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INFOVOLERANY La revista de la nostra escola, n.6
EDITORIAL
La nostra revista ja té sis números. Tot un èxit! Durant aquest intens curs, amb
mil activitats engrescadores a més del dia a dia, ens vam plantejar el per què de
tot plegat. La nostra escola té blogs, pàgina web, la relació amb les famílies és
constant... Així doncs, és necessària la publicació de l‟INFOVOLERANY?
Doncs, tenim una resposta I TANT!
No podem oblidar que una de les finalitats de l‟escola és educar ciutadans amb
capacitat de pensament propi, que sàpiguen interpretar la realitat que els
envolta amb esperit crític i amb actituds de canvi davant del que no sigui just.
Una revista és un mitjà molt potent de comunicació i volen que els nostres nens
i nenes siguin capaços d‟anar adquirint aquestes habilitats.
La nostra revista és el fruït d‟un esforç i treball col·lectiu dels grups de cinquè
amb ajut de les seves mestres per difondre algunes de les inquietuds i els
resultats pedagògics del centre.
US VOLEM EXPLICAR EL PER QUÈ DE TOT PLEGAT? Una revista...
- és una eina d‟aprenentatge molt motivadora i engrescadora
-fomenta extraordinàriament la participació en la vida del centre
-implica personalment als grups qui hi treballen
-ensenya i educa
-és una suma d‟esforços, aglutina, crea una dinàmica de treball cooperatiu i
compartit
-s‟estableix un lligam comunicatiu amb l‟entorn social de l‟escola
-ens ajuda a redactar, resumir, fer esquemes, millora l‟ortografia, el lèxic, la
creativitat, la tipologia textual...
-permet la implicació directa i participativa de l‟alumnat en un projecte d‟escola
Per tot això, us demanem que la llegiu. Els grups de cinquè aquest curs han
volgut fer una mena de revista monogràfica del que ha estat i està sent el CURS
2017-2018.
Desitgem que el gaudiu!

Andrea i Pepi

LA NOSTRA ESCOLA ES MOU CONSTANTMENT!
La nostra escola sempre s‟ha caracteritzat per buscar allò que és millor per als
nostres alumnes. Partim de la idea que la família és el primer agent socialitzador
amb qui es troba l‟Infant. Cada família té uns valors, costums i tradicions
diverses que enriqueixen l‟escola. D‟això n‟estem segures i convençudes, per
tant Sempre es tracta amb molt de respecte a les famílies, amb les quals
intentem aconseguir relació i complicitat en els diferents processos
d‟aprenentatge dels seus menuts i menudes, des de que entren al Volerany amb
tres anys, fins que en surten als dotze. Per la nostra comunitat de mestres es
bàsic que l‟infant vingui content i feliç a l‟escola, ja que això fa que aprengui i
que el seu creixement sigui harmònic.
Els mestres del Volerany som
persones que ens mostrem il·lusionats,
compromesos, amb ganes i neguits per avançar. Acompanyant als nostres nens i
nenes en el procés de creixement (físic, emocional…), per saber deixar-los anar
de la mà en el moment idoni, per fer de una guia quan calgui, organitzant espais,
gestionant el temps, provocant situacions que afavoreixin l‟aprenentatge
significatiu i que els ajudin a resoldre conflictes...
Per tot això, després de reflexionar i definir aquests aspectes de l‟educació
vàrem decidir iniciar un nou projecte metodològic i organitzatiu a l‟etapa
d‟Educació infantil: ELS AMBIENTS D‟APRENENTATGE. Adaptant també
espais a l‟educació inicial, i començant canvis a l‟etapa dels més grans.
QUÈ SÓN
PETITS/ES?

ELS

AMBIENTS

D‟APRENETATGE

A

L‟ETAPA

DELS

Els ambients són diferents espais d‟aprenentatge, de relació i comunicació on a
partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar,
construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i
interactuar amb els altres.
Aquest plantejament de treball respon a la necessitat que mostren els infants
de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i
necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d‟aprenentatge.
Els infants disposen d‟un temps d‟experiència activa, construïda per l‟adult, però
reconstruïda per ells mateixos, on nens i nenes es reuneixen per explorar
diverses possibilitats de joc i de materials.
Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d‟un
aprenentatge significatiu per part de l‟alumne, que té en compte els seus
coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació
amb els companys/es.

