Christmas but Ruby can’t stop hearing this song. It makes her
break down in tears every time, but it’s the only thing she has to remember
him.
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Santa Claus Story
A long time ago, in a city called Distrito de
Licia in Turquia was born a boy called Nicolás
de Bari. His childhood was based on playing in
the street with his friends and taking care of
the reindeers, as he lived on a small farm.
One day, a virus arrived in the city and made
all the animals sick; eventually, all his reindeers
died.
He was affected because he loved them very
much. Only Rudolf survived.
As the boy was badly affected, he decided to
leave the city and start a new life with Rudolf.
He went to Finland, specifically to the
beautiful Village of Rovaniemi.
There, he met Susan Ruttan, who we know as
Mama Noel. They fell in love and decided to
build a factory to make gifts and hire elves to
work there all year round.
The goal each year was to bring the gifts they
had been making to the boys and girls who had
behaved well. However, it was impossible for
them to deliver them all on time, because there
were too many children in the world. They had
to think of a plan to do that.
As Mama Noel had traveled a lot, she knew
many places and many people who were in
contact with elves and reindeers. She set to
work and a few months later returned with
eight reindeers and hundreds of elves. During
the trip, Mama Noel found a magic star that
they discovered with which they could fly and
be able to be transported through time and
space dimensions.
Since that day, the children have been able to
continue receiving gifts every December 24th
night.
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Congratulations to the winners of the Christmas Story
Competition in ESO 4: Maria Subirana & Biel Llagostera, Paula
González & Carla Raset.
Carla Raset Murtra and Paula González Terés

The letter that
changed his mind
Like every single year, Peter had been looking forward to Christmas. Another autumn had
passed and, surprisingly, winter was just around the corner. On Friday, the school teacher
had told the students to look for ornaments around the house to bring to school to
decorate the classroom. Peter thought bringing a Christmas stocking was a very good idea.
Plus, Santa Claus would probably come and leave some gifts for the students if they hung
the stocking somewhere.
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Excited, he shared his idea with his classmates, but they all started laughing and mocking
at Peter. He was very confused at the moment, and asked them for an explanation. As if it
was the most obvious thing in the world, they told him he believed a lie, that Santa Claus
wasn’t real and didn’t ride a magic sled. Peter was shook and didn’t know how to react, all
the magic suddenly disappeared from his world.
He decided not to tell his parents about it, as telling them would make it real and he didn’t
and couldn’t accept it. Peter was very stubborn, and he was determined to stay up the
whole night of the 24th to really see whether Santa Claus was real. He put some cookies
and a cup of milk beside the fireplace, hid in his bedroom and started his mission.
The strings of the clock kept going on and Peter didn’t hear anything, no matter the hours
passing. Hence, he went downstairs to check if everything was the same and if there was
any hint that Santa Claus had come. Disappointed, he saw the cookies and the milk just as
he had left them some hours before. All the hope he had left fading away, he went upstairs
again.
He opened the bedroom door and he couldn’t believe what he found: a beautifully
wrapped present with a note on the side
Maybe, after all, Peter changed his mind, and kept the Christmas spirit alive.

After a long day, he throbbed and wobbled towards the bedroom down the hall. He couldn’t take it
anymore, it wasn’t fair. All he could do was ask himself:
“Why me? What did I do wrong? Will there ever be an end to all this?”
When he got to the room, he opened the door as quietly as he possibly could, stepped in, and
gently tossed his backpack that he’d been carrying into the closet to his right. With barely enough
strength to stand, he proceeded to the couch at the end of the room that had a small blanket that
was the size of a towel and a pillow. Once there, he knelt right next to it, there was a loose
floorboard that he popped off to get the small first aid kit that was there. As he was tending to
his wounds he heard a loud band from downstairs, so he quickly picked up the first aid kit and
quickly shoved it in the opening on the floor, and covered it with the floorboard.
Bam! The door slammed open and right in front of him stood a man that looked half dead and
very drunk. At that moment the man started to yell.
“ It’s your fault she died, your fault! You should have died there! Disgraceful child die!”
The words didn’t affect him much because he says the same thing every day, but he still cured
himself up in a ball in the opposite corner of the couch trembling in fear for what would come
next. As expected the man started to kick the boy right in the gut and right after a few blows he
threw his bottle of soju right on his son’s head. Immediately after receiving the blow, blood started
drizzling down his forehead and tears slowly fell from his eyes.
“ Ugh, I’m tired of dealing with you.” Seth’s father babbled as he wobbled back downstairs to the
couch.
Unable to stand, he crawled to the couch on his left and gently laid down. He pulled his phone out
of his pocket to stare at his lock screen wallpaper which was a picture of him and his mother on
Christmas day. It has been so long since he has celebrated that holiday, without his mom what's
the point? Drifting in his memory of his mother he gradually fell asleep and when he woke up the
next morning he got ready for school as always.
At school, there was an announcement, a new transfer student. He proudly walked into class and
presented himself with ease "Hello, My name is Kazuto Kirigaya and I'm a transfer student from
Japan" The whole class was still in awe. The teacher said, "Kazuto you may pick anyone here to be
your guide for a week" The transfer student looked around the room carefully, and then he pointed
at Seth and said "Him the one in the back". Seth was surprised by the outcome he couldn't stop
questioning Kazuto's decision. As time went on Seth started to open up to Kazuto and then they
became really good friends.
As Christmas was right around the corner Seth started showing some signs of depression, so
Kazuto invited him to spend Christmas with his family. He silently agreed and on Christmas day
he received his first present, it was a snow globe. He was brought to tears the moment he saw it
and finally felt the Christmas spirit again.
Although he doesn't have a perfect life he now looks forward to Christmas the most because now
he has found good people to spend it with.
His mother would be proud.
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Actors
per un dia
Per trencar amb la
monotonia de les classes,
s’agraeix enormement la
possibilitat de dur a terme
alguna activitat més lúdica.
Doncs creieu-nos quan afirmem l’alegria que
vam tenir quan ens van anunciar que aniríem
a fer d’actors i actrius per un dia. No tan sols
això, sinó que (i esperem parlar en nom de tots)
l’experiència va millorar les expectatives.
En els temps que corren, cada vegada
s’impulsen menys les arts i la sensibilitat dels
alumnes, i encara que moltes vegades no en
som conscients, es troba a faltar, perquè és
necessari.
El 6 d’abril del 2022 els alumnes de 4t d’ESO de
l’escola Vedruna Girona vam fer una visita a les
instal·lacions de l’escola de teatre El Galliner, a
Girona, per experimentar la rutina d’un artista
i expressar la nostra part creativa a través del
teatre, el ball, la interpretació…
Ens van guiar en activitats del món escènic,
en el que moltes vegades la vergonya ens
frena. Sortosament, com a conseqüència de
la maduresa que hem adoptat amb els anys i
la confiança d’haver conviscut junts des de

sempre, aquest aspecte no va ser un problema
i vam poder gaudir i aprendre de la meravellosa
experiència que ens van proporcionar alguns
dels instructors en aquest món.
Per poder fer les activitats d’una manera més
ràpida i efectiva, es van formar quatre grups
mixtos. Els dos primer grups feien la mateixa
activitat, però en aules diferents mentre que
els altres dos, en feien una altra.
Una de les dues activitats organitzades
consistia en una sèrie d’exercicis per poder
escalfar el cos. Després, es van barrejar alguns
exercicis amb el ritme d’una cançó per poder
controlar el temps i els moviments al mateix
temps. Per això, es va requerir que tots els
presents posessin el seu millor ànim i moltes
ganes perquè pogués sortir bé l’activitat.
Seguidament, després de fer tot això, es va
realitzar un ball conjunt amb tot el grup.
Aquest, tenia com a objectius poder gaudir
amb tothom i que cadascun se sentis lliure de
transmetre el que volgués a partir d’aquesta
coreografia.
La segona activitat va estar enfocada cap a la
interpretació: ens vam presentar i en acabar
vam fer una rotllana, el joc, anomenat “hi ha
hu jam”, consistia que una de les persones
havia d’enviar les seves “energies” a un dels
membres d’una forma determinada, però
s’havia d’escenificar. A l’hora d’enviar-les
havíem de dir una onomatopeia i apuntar
l’altre amb els braços; la persona que les rebia
havia de fer el gest anterior, però a l’inrevés,
amb una altra onomatopeia, els companys
dels costats havien de “tallar-li” l’energia a la
panxa mentre deien una altra onomatopeia