Us anirem informant dels avanços que fem, així de com anem creixent!

PROJECTE ERASMUS+
Ja sabeu que la nostra escola es va sumar a l‟inici de curs al projecte Erasmus+
K2, un programa de la UE que dóna l‟oportunitat de realitzar projectes
transnacionals amb països de la Unió Europea i contempla la possibilitat
d‟establir relacions entre centres escolars. Vam estar seleccionats per coordinar
un projecte presentat el curs passat amb dues escoles més, una de Dinamarca i
una altra de Romania.
El nom del projecte és Diving into the the sea with MeWe Space i es tracta d‟un
projecte a tres bandes (escola de Catalunya – Escola Volerany de Vilanova i la
Geltrú-, Dinamarca – Rantzausminde Skole d‟Svendborg- i Romania – Scoala
Gimnaziala Iraclie Porumbescu de Fratautii Noi) on hem desenvolupat
competències transversals i competències bàsiques utilitzant metodologies
avançades i innovadores, amb enfocs pedagògics innovadors, potenciant la
integració digital, el treball col·laboratiu i creant vincles i respecte amb altres
cultures.
Per poder aconseguir aquest objectiu ens hem centrat en tres eixos. El de la
cooperació entre les tres escoles participants amb l‟ús de la llengua anglesa. El
segon eix ha estat el mar, per això hem visitat; la confraria de pescadors,
associacions gastronòmiques, observatoris marins, Museus del mar, Llotges,
universitats... I el tercer eix és el de la plataforma MeWe Space, que és una aula
d‟aprenentatge virtual que està sent molt motivadora, oferint estímuls visuals,
fent les seves presentacions en tres pantalles utilitzant so i llum de manera que
ens submergim a l‟espai...
Per tot això la majoria d‟activitats, sortides, festes... han anat lligades a aquest
projecte. En les següents pàgines, podreu veure textos i fotografies, per allò de
“que una imagen vale más que mil palabras” de tot el que realment ha comportat
formar part activa d‟un projecte tan ambiciós i important!
Us convidem a veure uns moments de la part pràctica del projecte. Recordeu
que per saber-ne més podeu entrar a la nostra pàgina web. 😉
http://www.escolavolerany.cat

Els grans visiten l‟espai Underwater observatory de la universitat

Teatralització de la llegenda vilanovina “La lluna en un cove”

Taller de la nostra cuina marinera

LA CUINA DE MAR,, LA CUINA DE L‟ERASMUS
😊XATÓ
Ingredients
4 tomàquets madurs
2 cabeces d'alls
4 nyores
40 g d'ametlles torrades
40 g d'avellanes torrades
200 ml d'oli d'oliva verge
10 g de vinagre de Xerès
sal i pebre
Preparació
Untar amb oli els tomàquets i els alls i escalivar-los al forn durant 20 minuts a
180º.
Partir les nyores per la meitat i posar-les en remull amb aigua tèbia uns 30 minuts.
Passat aquest temps, amb un ganivet, separar la polpa de la pell de les nyores.
Preparar la salsa dins el got llarg de la batedora. Triturar els tomàquets i els alls
escalivats i pelats, les nyores, les ametlles i les avellanes, l'oli, la sal i el pebre.
Triturar fins obtenir una salsa ben cremosa. Rectificar de sal si convé.

😊ARRÒS MARINER
Ingredients
300 grams d‟arròs bomba
4 escamarlans
4 gambes
1 calamar
1 grapat de cloïsses
1 grapat de musclos
1 ceba
1/3 de pebrot vermell
1/3 pebrot verd
4 cullerades de tomàquet triturat
1 all
150 grams de pèsols frescos
1 cullera de cafè de pebre vermell
Uns brins de safrà
Oli
Sal
Pebre
Julivert
Preparació
Ratllar la ceba, tallar els pebrots a bocins petits, picar l‟all i el julivert i reservar.
Netejar els calamars , tallar-los a rodanxes i reservar.
Posar aigua en un cassó amb una mica de sal i els pèsols. Deixar coure deu
minuts i reservar.
Salpebrar els escamarlans i les gambes. En una cassola amb l‟oli ben calent fregirlos un minut per cada banda i reservar.
Obrir els musclos al vapor i reservar.
En el mateix oli de fregir el marisc començar el sofregit. Posar primer la ceba i
quan estigui rossa, afegir el tomàquet, l‟all i continuar la cocció fins que quedi
ben concentrat. Incorporar el calamar i el safrà i deixar-ho uns set minuts.
Afegir els pebrots , l‟aigua d‟obrir els musclos i deixar-ho coure uns deu minuts.
Afegir l‟arròs i remenar tot durant un parell de minuts. Incorporar l‟aigua