semblant a l’anterior, la persona “tallada”
havia de tornar a enviar les energies, i així
tota l’estona.
No exagerem assegurant que es va fer curt i
que tant de bo aquesta activitat no fos només
per un dia, així que l’única queixa segurament
és no tenir més temps per gaudir-ne.
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Article convivències
(Aprenent a conviure junts)
El darrer 28 d’octubre, l’alumnat
de 4t ESO ens vam desplaçar
fins les instal·lacions del centre
esportiu, acompanyats de la
germana Fina, per passar-hi el dia
i dur a terme algunes activitats
que ens van permetre aprofundir
en la nostra relació com a grup de
classe.
La germana Fina va arrencar la jornada amb una pilota
de bàsquet a les mans. En primera instància, tots ens
vam sorprendre, però a mesura que ens endinsàvem en
l’activitat, tot va prendre sentit. El plantejament semblava
senzill: havíem de dir alguna qualitat d’una altra persona tot
passant-nos la pilota. Tot i així, la pràctica es va complicar
per la vergonya que ens impedia obrir-nos i dir el nostre
parer.
Tot seguit, els professors ens van fer tancar els ulls i ens
van posar gomets, de diferent color. Llavors, ens vam
haver d’agrupar en base a aquest criteri i vam veure com
un parell de persones quedaven excloses de la resta de
col·lectius. Amb aquesta activitat ens vam adonar de
la tendència que tenim sovint de marginar tot allò que
sigui diferent i surti del marc dels paràmetres considerats
“comuns”.
La següent activitat també la vam fer distribuïts en grups,
en què havíem de compartir tant els aspectes positius

de la nostra classe com aquells que pensàvem que calia
millorar, i cada representant expressava les idees davant
dels altres.
Per assegurar el bon funcionament d’una classe també
és necessària l’autoconeixença i potser, el descobriment
d’alguna qualitat de la que encara no érem conscients. Per
això, se’ns va presentar la finestra de Johari, que constava
de quatre espais diferenciats. Per una banda, allò del que
nosaltres ja en tenim coneixement: l’àrea pública (els
altres també ho coneixen) i l’àrea oculta (que reservem
únicament per a nosaltres mateixos). Per altra banda, el
que es limita a la nostra ignorància: l’àrea cega (allò que
només els altres coneixen) i l’àrea desconeguda (que
ningú no abasta, perquè tal i com indica el nom, tot el que
s’inclogui en aquest apartat quedarà com a ignot).
Amb aquest últims anys hem descobert que els ulls també
tenen l’habilitat de parlar, i quina millor manera de finalitzar
la jornada amb una cançó que adreça justament aquest
fet?
A priori, ens va sobtar la simplesa de les activitats que
se’ns proposaven, però llavors vam ser conscients del
seu rerefons i la complexitat del que simbolitzaven. Vam
adonar-nos de certs aspectes que encara hauríem de
millorar per optimitzar la nostra convivència i aconseguir
que tothom tingui un major sentiment de pertinença al
col·lectiu, en el nostre dia a dia.
en el nostre dia a dia.
En finalitzar la matinal, els alumnes van aprofitar per jugar
una estona a futbol i a bàsquet i vam marxar a l’escola amb
el convenciment que les nostres accions, per individuals i
petites que siguin, poden contribuir a canviar el món.
Jana Planells, Dan Juanola i Paula González
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Visita a l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
El 24 de febrer els alumnes de 4t d’ESO
vam anar a Barcelona a visitar l’Hospital
de Sant Pau.
El dia va començar amb la tràgica notícia de l’inici de la guerra entre
Ucraïna i Rússia. A l’autobús era gairebé l’únic tema de conversació i
cadascú donava la seva opinió respecte el tema.
El dia era més aviat calorós. En primer lloc, vam agafar l’autobús ben aviat
al matí, sobre les vuit, i el trajecte se’ns va fer amè. A l’arribar a Barcelona,
cap a dos quarts de deu, ens esperava la Sagrada Família amb els braços
oberts. Vam gaudir d’un bon esmorzar a la plaça que hi ha davant la façana
de la Passió, i vam agafar forces per al dia que ens esperava. Aquesta
primera parada, va tenir una excel·lent valoració general.
Tot seguit i ja esmorzats, ens vam dirigir cap a l’Hospital on ens va rebre
la seva magnífica façana principal, amb les seves immenses totxanes
de pedra. Seguidament, abans de dividir-nos per classes, vam aprofitar
l’estona per fer-nos una bonica foto de grup. Després d’això, vam iniciar
la visita guiada per les seves instal·lacions. La visita va ser impressionant,
no havíem vist mai un edifici tan bonic com és l’Hospital de Sant Pau. Ens
admirava de quina manera més organitzada estava estructurat. En aquesta
visita, vam poder aprendre moltes coses sobre la important funció que va
tenir en el seu dia aquest hospital, és a dir, durant la tràgica Guerra Civil.
També una activitat molt curiosa va ser quan ens van ensenyar historials
clinics antics, amb tota la informació d’antics pacients.
Un cop vam acabar aquesta visita, els tutors ens van deixar temps lliure
per anar a dinar i visitar una part de la ciutat Barcelona amb hora fixa de
tornada per, finalment, agafar l’autobús i tornar a Girona.
No tenim paraules per descriure el dia tan bonic que vam passar tots a
Barcelona. Ens agradaria tornar a repetir aquesta experiència. Va ser un
dia meravellós!
Blanca Bosch, Pere Olivas, Biel Llagostera i Javier Villarroya
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QUART D’ESO
Expojove

Time capsules

El dijous 31 de març els alumnes de quart d’ESO vam
assistir a l’edició d’enguany de l’Expojove, al Palau
Firal, per descobrir les diferents possibilitats que se’ns
presenten en acabar aquest últim any d’educació
obligatòria.

The 3 students were asked to put three items which
would have been put in a time capsule for future
generations to find. The intention of this activity was
to practice modals of speculation.

Vam sortir de l’escola a les onze i mitja,
una vegada havíem acabar d’esmorzar. En
arribar a la nostra destinació, vam poder
visualitzar les diferents parades, les quals
ens informarien sobre la varietat de cicles
formatius existents i els graus universitaris
als qual els alumnes podran accedir una
vegada realitzada la selectivitat. Els estands
més destacats eren el de la Universitat de
Girona i el que estava dedicat als cicles de
grau mitjà i superior. N’hi havia de tots tipus:
tant cicles formatius de perruqueria, com
d’infermeria, i fins hi tot hi havia cicles de
mecànica i cicles esportius.
També hi havia activitats interactives, algunes
de les quals consistien a fer fotografies,
cantar o una explicació molt amplia sobre la
professió d’hostessa de vol.
Pel que fa a la Universitat de Girona, ens
explicaven les diferents branques entre les
quals podies accedir en un futur.
Vam estar al Palau Firal aproximadament
dues hores, en les quals vam aprofitar
al màxim el temps que ens donaven per

explorar el nostre futur.
Personalment creiem que va ser una experiencia
molt informativa i útil si vols accedir a un cicle
formatiu, ja que t’expliquen i mostren detelladament
què s’estudia i quins son els diferents procediments
per entrar a un cicle.
Àfrica Montalbán, Carla Raset,
Kailin Chinchilla, Bilal El Boziani
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Speaking session
We have been revising many grammar points
and some specific vocabulary through guided
picture descriptions.
It has turned out to be a productive task in which students have had the chance
to change couples and exchange ideas and knowledge about different topics.
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Viatge al País Basc
Els dies 7, 8, 9 i 10 de juny els alumnes de
4t d’ESO vam realitzar el viatge
de final d’etapa.
El destí era el País Basc. Vam fer estada a l’alberg Meakaur, a Morga,
un poblet a la vora de la costa cantàbrica. Va ser un no parar: pràctica
de surf a la platja de Sopelana (amb un persistent sirimiri que ja ens va
deixar ben xops abans d’entrar a l’aigua), tir amb arc i kayak a la vora
del castell de Butrón, visita obligada a la ciutat de Bilbao (amb una
miqueta més de pluja), amb una aturada al pont de Bizkaia, i excursió
trencacames al mirador de San Juan de Gaztelugatxe. El mal que
ens feien les cames no va ser impediment per a la sessió de disco de
rigor, la nit abans de la tornada. Una aturada a Gernika, dinar llampec
a Saragossa, i cap a Girona falta gent! Uns dies intensos i molt ben
aprofitats.
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Graduació
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Waterworld
El dilluns 20 de juny tots els
alumnes de l’etapa d’ESO van visitar
el parc aquàtic Waterworld a Lloret
de Mar per celebrar el final de curs.
Els alumnes van gaudir amb totes les activitats i van poder
refrescar-se després de viure uns dies molt calorosos a la
nostra ciutat. Per sort, la fi de la pandèmia ens ha tornat a
deixar reviure aquesta sortida tan divertida amb els nostres
alumnes.
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Convivències
En les convivències
d’aquest any hem
après a valorar la
mirada, per tal que
sigui una mirada amb
sentit.
Hem fet dinàmiques en les que els
altres ens han dit què els transmeten
els nostres ulls, hem treballat en
petits grups la finestra de Johari
per conèixer-nos una mica millor i
hem compartit també estones de
joc. Tot això envoltats de natura i
tranquil·litat.
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Advent i Nadal
Hem estat unes setmanes
preparant d’Advent i el Nadal
plegats: hem obert la nostra
finestra i hem reflexionat sobre
el que hi vèiem aquests dies,
embolcallats en música relaxant
i olor d’incens.
Hem treballat el significat de diferents símbols
nadalencs i hem decorat boles de nadal on hi hem
escrit les nostres emocions i sentiments.
Ah, i també hem cantat nadales i hem fet fanalets per
als més petits!
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La Quaresma
Abans de les vacances
de setmana santa hem
treballat la quaresma.
A través de diferents dinàmiques hem practicat
l’escolta activa, fent petits grups compartint
inseguretats, pors,... per junts trobar-ne les
possibles solucions, hem parlat de bones
accions que ens proposem realitzar al llarg
d’aquest temps i hem fet una pulsera significant
el lligam estret que ens connecta amb la resta
de companys de classe.
A través d’un joc de la oca hem respost també
al que sabem de la realitat de la nostra església,
participant així de les preguntes del Sínode
convocat pel Papa Francesc.
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PRIMER DE BAT
Jocs Florals

Fi de la mascareta

El divendres 22 d’abril va tenir lloc
la celebració dels Jocs Florals a
l’escola.

En teníem moltes ganes!!!!

Va ser, com sempre, una satisfacció veure la implicació dels
alumnes en una festivitat cultural adreçada a potenciar el talent
literari i, com cada any, ens va portar sorpreses agradables
amb les narracions i poemes guanyadors. Del 1r A, van resultar
premiades les obres de l’Ona Ortega i la Berta Costabella i del
1r B van rebre els premis la Tània Keukenmeester i la Nerea
Martínez. Com resulta habitual en aquestes celebracions, les
lectures van anar acompanyades d’interpretacions musicals a
càrrec dels alumnes.

Després de dos anys amb la mascareta tapant-nos mig rostre hem
celebrat que ja ens la podem treure. Estem molt contents i ens hem
gravat quan ens la treiem a l’aula!!!!!
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Actors per un dia
Aquest any hem repetit
aquest taller de música i
interpretació que tant ens
diverteix i que organitza
l’Associació Gironina de
Teatre.
Aquest cop el musical ha estat Grease.
Hem rigut, ballat, suat, memoritzat passos,
interactuat, interpretat … ha estat un matí
molt entretingut que hem disfrutat després
d’unes setmanes de molt d’estudi pels exàmens
globals.
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Santa Joaquima
Hem volgut passar una
jornada celebrativa de la
nostra patrona fent camí
de ronda des de Platja
d’Aro fins a s’Agaró.
Prèviament hem estat parlant de la vida de
Joaquima i hem descobert la gran empremta
que ha deixat, ja que fou una dona molt
implicada amb qui ho necessitava.
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Cayacs a Sant Feliu
El passat dilluns 20 de juny els
alumnes de 1r de Batxillerat
van realitzar una sortida
lúdica per celebrar el final de
curs.
Donat que enguany la calor de l’estiu s’ha presentat
amb antelació i amb molta intensitat, vam pensar
que als alumnes els agradaria gaudir d’alguna
activitat aquàtica així que vam anar a practicar cayac
a Sant Feliu de Guíxols. Aquell dia les condicions
que presentava el mar desaconsellaven fer la ruta
arran de la costa i les activitats es van desenvolupar
en l’entorn protegit del port però això no va impedir
que tots els alumnes gaudissin plenament de la
pràctica d’aquest esport i de tots els jocs que els
monitors els tenien preparats.
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A Cinema Session
in BAT
After a long week of exams,
1st & 2nd BAT students
went to a morning cinema
session at Ocine Girona on 17
November.
We were excited to watch The Eternals in the original
version whilst eating some popcorn. Immortal beings
with superhuman powers, a perfect way to relax and
disconnect from our busy schedule.

ESO

BAT

MISCEL·LÀNIA

ORLES

EXTRAESCOLARS

LLEURE

PORTADES

EDITORIAL

INFANTIL

PRIMÀRIA

PRIMER I SEGON DE BAT

LLIGAM 2021 -22

Viatge a Madrid
Després que la pandèmia ens obligués a
cancel·lar els viatges de final de curs durant
dos anys, els alumnes de primer i segon de
Batxillerat vam poder anar a Madrid del 15 al
18 de març.
Van ser quatre dies de convivència i de visites culturals que ens van permetre
conèixer els principals llocs d’interès de la capital: la Plaza Mayor, la Puerta
del Sol, la Puerta de Alcalá, el Palacio Real, el Congrés dels Diputats, etc.
A més, vam visitar el Museo del Prado, on vam poder admirar quadres tan
espectaculars com el Jardí de les Delícies o Las Meninas, i vam passejar pel
Parque del Retiro. Finalment, vam gaudir del Musical El Rey León i, l’última
nit, ens vam vestir de gala per fer l’últim sopar a l’hotel.
En conclusió, van ser uns dies divertits i especials que, de ben segur, tant
alumnes com professors, recordarem tota la vida.
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Convivències
El passat 28 d’octubre els alumnes
de 2n de Batxillerat vam anar
de convivències a l’església de
Fontajau acompanyats de la
Germana Fina.
Un cop allà, vam fer activitats relacionades amb el lema
d’aquest any: “Mirades amb sentit” i vam gaudir d’una
matinal engrescadora on els alumnes nous van poder
conèixer millor els seus companys.
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Fanalets
El passat mes de desembre els alumnes de 2n de
Batxillerat van preparar amb molta il·lusió un fanalet
per als seus apadrinats de 3r de primària.
Va ser una jornada lúdica i divertida on, després d’elaborar-los, van poder compartir-lo,
grans i petits, al pati. La cara d’emoció dels infants ho deia tot!
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Celebs interview
Students in BAT 2
became celebrities
for a day.
They prepared their interviews and then
recorded themselves. Elon Musk, Shakira
and Olivia Rodrigo are some of the famous
people they got to know better.
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Graduació
A les acaballes del curs,
els alumnes de 2n de
batxillerat hem fet la
tradicional graduació.
És l’últim acte institucional que realitzem a
l’escola, en presència dels nostres familiars
més propers. Ha estat una celebració
emotiva i amb detalls molt bonics.
Uns dies abans, tots els alumnes d’ESO i
bona part de primària ens van fer el passadís
al pati i ens van aplaudir mentre passàvem
pel mig. Va ser un agraïment molt especial
que recordarem un bon temps. Ens sentim
orgullosos de pertànyer a aquesta gran
família Vedruna.
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Fa quatre anys, l’escola va implementar el programa Diploma Dual.
Es tracta d’un pla d’estudis que ofereix Academica, una de les principals
institucions educatives dels Estats Units. Aquest programa permet als alumnes
aconseguir el títol American High School Diploma, és a dir el títol de Batxiller
dels EUA, al mateix temps que obtenen el del Batxillerat propi. Aquest curs,
2021-2022, tenim inscrits al programa gairebé 60 alumnes. D’aquests, n’hi ha 14
de 2n de Batxillerat que previsiblement obtindran el títol aquest final de curs,
tal i com ho van fer els quatre alumnes de la primera promoció del curs anterior.
La satisfacció dels alumnes, de les famílies i de l’escola queda ben palesa en
l’opinió expressada per tres alumnes de 2n de Batxillerat:

Carla Marcó

Nora Adroher

Fer el batxillerat Dual ens ha servit per, a part de poder millorar el nivell d’anglès, sentirnos més còmodes amb la llengua estrangera i treballar de manera més independent.
A més, ens han agradat molt tant les assignatures quant a contingut com el mètode
d’ensenyament; amb les trucades plenes de gent d’altres escoles i països i sobretot,
els temes; que donaven lloc a debats i converses i tractaven àmbits molt actuals. Per
tant, també ens ha semblat un ensenyament modern i diferent. Finalment, volem
remarcar la proximitat amb els professors, que estaven disposats a ajudar-nos en
qualsevol moment i ens animaven a participar en les classes virtuals perquè així fossin
més dinàmiques. És una experiència molt enriquidora que animem a tothom a viure.
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MISCEL·LÀNIA PREMIS AL IX CONCURS
Premis
al IX concurs
“Això pinta bé!”
El dibuix d’en Jordi Rocas,
alumne de P5B, ha estat
guardonat al IX Concurs
“Això pinta bé” organitzat
per la Diputació de Girona.
La seva obra titulada “Escoltant la pau i el silenci
del monestir” està inspirada amb la interessant
visita realitzada al monestir de Sant Pere de
Galligants.
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Premis Talent UdG
El nostre exalumne Oriol Abella
ha estat guardonat amb un dels
Premis Talent de la 5a edició.

Són uns prestigiosos premis, que només rep l’alumne de cada grau
que ha entrat a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Girona amb la millor nota d’admissió. Aquests premis es van lliurar
el passat divendres 15 d’octubre durant l’acte d’inauguració del curs
acadèmic de la Politècnica. Membres de la seva família i de la direcció
de la nostra Escola vam acompanyar l’Oriol en aquest acte. Moltes
felicitats i que gaudeixis del món universitari!
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MISCEL·LÀNIA
SOM ESCOLA VERDA
Anàlisi de l’aigua
del riu
El dia 23 de març vam
agrupar als delegats verds
de 1r, 2n i 3r d’ESO per anar
a analitzar l’aigua de tres
punts del riu Ter.
Aquesta iniciativa ha estat organitzada pels
Comitès Ambientals de les diferents Escoles
Verdes del Gironès, el Pla de l’Estany i el Baix
Empordà. L’objectiu és mesurar la concentració
de nitrats en l’aigua. Aquests són imprescindibles
pel creixement de les plantes, perquè són
una font de nitrogen necessària per al seu
desenvolupament. Però el seu excés suposa
un creixement desmesurat de la vegetació
aquàtica, que pot ser degut als abocaments
d’aigües residuals o purins. Els resultats van
ser correctes, però no ens podem relaxar. La
contaminació de les aigües que ens envolta
és una realitat i encara som a temps d’aturarho. Si no actuem d’una manera ràpida i eficaç
d’aquí a cinc anys, el dany mediambiental serà
irreversible.
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Les plantes i el medi
Els alumnes de 4t de primària
hem estat treballant les plantes
i la seva relació amb el medi que
ens envolta.
Per aprendre-ho en viu i en directe, vam plantar unes
llenties que van créixer ràpidament. Ara les hem
trasplantat a l’hort urbà que tenim a l’escola, les reguem,
les cuidem i les mimem.
Esperem que segueixin creixent i que donin fruit. Serà
ecològic i de proximitat.
Alumnes de 4t de Primària
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MISCEL·LÀNIA
SOM ESCOLA
VERDA
Mesocosmos
A l’optativa de biologia de
4rt d’ESO hem creat un
mesocosmos i n’hem fet
el seguiment durant un
trimestre.
Un mesocosmos és la recreació d’un ecosistema
natural, a menor escala i tancat hermèticament,
on hi ha representants dels diferents nivells tròfics
(productors, consumidors i descomponedors) .
Com que és un ecosistema tancat no hi haurà cap
intercanvi de matèria amb l’exterior, tan sols hi
haurà un intercanvi d’energia.
Amb aquesta pràctica hem après molts conceptes
relacionats amb ecologia.
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MISCEL·LÀNIA
SOM ESCOLA VERDA
Projecte:
La qualitat de l’aire
El projecte de l’estudi de ”La qualitat de
l’aire” ens dona la possibilitat de treballar tots
els aspectes relacionats amb la contaminació
atmosfèrica i la qualitat de l’aire seguint el
mètode científic, la qual cosa permet que tota
la comunitat educativa prengui consciència
de la problemática de la contaminació a les
ciutats.
A part, intentarem buscar solucions locals i municipals per millorar la qualitat
de l’aire del nostre entorn.
Amb aquest projecte treballem aspectes tan importants com els següents:
• Concepte de “ciència ciutadana”
• Mètode científic
• Obtenció de coordenades a través de Google
• Mesures de distàncies i/o unitats de mesura.
• Qualitat de l’aire i contaminació atmosférica.
• Realització de mesures de NO2
• Redacció de possibles solucions per millorar la qualitat de l’aire al voltant
de l’escola.
Aquest curs 2021-2022 hem fet la primera mesura i al setembre o octubre del
curs vinent farem la segona mesura. S’analitzaran els resultats i veurem en quina
situació està la nostra ciutat. Llavors serà el momento de buscar solucions als
problemas que tenim.
Alumnes de 5è A i B de Primària
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MISCEL·LÀNIA
SOM ESCOLA VERDA
Temps de flors 2022
Cuinem junts?
Tenim la sort de viure en un
entorn preciós ple de llum, vida
i colors, però malauradament
també hi trobem signes de
contaminació, desforestació,
incendis i pèrdua de biodiversitat
fruit de l’impacte negatiu de les
persones.
La vitalitat i harmonia de la natura és a les nostres mans.
Així doncs, és imprescindible que de manera compromesa
en tinguem cura i procurem actuar responsablement
seleccionant els millors “ingredients” com si es tractés
de cuinar amb cura i amor, a foc lent, les nostres receptes
preferides.
Un any més els alumnes d’educació infantil hem
participat en el projecte de la Zona U de Temps de Flors
promocionant valors sostenibles. En el muntatge hem
reutilitzant diversos materials amb la col·laboració de les
famílies de P3, P4 i P5. Nosaltres tenim clar amb quins
ingredients volem cuinar les “receptes”. Compartim
fogons?
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Jocs Florals
El dia 25 de maig quatre alumnes de 2n d’ESO, l’Unai Saura, la
Diana Hidalgo, l’Ariadna Amagat i la Lucía Forner, van participar a
l’entrega de premis dels Jocs Florals de l’Ajuntament de Girona.
Un dels participant, Lucía Forner, va guanyar el 3r premi de prosa amb una narració molt creativa. Estem molt
contents que alumnes de la nostra escola formin part en programes culturals organitzats a la nostra ciutat de Girona.
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MISCEL·LÀNIA
NO ET FUMIS LA SALUT
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MISCEL·LÀNIA
MIRADA INTERIOR
Aquest curs 21-22 les escoles
Vedrunes tenen com a objectiu
treballar el lema “Mirades amb
sentit”.
En cada etapa de la vida és important “saber-se mirar a un
mateix”. Saber descobrir qui ets i què fas. La descoberta d’un
mateix ens porta a descobrir el “propi jo”, que ens defineix a cada
un de nosaltres com a únics i irrepetibles. I, en la descoberta
del “jo” és clau saber mirar en positiu. Tots, absolutament tots,
posseïm un seguit de trets, de valors, de maneres de fer que
podem posar al servei dels altres.
Els professors de llengua de l’escola hem demanat als alumnes
que elaboressin un relat que parlés d’ell, de com és ell/a, de com
es sent, de quins talents té, de quines són les seves fortaleses,
també del que li costa més i de quines són les seves debilitats,
d’allò que li fa il.lusió, del que el fa feliç…
Els relats guanyadors formen part d’una mostra literària de
les escoles Vedruna de tot Catalunya. Aquí teniu les mostres
dels guanyadorsde l’’Escola Vedruna Girona han estat, Olivia
Goizueta (1r de primària B), Ricard Vidal (4t de primària B),
Amàlia Pujol (5è de primària A), Lucía Forner (2n d’ESO A) i
Gina Julià (4t d’ESO B).