calenta i les cloïsses i deixar-ho coure a foc moderat. Si cal afegir-hi aigua.
Quan faltin tres o quatre minuts per acabar corregim de sal i pebre, posem els
pèsols, el marisc i el julivert picat. Parar el foc, tapar i deixar reposar uns cinc
minuts.

ENTREVISTANT A LA CRISTINA…
AUTORS: Ismael, Roger, Marc, Luís, Ayoub, Aleix i Rikard (5è B)
1.-On vas assabentar-te que hi havia el projecte Erasmus ?
Intento estar informada de tot allò que el Departament d‟Ensenyament va
oferint, per a anar millorant com a centre.
2.-Perquè vas plantejar aquest projecte Erasmus per a la nostra escola?
Jo volia que les nens i nenes sabessin més anglès i a més que apronfundissin
sobre aspectes relacionats amb el mar. A més la plataforma nova Mewespace on
es desenvolupa és molt interessant i novedosa.
3.-T‟agrada el projecte Erasmus?
És molt interessant i un gran repte per a tots, mestres, alumnes i famílies.
4.-Que et va semblar quan l‟escola volerany la van acceptar per Erasmus?
Estic molt contenta i ho vaig compartir de seguida amb els companys i
companyes de l‟escola.
5.-Que et va semblar quan et van dir que tenies que contactar amb altres
escoles d´altres països? Com era l‟escola de Dinamarca? I la de Romania?
Em va semblar molt bé, ja que treballant amb altres països podem aprendre
diferents maneres de treballar, compartir experiències...
Les dues escoles eren totalment diferents a la nostra, altres assignatures,
diferent número d‟alumnes per classe… Per exemple a Dinamarca tenen taller de
cuina i a Romania tenen el mar molt lluny... A més de que en aquests països hi
fa més fred!
6.-Per tu quina es l‟activitat la més interessant del projecte Erasmus ?
Totes les activitats són interessants, però el més important és que ho passeu bé
aprenent!
7. -Quina activitat serà la última del projecte Erasmus?
La cloenda al juny. Esperem que us agradi molt.
8.-T‟ agradaria fer un altre projecte que no fos l‟Erasmus?
De moment continuarem amb aquest i l‟acabarem. Pot ser si poguéssim d‟aquí un
temps en faríem un altre.

ENTREVISTANT A L‟INVENTOR DEL MEWE-SPACE

L‟entrevista a ErlinHjerno
Autors: Jana, Eric, Roger i Adela

En el mes de febrer vàrem tenir la visita de dos mestres de l‟escola de Dinamarca
amb la que compartim el projecte ERASMUS. Tots dos ens van ensenyar alguna
de les activitats que havien realitzat a la seva escola amb els seus alumnes.
A més van tenir la sort de rebre al creador de la plataforma Mewesapce i vam
poder fer-li una entrevista. Vam descobrir moltes coses, però també vam haver
de fer un esforç ja que tant l‟entrevista com totes les explicacions que ens feia
eren en anglès. Realment és cert el que ens diuen els mestres i les famílies: “nens

i nenes estudieu anglès que és necessari per anar pel món”.

Us passem l‟entrevista, que la disfruteu!

Wellcome, I‟m Jana and my friends are Roger, Adela and Eric.
Benvingut, sóc Jana i els meus amics són Roger, Adela i Eric.

Welcome to our school Volerany
Benvingut a la nostra escola Volerany

Do you like our city?
Li agrada la nostra ciutat?
Sí, m‟agrada molt la vostra ciutat.

What was the idea of the project?
Quina era la idea del projecte?
És experimentar tot el món del teu voltant. És lloc molt bonic i interessant per
ensenyar els vostres treballs. Els alumnes podeu ensenyar als mestres dieferents
projectes.

Qui va ser l'inventor de mewespace?
Who was the inventor of mewespace?
Jo mateix, l‟Erling Hjerno.