Lli�� t
Com em veig a mi mateix

Jo em di� Oli��� i ti�� se� an��, vi�� a Cal��� de
Mal����la. Us ex���c��é un mo���t qu� em va fe�
fe��ç. Es�a�� am� un� am��� ac����i�n� a do�
go���s, es de��� Luc� i Gro�. Em va fe� pe���g���es

Sóc ploraner, rialler, bromista, poruc, a vegades una mica rabiós però sobretot sóc
feliç.
Em sento raro, únic, especial i diferent però m’adapto a totes les persones que tinc
al meu entorn.
Em costa molt poc estudiar i tinc bona capacitat per fer matemàtiques.
Em sento segur gràcies a la meva família, sobretot gràcies a la meva mare, que és
la que té l’ànima positiva i m’ajuda a aixecar-me quan ploro o estic baix o quan em

a l� ���xa.

sento dèbil com per exemple quan penso amb els avis que tinc al cel o quan algú de
la meva família no és feliç.

Ara us ex���c��é un al��� mo���t fe��ç. Es�a��
am� la me�� go��� pi���n� i va� ve��� un� am���,
em ���� se���r ���ur� ��� un ����l� a� b���!

Em costa no plorar quan penso en les meves debilitats.
Em faria molta il·lusió que els meus avis estiguessin aquí i em fa feliç estar amb la
meva família.

Ricard Vidal Serra
4t B primària
Escola Vedruna de Girona

Oli��� Go�z�e��
1r B �e �r��àri�
Es�o�� V�d�u�� G�ro��
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JO SÓC COM SÓC:
Hola,em dic Amàlia i tinc 11 anys i sóc alumna de l’escola Vedruna de
Girona. Ara us parlaré de mi. Primer us he de dir que sóc molt ordenada
i que sóc riallera. A Vegades em prenc les coses malament però també
sóc amable i a vegades despistada. Jo sóc molt afortunada perquè tinc
molt bona companyia, tinc molt bones amigues i amb mi mateixa em
sento molt bé. Això que he dit ara, ho hem de tenir molt en compte
perquè tots els de l’escola som molt afortunats de tenir una família que
ens estima i un aprenentatge correcte i això,
en Moussa i altres nens i nenes del món, no ho tenen, i hem de ser-ne
conscients. Tots tenim molts talents interiors però normalment la gent no
es para a pensar-los. Un dels meus és ajudar a la gent i tenir empatia.
Tothom té fortaleses i debilitats. Jo tinc moltes fortaleses i us en diré
una: no m'enfado de seguida i entenc que si estic molestant algú, he de
parar. I les meves debilitats són que sóc molt ploranera (ploro de
seguida) i em poso molt nerviosa abans dels exàmens. A mi el que em
costa molt és retenir la ràbia i això és molt dolent perquè els humans
som capaços de fer coses molt dolentes! A mi personalment el que em
fa il·lusió és compartir l’alegria amb els meus companys o amb la meva
família i el que em fa feliç és tenir salut, que hi ha molta gent que no en
té, i això ho hem de conservar i agraïr.

AMÀLIA PUJOL
5è de primària A

Obro els ulls molt lentament. Veig tot molt borrós i de
color blanc. Cada cop tot es veu més clar. Estic en una
habitació amb parets blanques i veig persones vestides de
blanc caminant d’un costat a un altre. Baixo els ulls i veig
la meva petita mà agafada a una deu vegades més gran
que la meva. Aquella mà m’acaricia lentament i giro el cap
amb delicadesa. Veig que uns grans ulls plens d’emoció
i felicitat em miren mentre ragen petites llàgrimes. La
persona que m’ha portat a aquest món m’està agafant
amb molta cura. En aquella petita habitació, abraçada a la
meva mare, és on va començar el llarg viatge de la meva
vida.
Em dic Lucía i vaig néixer el 23 de maig del 2008, a Girona.
Dos anys després de néixer va venir al món el meu germà
Miguel, i tres anys més tard, en David. Ells i els meus
pares són les llums que guien el meu camí. Tot i que a
vegades no les veig, sempre estan allà. En pocs anys vaig
aprendre coses que em serviran per a tota la vida com
caminar, parlar, saber-me expressar, llegir… Des de molt
petita m’ha agradat jugar a bàsquet i fer ballet, tot i que
sempre he disfrutat més ballant, com la meva mare quan
ella era petita. Amb el pas del temps he anat creixent, tant

físicament com mentalment. Ara estic en una etapa molt
complicada de la vida. Fa poc vaig entrar en l’adolescència
i m’ha costat una mica adaptar-m’hi. Entre els estudis, la
meva vida personal, la família i les amistats tinc una vida
molt ocupada i estressant. D’aficions en tinc moltes, però
el que més m’agrada és llegir Harry Potter. Aquesta sèrie
literària m’ha ajudat i em continua ajudant en moments
difícils. Tot i que, com amb totes les amistats, he tingut
alguns problemes amb les meves amigues, sempre hem
trobat una solució per arreglar el problema. Han passat
moltes coses en la meva vida, però encara no s’ha acabat.
Encara tinc tot el meu futur al davant i no tinc clar que
estudiaré, on viuré, amb qui estaré… Ja ho aniré descobrint!
De moment porto catorze anys recorreguts, però encara
em queda recórrer molt de tros per arribar al final del
camí de la vida. Em queda moltes coses per fer i descobrir.
Encara no tinc un futur definit i no sé què i com seré
d’aquí uns quants anys. El que si sé és que sempre seré jo
mateixa. Però, qui sap el que em presentarà la vida?
Lucía Forner Quiles
2n d’ESO A
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LA MEVA MIRADA INTERNA
Un llarg procés de maduració és aquell en què et
reconeixes, aprofundint en un abstracte interior amb el
qual conviuràs tota la vida (i més val que hi estiguis en
pau).
Si bé he tingut, a l’inici d’aquesta etapa adolescent de terres
tan movedisses, una davallada i una època turmentada
en gran part per una toxicitat aliena amb la qual no sabia
tallar caps, potser per pura innocència o potser per una
covardia no reconeguda, després de la tempesta ve la
calma, i a vegades ha d’haver-hi hagut una tenebrosa
foscor per sortir-ne pura i lluent.
Hem viscut el que ni en els nostres somnis més surrealistes
ens hauríem imaginat, una pandèmia que admetem
ja que ha marcat un abans i un després, i encara que
malauradament en molts casos i àmbits ha resultat
negativa, contraproduent, també ha resultat un buit en
la nostra agenda tan atabalada, i doncs, un moment clau
per a l’autoreflexió i el creixement intern.
Miro qui era i veig qui sóc. Tota la vida creixent al costat
de les mateixes ombres, de les mateixes ments. Tota una
vida intentant moldejar-me per cabre entre les retallades
i específiques condicions d’amistat del meu entorn. Ser
qui volien que fos.
Després de passar tres eterns mesos sense veure
físicament ni una ànima companya, el primer que vaig fer
en poder sortir no va ser anar a retrobar-me amb ningú,
pràcticament. El primer que vaig fer va ser anar al poble,
camp a través, a sentir-me lliure. Ja em perdonareu, però
aquesta és la meva filosofia de vida: poder ser i sentirme lliure, deslligada de tot i tothom; no ho confongueu,
però, amb no tenir lligams, sinó sols poder-me’n desfer si
no em fan bé.
El gran canvi a la meva vida va arribar quan, després d’un
any d’espera i la convicció que les circumstàncies del
moment viscut no m’ho permetrien, vaig poder apuntar-

me a l’equip de regates del club de vela on havia anat a
casal durant uns quants anys de la meva vida. Hi vaig entrar
sense condició de personalitat. Amb això em refereixo
que la meva passió, o una d’elles, és navegar, amb la qual
cosa, pel sol fet d’apuntar-m’hi ja tenia tot el que volia:
podria realitzar l’activitat amb què més lliure em sento, i
amb això en tenia més que de sobres. Consegüentment,
doncs, no m’importava en absolut el que pensessin o
deixessin de pensar de mi la gent que allà em trobaria.
La meva sorpresa arribava amb aquesta nova mentalitat
que vaig adoptar, la qual es guiava pel “sigues tu mateixa”
i “res no importa”, extreta potser en part de la perspectiva
que em va donar el virus, la raó per la qual tot pot canviar
d’un moment a l’altre i que, encara que soni molt com un
tòpic, la vida és una i no venim a fer contents els altres.
Seguint aquestes directrius vaig adonar-me que havia
imantat més que mai les persones que vaig conèixer de
cap i de nou aquell mateix estiu.
Vaig créixer internament, vaig madurar. Aquella gent que
un parell de mesos abans no coneixia absolutament de
res, m’acabava de demostrar que realment els tòpics no
ho són, sinó realitats encara no descobertes.
Doncs vaig tornar reformada. I es va notar. Paraules
textuals de qui ara considero un dels meus millors amics:
“goita-la, no és tan tímida”, va afirmar quan resultava haver
passat els últims onze anys al meu costat, a la mateixa
classe, però no em coneixia. I és clar, que era tímida, si
intentava no mostrar-me quan semblava que sí! Però
acabava de descobrir-me a mi mateixa tot just, i doncs,
fins el moment com em podien conèixer, la resta? Ja ho
farien, ja, pròximament…
Com els nusos mariners, n’havia d’aprendre. Resistents i
forts, entrellacen els caps amb la peculiaritat que estan
ideats, curiosament, per ser d’allò més fàcils de desfer.
Així amb les amistats. Els homes som éssers socials i
també necessitem punts de recolzament, lligams sòlids

però sans, però si no ho són, com els mariners desfan
els lligams dels caps, s’han de poder desfer les amistats
tòxiques.
El que em funciona molt bé és poder canviar d’entorn,
tot analitzant-me i veient si segons aquest factor canvio
la meva personalitat o si segueixo sent jo. D’aquesta
manera vaig retornant a mi mateixa i procuro no deixar-me
influenciar, més enllà de la gent per qui vull ser influenciada
o de qui vull adoptar aspectes que jo, personalment i de
forma crítica, trobo positius i importants, per emmirallarm’hi.
D’altra banda, no només es madura de cares als altres,
sinó que s’ha d’assumir també un autoconeixement ferm.
Sé que soc una persona d’extrema autoexigència. He
après a fer que m’afectin poc els comentaris de certes
persones, o que només m’afectin si poden parlar: si
són un exemple a seguir o sé que em volen bé i no ho
fan per enveja o per enfonsar-me, jo soc prou (massa!)
crítica amb mi mateixa per anar-me dient internament,
constantment, els defectes que tinc i els errors en les
petjades que deixo enrere. No és bo, encara que està bé
ser-ne conscient, torturar-se d’aquesta manera: és malsà
i provoca una baixa autoestima.
Aquí entra un altre factor de l’equació: és important tenir
autoestima, però a vegades em demano realment què és.
Personalment considero que en tinc poca, però no en el
sentit que no m’estimi a mi mateixa (em respecto i sé que
hi ha coses que no mereixo, tant per bé com per mal). El
que vull dir, doncs, és que no em considero gens egòlatra,
i que els altres em veuen d’una manera amb la qual no
m’identifico; i se’m fa estrany, quan resulta que la manera
com em veuen, per comentaris i afalacs que he pogut
rebre, és millor i em veuen més “perfecta” -entre moltes
cometes- del que em veig jo.