This project has always been designed for schools or universities or companies?
For schools and universities.
Aquest projecte sempre ha estat pensat per a les escoles o universitats o
empreses?
Per totes dues, escoles i universitats.

Can you say a difference between the schools participe in the project?
Pots dir una diferència entre les escoles que participen?
La diferencia principal és que som els únics que tenim una plataforma
mewespace.

Thanks for your time!
Gràcies pel seu temps!

We hope you enjoy your stay in Vilanova
Esperem que disfruti de la seva estància a Vilanova.

😊TASTET D‟ACTIVITATS 😊
Mulasses i Diables ens transporten als dies de Carnaval
Divendres 9 de febrer vam celebrar un carnaval marí a l‟escola!! Els espectacles,
les disfresses, les performans, l‟ambientació al centre... tot tenia a veure en el
món marí. Nosaltres després de preparar les disfresses, vam poder lluir-les
davant de tota l‟escola i de les famílies. “El nostre primer any de carnaval a
l‟escola ha estat un èxit; ens ho hem passat molt bé i hem gaudit molt de la
festa!!”

DRAGS I CAPGROSSOS
Els grups de 4 anys fan fer ambients especials per Sant Jordi. Dilluns a la tarda,
aprofitant la Diada, vam fer uns ambients especials amb la temàtica de Sant
Jordi, on els nens i les nenes de les classes de P4 van realitzar diferents
propostes: representació del conte, dibuix d‟alguna escena del conte, rosa de
plastilina, collarets i pulseres de princeses i cavallers…
Aquí en teniu una petita mostra, podeu “fer el xafarder” al seu blog! 😉

CASTELLERS I GEGANTS
De tots és sabut que un dels reptes més importants per a les mestres del grup
dels petits i petites és fer més lúdic i profitós l‟espai de les terrasses. Amb
l‟ajuda de tothom, amb el seu esforç, enginy, recursos i imaginació, els grups de
P-5 ens mostren contents i orgullosos ELS NOUS ESPAIS AL SEU PATI!

LES COLÒNIES A LA LLOBETA AMB ELS GRUPS DE 1r
Hi ha moltes raons de pes per fer colònies escolars, entre les quals volem
destacar que les colònies fomenten l‟autonomia personal i l‟autoconeixement,
afavoreixen la cohesió de grup i reforcen el treball cooperatiu. A més a més,
durant les colònies es treballen coneixements curriculars a partir de
l‟experimentació i de vivències personals, i això afavoreix el desenvolupament
integral dels alumnes. I com que les colònies es duen a terme en entorns
naturals, també afavoreixen la descoberta naturalista i promouen el
coneixement, el respecte, el vincle i l‟estima cap a la natura i el territori.
Aquest curs a més, s‟han fet especialistes en un món fantàstic i divertit,
EL MÓN DEL CIRC!

EP! ELS DE SEGON FAN TEATRE!
Mitjançant la dramatització, l‟expressió oral i corporal, el teatre pot ajudar els
nens i les nenes a progressar en el coneixement d‟altres matèries curriculars.
Fer teatre és treballar en equip, un valor molt important en la societat actual.
Els nens i les nenes aprenen la importància de treballar conjuntament i la
valoren, reconeixen que en un equip tothom és important i que es treballa per
tirar endavant un projecte comú.
Teatre –jouer com diuen els francesos– vol dir „joc‟. Fer teatre és jugar, inventar
personatges, idear situacions, històries, i viure experiències inimaginables. Totes
aquestes qualitats són innates als més petits i, amb el teatre, el que intentem és
potenciar aquesta característica infantil. Es tracta, doncs, de conservar aquest
joc, aquesta manera de treballar.
Les classes de segon han reescrit i inventat dues obres de Sant Jordi. Aquest
cop el famós personatge tenia aventures al voltant del mar, el drac ja no era tan
ferotge i la princesa tampoc necessitava ser salvada per ningú. Si en voleu saber
més podeu entrar a la web de l‟escola i veure les obres en directe. També hi
trobareu les obres de teatre da Nadal que ens van oferir els nens i nenes de 4t.