Em costa, sí, em costa. I al contrari del que algú podria
creure (que si és per bé, no hi fa res que no et reconeguis
en la visió que els altres tenen de tu), també resulta un
conflicte, tant com una gran confusió.
Un mar de contradiccions: a vegades em sento
infravalorada, i d’altres també em sento orgullosa. I
perdoneu-me si soc massa rebuscada, però és tal com ho
penso i ho sento, i l’embolic mental que es pot fer qualsevol
en llegir aquest fragment és el mateix que m’acompanya
dia rere dia.
Estic en pau amb mi mateixa. Actuo de bona fe i de la
millor manera que puc perquè, i ho dic molt honestament,
no vull cap mal a ningú i realment crec en la filosofía
de fer cadascú el seu camí. Hi haurà persones amb qui
ens anirem creuant, però al cap i a la fi, actuant sense
maldat, la vida seguirà, i qui no sigui bo que es quedi, no
es quedarà, però al mateix temps no et guardarà rancor,
i doncs, seguiràs el camí amb grata fluïdesa per no haverte carregat de rancúnia i de nous enemics, per tal que el
pitjor que et pugui succeir sigui, si algun dia et retrobes
amb algú del passat, que no et recordi.
Així ho penso i, fins on ho puc controlar, així actuo. Amb
l’ànima lliure del pes de la culpabilitat. Només exceptuo
accions ja tan passades que han prescrit, perquè sempre
comets errors, però fins que no tens una edat no se te’n
pot fer culpa.
Tant és així, doncs, que com tothom en aquest món, haig
de seguir madurant, canviant, coneixent-me i assumint
plena consciència d’aquests canvis.
Gina Julià Solés
4t d’ESO B
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Diada de Sta.Joaquima
Aquest any per fi hem pogut recuperar
una de les celebracions més important
per a tots nosaltres, la Diada de Sta.
Joaquima de Vedruna.
El dia 20 de maig els alumnes d’infantil i primària van decorar l’escola amb
bonics murals representant els valors de la nostra fundadora.
Durant el matí es va inaugurar la festa amb un bonic pregó, tall de la
cinta inaugural i desplegament de la pancarta. Tot seguit, van començar
els balls de cavallets, bastoners, capgrossos i de la geganta. Els alumnes
de secundària van realitzar activitats esportives i de lleure per gaudir tots
junts de la nostra Diada.
A la tarda l’AMPA de l’escola va obsequiar als alumnes amb un gelat, us
donem les GRÀCIES de tot cor!
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Olimpíades Vedruna
Aquest curs les circumstàncies ens
han permès recuperar una tradició
que ens agrada molt, les Olimpíades
Vedruna.
Aquesta vegada, hem volgut reunir els alumnes de 6è i 1r d’ESO
per celebrar les Olimpíades Vedruna Girona exclusivament.
Hem practicat diversos esports, així com el colpbol, hoquei i pixi,
sense oblidar els jocs tradicionals: el mocador, relleus, estirar
corda… Després de fer les activitats ens hem refrescat al camp de
futbol. Ha estat una jornada lúdico-esportiva molt enriquidora.
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MISCEL·LÀNIA
VEDRUNNERS GIRONA
Oncotrail 2022:
camina amb nosaltres!
Amb molta il·lusió un equip de
mestres de l’escola ens hem inscrit
a la pròxima edició solidària de
l’Oncotrail 2022 (1 i 2 d’octubre).
Aquest esdeveniment, organitzat per l’Oncolliga de Girona, té
l’objectiu de donar visibilitat i recollir fons per la lluita contra
el càncer i ens sembla una bona oportunitat per conscienciar
a la nostra comunitat educativa sobre la malaltia, promoure
hàbits saludables i fer servir les nostres energies i cames sanes
per fer els passos que molts malalts/es voldrien fer i no poden.
Fa unes setmanes, després d’explicar aquesta bonica iniciativa
a l’alumnat, vam organitzar un esmorzar solidari amb la
col·laboració de Montes Lara i Arasi Phasi. Va ser un èxit i
amb les aportacions d’alumnes, famílies i professors/es es van
recaptar 1282,94 € que van ser ingressats íntegrament com a
donatiu a l’equip Vedrunners.
Tot l’equip us convidem a seguir-nos a l’Instagram
@Vedrunnersgirona i a seguir fent passos endavant en la lluita
contra el càncer. Segur que entre tots fem d’aquesta causa
tan necessària una aventura enriquidora!
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Aula de música extraescolar
A l’aula de música tenim com a objectiu
musicalitzar als nens i nenes, ja des de P3,
fent que descobreixin aquest món i que el
gaudeixin molt.
Pensem que la música aporta grans beneficis als infants com ara potenciar
la seva imaginació, creativitat i sensibilitat artística, desenvolupar la seva
capacitat de comunicació i expressió, fomentar la cohesió de grup, etc.
Dins l’aula treballem de manera molt lúdica i vivencial els conceptes
musicals. Creiem que d’aquesta manera els nostres alumnes estan
motivats per seguir aprenent i així, sense adonar-se, van adquirint els
coneixements bàsics de la teoria musical.
Per altre part, a les sessions de sensibilització i de llenguatge musical
treballem molts altres aspectes com la cançó, l’audició activa dels
compositors clàssics, el ritme (mitjançant percussions corporals,
instruments…), toquem els boomwhackers, fem danses i coreografies i
alguns tallers puntuals. També, al llarg del curs, introduïm l’aprenentatge
del carilló a partir de primer de primària, el piano a partir de segon i
també donem opció d’aprendre guitarra a partir de 1r d’ESO.
Durant aquest curs 21-22 hem compartit amb les famílies dels alumnes de
l’aula de música uns vídeos: el mes de desembre, amb imatges dels nens
i nenes de l’aula i les seves veus cantant una bonica nadala i a final de
curs, uns altres vídeos amb fragments de les sessions de sensibilització i
llenguatge musical i petites peces tocades per ells amb piano o guitarra.
Us hi esperem amb moltes ganes!
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Helen Doron English
Des del curs escolar 2020-2021 la metodologia Helen
Doron English és present a l’escola Vedruna amb una
sèrie d’activitats extraescolars als migdies.
Gràcies als seus cursos, l’alumnat aprèn anglès d’una forma natural a través de jocs i cançons,
amb classes dinàmiques i comunicatives. A més, cada dia a casa experimenta immersió en
anglès a través de les nostres aplicacions educatives, on es poden trobar àudios i vídeos
amb tot el contingut dels cursos.
Cada curs té els seus propis personatges, com ara Didi the Dragon o Polly the Collie,
que presenten el vocabulari nou a partir de les narraciones de les seves aventures
rocambolesques. Per a l’alumnat més gran, s’introdueix coneixement enciclopèdic a mesura
que els personatges viatgen per diversos països del món, i es treballa la lectoescriptura en
anglès a través de la fonètica.
La metodologia Helen Doron English és pionera en la creació i impartició de cursos d’anglès
en 39 països, amb una base pedagògica consolidada i materials propis. Ja compta amb més
de 1000 escoles arreu del món i ara porta 10 anys a Girona. Podeu trobar més informació
sobre la seva pedagogia a www.helendoron.es.
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Aquest any molts nens i nenes de P4 i P5 han gaudit de
les seves primeres passes en l’esport escolar!
Als de Multiesport el Covid ens va obligar a separar-nos per cursos però mai no ens acabarà l’energia
positiva i cada dimarts ens ho passem genial transformant-nos en personatges, animals i esportistes
jugant a un munt de jocs que ens fan moure per tot l’espai.
Gràcies als i les entrenadores Nora Nogué, la Berta Ribas, en Pau Garcia i l’Albert Alonso estem
aprenent a tractar diferents materials i conèixer cada vegada més alguns dels esports més divertits!
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Escoleta de bàsquet
Els 3 grups de l’escoleta de bàsquet hem entrenat cada
dimarts i dijous amb moltes ganes, cada dia aprenem
més a jugar i a encistellar en equip.
A les trobades de partits fem patxoca, ho donem tot i gaudim moltíssim plegats! Ens animem tots
a seguir millorant dia a dia: els de P5 gràcies a l’entrenador Raúl Martínez i la Maria Oliver, els de 1er
amb l’Alexandra Barriuso i la Berta Puig, i els grans d’escoleta de 2n amb la Berta i en Jordi Prunella!
A més, tots i totes tenim un crit que ens encoratja sempre a ser millor equip: Units, Unió, Unides!

P5

1r

2n

LLEURE

PORTADES

EDITORIAL

INFANTIL

PRIMÀRIA

ESO

EXTRAESCOLARS BÀSQUET

LLIGAM 2021 -22

Bàsquet Vedruna Girona
Aquesta temporada 2021-2022 a l’escola hem comptat amb 3 grups d’escoleta
de bàsquet de P5, 1r i 2n i amb 8 equips federats des de 3r de primària fins
a 2n de batxillerat. En total, més de 100 esportistes als nostres equips que
durant aquests mesos han gaudit d’allò més amb aquest apassionant esport.
Com a novetat, vam encetar la temporada amb la presentació dels equips
al més pur estil NBA. Durant la jornada, que es va celebrar al CEV amb la
presència de les famílies, vam disposar d’una màquina de tir, les presentacions
de jugadores i jugadors amb música i il·luminació i, fins i tot, vam tenir crispetes
acabades de fer per seguir l’espectacle.
Va ser tota una festa!
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Bàsquet Vedruna Girona
Pel que fa als equips, cal destacar que els/les jugadors/es de 3r van fer
el salt de l’escola al CEV i distribuïts en dos grups han fet una excel·lent
temporada: el PREMINI’13 VERMELL i el PREMINI ’13 que han estat
sots-campions de la lliga de Girona. Aquests equips han estat entrenats
per l’Abu Krubally i l’Helena Condom.
A més, hem comptat amb un equip de jugadores Pre-mini 2012
entrenades per la Nora Gil i l’Alba Gil. Aquesta temporada han participat
i han guanyat el 9è “Torneig vila de Salt” de la seva categoria pre-mini!
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Bàsquet Vedruna Girona
Les jugadores dels equips Mini, formats per nenes de 5è i 6è de primària,
també s’han mostrat unides i han crescut conjuntament amb els dos equips.
Aquests, han estat dirigits per la Paula Lopez i l’Anna Alonso i han quedat
finalistes al “Torneig Ludibàsquet de Vidreres”!
Pel que fa a les jugadores de més edat, que ja juguen amb la cistella gran, cal
destacar els equips junior, cadet i pre-infantil:
Per una banda, les de Pre-infantil de 1r d’ESO entrenades per l’Irene Gomez
i la Marta Gomez, amb suport d’en Raul, han quedat campiones de la lliga
de Girona i cinquenes als Campionats de Catalunya. Tota una aventura
emocionant i enriquidora.
Enhorabona!

Mini

Pre-infantil
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Bàsquet Vedruna Girona
Per l’altra, les jugadores del Cadet de 3r ESO, dirigides per la Maria Xifra,
han participat al “Torneig V SUMMER BASKET” de Salou. Una experiència
acompanyada amb la visita al parc Port Aventura World que ben segur
recordaran.
Finalment, cal valorar també l’esforç de les jugadores més veteranes del
club: les Junior de 2n de batxillerat que entrenades per en Sergi Calafell
han combinat l’exigència de la darrera etapa formativa de l’escola amb
entrenaments i partits on han mostrat companyonia i esportivitat.
Ja ho veieu, una temporada plena d’experiències memorables caracteritzades
sobretot pels valors positius que ens ofereix l’esport. De nou, moltes gràcies
a tots/es els/les jugadores, entrenadors/es, delegats/des, famílies i amics
per la temporada i per confiar en el projecte esportiu, educatiu i formatiu
de la nostra estimada escola, el Vedruna Girona. El vostre compromís,
responsabilitat i il·lusió són el nostre motor i és un plaer compartir-lo amb
vosaltres.

Cadet

Ens retrobem ben aviat,
Coordinació de Bàsquet Vedruna Girona
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Unió Vedruna Girona. Secció futbol
La Unió Vedruna Girona fomenta la pràctica esportiva a través de la
introducció a l’esport buscant aquella màxima de fer una escola més
esportiva i un esport més educatiu. En els més petits la necessitat de
moviment encara és més gran que en els adults i se’ls ha de donar espais
per a poder aprendre, practicar i gaudir l’esport que els hi agrada. I això ho
portem a terme seguint el Projecte Educatiu de l’Escola Vedruna Girona.
Els petitons de P5 fins a 3r de primària s’inicien a la pràctica esportiva del
futbol amb la Unió Vedruna Girona participant a la competició organitzada
pel Consell Esportiu del Gironès. En aquests primers anys es fa una iniciació
esportiva potenciant la pràctica de l’esport com a eina educativa. Es
treballa per millorar les habilitats futbolístiques de cada esportista a nivell
tècnic, tàctic i estratègic. I es cultiven els valors de l’esforç, la constància,
la disciplina i el respecte; amb el gran objectiu sempre present de gaudir
de l’activitat física i esportiva per tenir una vida més plena i saludable.
Coordinador: Ramon Vila
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Unió Vedruna Girona. Secció futbol
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Els equips de la Unió Girona A.C.E. integrats, en la seva majoria, pels alumnes de les escoles
Vedruna i Maristes, han participat en les respectives lligues de la federació catalana de
futbol.
Els equips de la Unió, aquest any, estaven estructurats en:
Els benjamins, els més petits, formats per dos equips amb un total de 21 jugadors i dirigits
a la banqueta per en Genís Carbó / Jaume Rigo i en Miki Puig / Guillem Ferrando.
Coordinador: Carles Santodomingo
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Unió Vedruna Girona.
Secció futbol
Els alevins, jugadors de 5è i 6è de primària, amb 5 equips i 50 jugadors
en total. Aquests equips han estat entrenats per en Nil Solà / Andreu
Castanyer, Oriol Creixans, Pau Bonmatí / Jan Montes, Julio Rentero
i Josep Costa.
Coordinador: Carles Santodomingo
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Unió Vedruna Girona.
Secció futbol
Els infantils, que marquen l’entrada al futbol 11, l’han format 51 jugadors en 3
equips i han estat dirigits, respectivament per en Josep Costa / Iñaki Garcia,
Toni Manyé / Oriol Vidal i l’Oriol Ayala / Marc Manyé.
Coordinador: Carles Santodomingo
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Unió Vedruna Girona.
Secció futbol
Els equips cadets han estat 3, per un total de 52 jugadors. Aquests equips han
estat entrenats per l’Aquiles Verde, en Fran Serra / Toni Torras i Julio Rentero.
Coordinador: Carles Santodomingo
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L’equip juvenil l’han format un grup de 23 jugadors entrenants per en Sergi Martinez i l’Andreu Castanyer.
Per últim, l’equip senior, que disputa la lliga a la segona catalana, està format en la seva majoria per entrenadors
del nostre futbol base. Són un exemple de dedicació, compromís i estima per la Unió i el que representa!
L’actual cos tècnic està format per en Carles Santodomingo, en Jaume Vinent, l’Albert Lopez i en Josep Aliu.
Gràcies a tots el que fan possible que el projecte Unió segueixi endavant. Força Unió!
Coordinador: Carles Santodomingo

Juvenil A

Segona Catalana
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El gran repte del Déu Kahoa
Ha estat una setmana plena de sorpreses, bogeries i, sobretot, pUn estiu
més els petits ens vam endinsar en una història d’allò més emocionant: el
volcà Kahoa estava a punt d’explotar! Aquesta vegada, hem hagut de resoldre
els reptes setmanals per evitar aquesta catàstrofe. Gràcies a la cooperació,
l’amistat, somriures i molta diversió, vam poder salvar l’illa de la nostra
estimada Kila.
A més, de convertir-nos en experts hawaians, al llarg del mes de juliol hem
gaudit de jocs d’aigua, curset de natació i excursions per la natura. Hem
realitzat moltes activitats i tallers que ens han fet viure un estiu ple de màgia.
Quina aventura viurem aquest estiu?
Us hi esperem amb moltes ganes!
Equip de Lleure
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Colònies Vedruna
LLIGAM 2021 -22

Començava l’aventura un diumenge
a la tarda, i quina aventura!!!
Els joves de 5è, 6è i ESO, ben emocionats, arribaven a la Cadamont
on vam fer reconeixement dels espais de la casa i el seu entorn.
Ens van instal·lar i vam esperar impacients l’arribada de la resta de
companys de 4t.
I així començava el dilluns, ja amb totes les persones i tot l’equip
reunit, una setmana plena d’activitats com tallers de samarretes i
bracelets, jocs d’aigua, excursions a ritme de boogie-boogie, piscina,
mooolta piscina, jocs de nits, tir amb arc, rocòdrom, pista d’orientació,
discoteca hawaiana… i fins i tot, algun test d’antigen!
I així la setmana ens va passar volant, tant que, si hagués sigut per
nosaltres o per alguns pares… ens haguéssim quedat una setmana
més i tot!!
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Summercamp 2021
Com cada estiu, al
Summercamp vam viure l’estiu
amb la màxima intensitat des
del primer dia!
Tot i elaborar les pròpies cabanes al nostre estimat
bosc, unint energies positives amb els companys
per aconseguir-ne el material, vam gaudir de la vida
nòmada dia a dia, setmana a setmana. Les nostres
cames, la bicicleta, el bus o el tren, van ser els mitjans
de transport que ens van dur als millors reptes i
aventures! Vam aprendre anglès orientant-nos per
Girona, vam arribar fins ben amunt escalant a Cal
Mico, ens vam iniciar en esports nous com el Padbol,
vam afinar la punteria entre somriures a les pistes
de Bowling…i sempre aprofitant bons moments per
refrescar-nos amb els amics i amigues a les piscines, a
la platja, a l’Aquadiver o en les gincames d’aigua!
Moltes gràcies a tothom per compartir tantes
experiències i créixer plegats!
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CONCURS DE PORTADES
La guanyadora del concurs ha estat
l’alumna Ona Portell de P5 B
Com en els darrers cursos, enguany també s’ha proposat als alumnes
de participar en un concurs de dibuix per decidir la portada d’aquesta
nova edició de la revista de la nostra escola: Lligam.
Podeu apreciar la qualitat dels dibuixos presentats en aquest recull.
Felicitats a tothom per participar-hi!
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Lucia Diao Belasco P5 A

Rafael Cortés Gorgas P5 A

Ona Portell Puig P5 B

Martina Robles Arama P5 B

Pol Planellas Villavedra 1r A

Nora Prat Püell 1r B

Teo Bastida Hernández 1r B

Alexandra Masferrer 2n A

Jan Bardalet Bañeras 1r A

Júlia Tebé Sobreviela 2n A
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Nico Cortés Guerrero 2n B

Emma Fernández Bosch 2n B

Helena Rey Rivero 3r A

Jana Martínez 3r A

Judit Horta Masa 3r B

Martí Despuig Solergastó 3r B

Blanca Gálvez Robledo 4t A

Nora Esteva Fontané 4t A

Ainhoa Córdoba Izaguirre 4t B

Aya Dahak 4t B
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Amàlia Pujol de Puig 5è A

Maria Letamendi Borrell 5è A

Josep Micaló Brugués 5è B

Sara Hidalgo Sancho 5è B

Martí Turón Codina 6è A

Nora Belmar Montserrat 6è A

Carla Jiao Mastrolia 6è B

Silvia Ruffo 6è B

Anna Soro 1r ESO A

Clàudia Martínez 1r ESO A
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Afra Segarra 1r ESO B

Yasmina Benaida 1r ESO B

Alba Roqueta 2n ESO A

Paula Olivares 2n ESO A

Ariadna Amagat 2n ESO B

Helena Olivas 2n ESO B

Lucía Forner 2n ESO A
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Educant el present,
construint el futur

#decididament #Vedruna
#ensensortirem

Segueix-nos facebook, twitter i instagram: @VedrunaGirona