Gitanes i bastoners van a l‟Espai Far
El passat dia 23 de febrer de 2018 els grups de 3r van visitar l‟Espai Far de
Vilanova i la Geltrú.
Està situat a l‟emblemàtic Far de Sant Cristòfol, és un equipament
museístic que mostra el ric patrimoni mariner vilanoví. Compta amb tres
espais amb exposició permanent: el Museu del Mar de Vilanova i la
Geltrú, l‟Espai Víctor Rojas i el Museu de Curiositats Marineres Roig
Toqués.
El Museu del Mar de Vilanova i la Geltrú, es troba a l‟antiga casa del
faroner i exhibeix alguns dels objectes relacionats amb el món de la pesca
i la tradició marinera que l‟Associació del Museu del Mar ha anat rebent
de donacions de pescadors i veïns del barri de Mar. Inclou també un
àmbit dedicat a la preservació de la memòria oral.
L‟Espai Víctor Rojas, acull el bot de salvament de nàufrags Víctor Rojas.
Un dels tres únics bots d‟aquesta tipologia que es conserven a Catalunya.
És un bot mixt per navegar a rem i vela, insubmergibles i autoredreçable.
El Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués mostra la col·lecció
d‟objectes relacionats amb el mar que Francesc Roig Toqués atresorà al
llarg de la seva vida: enginys de vaixells, sorres de tot el món, peixos, entre
d‟altres curiositats. En aquest espai també es ret homenatge a la famosa
Carpa Juanita, un peix que ensinistrà el Sr. Roig Toqués i que bevia en
porró i menjava d‟una cullereta.
Va ser molt interessant!

FALCONS I BALL DE SERRALLONGA fem Educació viària a l‟escola
Els grups de 4t us volem explicar que ens agafem molt seriosament l‟educació
viària, ja que ja som grans, comencem a anar sols pels carrer, utilitzem bicicleta
en alguns desplaçaments,... per tot això les explicacions que ens van fer la
policia municipal de la nostra ciutat va ser molt útil.
Entre d‟altres temes ens van explicar: el paper del vianant com a element de la
circulació, la importància de l'ús del cinturó de seguretat i dels sistemes de
retenció homologats, la sensibilització envers els accidents de trànsit, la
percepció del risc; mitjançant un simulacre de circulació a una rotonda ens en
vam adonar de la importància de respectar les normes per tal d'evitar els
accidents i les seves conseqüències.

ELS GRUPS DE CINQUÈ VAN FER UNA SORTIDA ALS COLLSMIRALPEIX per estudiar la formació de la costa

Recent començada la tardor els grups de cicle superior vam fer una caminada
entre Vilanova i Sitges per un sorprenent paratge natural arran de mar, els
camins dels Colls-Miralpeix
Vam poder observar un paisatge molt singular gairebé únic a la costa dels Països
Catalans, ja que la zona dels Colls-Miralpeix, és una zona natural que uneix
Vilanova i Sitges a tocar del mar i que a l'interior i un puntet de costa forma
part del terme de Sant Pere de Ribes.
Vam estudiar l‟espai que hi ha arran de mar, una zona que és molt pedregosa i
seca, amb una vegetació que va des dels arbustos a la pinassa. També hi vam
trobar el margalló, un vegetal de la família de les palmeres que és un dels trets
distintius del Massís del Garraf i el seu entorn més immediat. Les vistes al mar i
les cales desertes semblaven de pel.lícula. De cales se'n troben moltes. La més
popular és la platja de l'Home Mort, entre la Punta de la Desenrocada i la Punta
de les Coves. Vam caminar, esmorzar amb companys i mestres, gaudir del nostre
entorn privilegiat,... Només ens va faltar trobar algun tresor amagat. La pròxima
serà!

6È I LA IMPORTÀNCIA DELS ESMORZARS SALUDABLES
Era el mes de novembre quan els alumnes de les dues classes de 6è vam realitzar
un taller per:
- Conèixer la importància de fer un esmorzar complet abans de sortir de casa
- Planificar el contingut d'un esmorzar saludable
- Prendre consciència de la importància tant de l'equilibri nutricional com de
la relació esmorzar/qualitat/preu
El taller es basava en la planificació, compra i degustació d'un esmorzar
saludable. Després d'una primera part teòrica, on vàrem recordar la piràmide
nutricional, grups d‟aliments, per a què eren necessaris... l'activitat se va centrar
en la planificació de la llista de la compra i finalment amb la compra al
supermercat. Era interessant, perquè a vam fer medi natural, matemàtiques (ja
que havíem de comptar) i el més important és que havíem de posar-nos d‟acord
amb allò que volíem comprar! Tota una experiència!
Finalment ens vam menjar l'esmorzar preparat. També vàrem recollir i netejat els
estris emprats.

EL RACÓ DE LA NOSTRA BIBLIOTECA
La nostra biblioteca no para de proposar-nos moltes activitats. Tot el curs ha
estat un no-parar. A continuació us un fem cinc cèntims!
Al mes de març hi va haver el 6è Contacontes… amb La Ratolina Fermina
Vam gaudir d‟un conte amb valors molt càlid! La Marta, mestra de la nostra
escola, es va convertir amb la Ratolina Fermina i ens va recordar que tots som
importants en aquest món.

Un mes després, amb Sant Jordi van arribar els esperats Mini-contes de la Bruna!
L‟alumnat del Volerany es van convertir en autors i autores i van llençar els seus
minis perquè tothom en puguem gaudir! Ja és la 2ª edició! Són increïbles!
Si comences no pots parar de llegir-los!

RECORDEM LA IMPORTÀNCIA DE LA HIGIENE DES DE LES
CLASSES D‟EDUCACIÓ FÍSICA
Entenem per higiene tot allò que és necessari per millorar i conservar un bon
estat de salut.
És imprescindible que des de ben petits els nens i nenes aprenguin a valorar i a
mantenir unes rutines i hàbits d'higiene adaptats a la seva edat. Cal que
comprenguin que amb una higiene adequada estan menys exposats a patir
infeccions i malalties. Aquests hàbits de netedat s'han de treballar a casa amb
tots els membres de la família, però també els reforcem des de l‟escola.
També cal que entenguin que mantenir una correcta higiene té una gran
importància en les relacions interpersonals. Com a membres d'una societat en
què ens relacionem i interactuem, cal tenir cura de la higiene. Mantenir un
aspecte acurat i net fa sentir-nos més bé i més segurs en les relacions, alhora
que transmetem millors sensacions als qui estan al nostre voltant.
Famílies hauríem de:
-afavorir que des de petits siguin autònoms en aquells hàbits d'higiene que
poden fer per si sols: rentar-se les mans i les dents, dutxar-se, rentar-se el cabell,
pentinar-se,...
-fer veure que hi ha roba que cal canviar cada dia (roba interior) i d'altra que es
pot fer servir més d'un cop si no s'ha embrutat (pantalons, jaquetes, etc).
RECORDEM QUE LA DUTXA A PARTIR DE 3r ÉS OBLIGATÒRIA I FORMA PART
DEL CURRÍCULUM

FEM MÚSICA AL VOLERANY!
La música reforça les habilitats comunicatives, el treball en grup, la creativitat i
l‟autodisciplina, i la pràctica instrumental augmenta la coordinació, la memòria i
el ritme. 😉
Quan l‟ensenyament musical entra a l‟aula, molts sentiments i emocions solen
sortir per la finestra...
Segons confirmen científics i educadors, la música ajuda a alliberar-se i té un
poder terapèutic que, a més, potencia l‟aprenentatge d‟altres matèries. La
música és un camí educatiu viu, part fonamental de l‟educació integral de la
persona. Un camí que educa en valors, crea hàbits i treballa competències. La
música aglutina les condicions per un veritable creixement personal, un suport
excel·lent per tots els altres ensenyaments.
Els infants que “fan música i, especialment, els que canten, són més alegres”.
Cantar allibera endorfines (les hormones de la felicitat), quan cantem ens
cohesionem, ens vinculem de manera afectiva i som més feliços.
A l‟aula de música a més sempre hi ha un moviment constant, fem ritmes,
toquem la flauta, escoltem audicions, preparem concerts, ballem, participem en
les activitats teatrals... i moooltes activitats més...
Per a que us feu una idea un mostrem unes imatges on els petits canten nadales
durant el concert de Nadal d‟aquest curs. També unes altres on els mitjans van
fer una sortida al Conservatori durant les activitats de la festa dels músics.

TAFANEGEM!!!!! 😉 Entrevistem als profes

Per: Ona Alcantara, Carla Batalla i Marina Doménech
Quants anys tens ? tinc 27 anys.
Quin es el teu menjar preferit ? el meu menjar

preferit es el cuscús.

Que t‟agrada fer els caps de setmana ? el que

m‟agrada fer els caps de setmana és estar amb
les amigues.
Quina es la teva pel·lícula preferida ? la meva

pel·lícula preferida és Harry Potter.

Quin és el teu esport preferit ? el meu esport

preferit és fer surf.

Bàrbara

Quants anys tens ? tinc 57 anys.

Quin es el teu menjar preferit ? el meu menjar

preferit és l‟arròs.

Que t‟agrada fer els caps de setmana ? el que

m‟agrada fer els caps de setmana és estar amb
la família i anar amb bicicleta.
Quina es la teva pel·lícula preferida ? la meva

pel·lícula preferida és El gran dictador.

Quin es el teu esport preferit ? el meu esport

preferit és anar amb bicicleta per la muntanya.

Xavier

Quants anys tens ? tinc 33 anys.
Quin es el teu menjar preferit ? el meu menjar

preferit és el sushi.

Que t‟agrada fer els caps de setmana ? el que

m‟agrada fer els caps de setmana és estar amb
els meus amics, fer surf, anar a la platja i
esquiar.
Quina es la teva pel·lícula preferida ? la meva

pel·lícula preferida és Dirty dancing.

Quin es el teu esport preferit ? el meu esport

preferit és el bàsquet.

Laura

Quants anys tens ? tinc 46 anys.
Quin es el teu menjar preferit ? el meu menjar

preferit és la paella.

Que t‟agrada fer els caps de setmana ? el que

m‟agrada fer els caps de setmana és actuar.

Quina es la teva pel·lícula preferida ? la meva

pel·lícula preferida és El club de los poetas
muertos.

Quin es el teu esport preferit ? el meu esport

preferit és l‟atletisme i el surf.

Esteve

Quants anys tens ? tinc 36 anys.
Quin es el teu menjar preferit ? el meu menjar

preferit és la truita de patata.

Que t‟agrada fer els caps de setmana ? el que

m‟agrada fer els caps de setmana és estar amb
la meva filla i visitar llocs.
Quina es la teva pel·lícula preferida ? la meva

pel·lícula preferida és Pretty Woman.

Quin es el teu esport preferit ? el meu esport

preferit és futbol.

Andrea

Quants anys tens ? tinc 34 anys.
Quin es el teu menjar preferit ? el meu menjar

preferit són els cargols a la llauna .

Que t‟agrada fer els caps de setmana ? el que

m‟agrada fer els caps de setmana és veure
pel·lícules, estar al sofà i anar a la platja .

Quina es la teva pel·lícula preferida ? la meva

pel·lícula preferida és la Momia.

Quin es el teu esport preferit ? el meu esport

preferit és bàsquet.

Pili

ENS SITUEM: ROMANIA I DINAMARCA
Autors: Biel i Mario de 5è B
Abans de començar el projecte Erasmus poca cosa sabíem de Romania i
Dinamarca. De Romania una mica més, ja que la família del nostre
company Rikard, havia nascut allí. De Dinamarca que era un país del
nord d‟Europa i que hi feia molt fred.

ROMANIA
Romania és un estat del sud-est d'Europa central. Fa frontera amb Ucraïna al
nord i al nord-est, amb la República de Moldàvia a l'est, amb Bulgària al sud, amb
Sèrbia al sud-oest i amb Hongria a l'oest. A llevant, és banyat pel mar Negre.
Capital: Bucarest
Prefix telefònic: +40
Moneda: Leu romanès
Població: 19,71 milions (2016) Banc Mundial
President: Klaus Iohannis

De Romania a més dels seus espectaculars paisatges ens ha cridat l‟atenció la
GASTRONOMIA : Hi ha una amplia varietat de menjars típics per gaudir d'una
bona cuina.
Ep! Us heu d'aprendre unes poques paraules: Vitel (vedella), Porc (porc), Pui
(pollastre), Apa (aigua), Bere (cervesa), Carne (carn), Miel (be), Omleta (truita),
Salata (amanida).
Per als amants de les sopes aquest és el país adequat: hi ha la Ciorba taraneasca
que és molt bona, i d'altres que també valen la pena tastar.

Miel la protap: carn de be rostit. Papricas: carn guisada o també pollastre amb
cebes fregides amb crema o tomàquet. Sarmale: carn picada embolicada en una
fulla de col.
Formatges variats: el que més trobareu és el Kashkaval, tan antic que ja es feia
en temps dels romans. També hi ha els Dalia, Nasal, Brinza, Urda, etc.
La beguda nacional és la palinca, feta de la destil·lació de la pruna.

Quina bona pinta que té aquesta sopeta 😉

DINAMARCA
Dinamarca, oficialment el Regne de Dinamarca és un país escandinau de
l'Europa septentrional localitzat a la península de Jutlàndia, i forma una
comunitat integrada per tres parts autònomes.
Capital: Copenhaguen
Moneda: Corona danesa
Població: 5,731 milions (2016) Banc Mundial
Reina: Margarida II de Dinamarca
És un país molt petit, si ho comparem amb els seus veïns, la qual cosa és un
avantatge per al turista ja que pot recórrer-lo sencer sense dificultat. A més,

està considerat com un dels millors països per viure, a més de tenir l‟honor de
ser el país menys corrupte del món.
És un país eminentment marítim, format per 407 illes, de les quals només 79
d‟elles estan habitades, a més de la península de Jutlàndia, la qual s‟uneix al
continent europeu per la frontera de Dinamarca amb Alemanya. Els 7300 km de
costes que té estan banyades pel Mar Bàltic i pel Mar del Nord.

Dinamarca té una llarga història, amb assentaments humans que es remunten
més enllà del 10.000 a.C. Aquest és un dels motius que doten al país de gran
interès cultural. A més, els més de quatre-cents anys de dominació vikinga han
deixat una profunda empremta, la qual cosa ens resulta molt atraient.
Ja ens hi veiem. A veure quan podem fer un intercanvi! 😉

EL REPORTATGE: LES NOSTRES MASCOTES
Per: Clàudia i Neus (5è A)

Chloe (5è B)

ELS GOSSOS “SALVATGES”

ELS GOSSOS DOMÈSTICS

El gos salvatge asiàtic és una espècie de
cànid salvatge asiàtic.

Hi ha aproximadament 800 races (més
que de qualsevol altre animal).
Presenten una gran varietat de colors i
de tipus de pèl diferents segons la raça
de gos. Tenen una gran relació amb els
humans, per a qui són animals de
companyia, animals de guàrdia, gossos
policia, gossos de treball, gossos de
caça, gossos d'aigua, gossos cobradors,
gossos llebrers, gossos pigall, gossos
pastors o gossos bovers. Un exemple:

El gos salvatge asiàtic corre el perill
d'encomanar-se de malalties infeccioses
si es troba amb altres animals, com els
gossos. Aquest cànid asiàtic és un
supervivent del darrer període glacial.
El següent exemple, no és salvatge, però
necessita espais oberts i estar en
contacte amb la natura.
El husky és una raça de gos que ve del
nord-est. Són molt resistent i també són
molt socials. Tenen bona salut, però
tenen molts problemes amb la vista.
Necessita una dieta de bona qualitat
amb moltes proteïnes i greix, si són
gossos de carreres se'ls ha de donar
menys aliment.

El pastor alemany és una raça molt
famosa i generalment es coneguda
perquè protegeix a la família. També
treballen en alguns departaments de
policia, ja que hi ha pastors alemanys
com gossos policies. És un gos molt
afectuós i sociable.

El conill tacat és una raça de conill

El conill marró és una de

Molt pacífica, però són

les races de conill més

molt delicats perquè quan tenen
ensurts els pot donar un atac de cor.
Cal tenir molta cura amb aquest animal.

comú. És pacífic i tranquil, però també
delicat . També cal tenir-hi cura .

El gat de Bombai és un gat domèstic
musculós i de mida mitjana, resultat de
l‟encreuament entre el gat birmà i el gat
americà de pel curt.
És un perfecte animal de companyia
que s'adapta ràpidament a llocs poc
espaiosos, però alguns no suporten la
soledat. És un animal que en general no
és molt "guerrer", és a dir, que no
busca baralles, és molt pacífic.

El gat de Bengala és un petit felí. Es
coneixen onze subespècies repartides
pel seu vast àmbit de distribució. En
algunes llengües se'l coneix com a gat
lleopard, a causa de la seva semblança
física amb el lleopard. És un gat que
necessita espai i pot adaptar-se amb
dificultat a l‟entorn familiar.

MÉS REPORTATGES. ARA TOCA EL TEMPS ALS ANIMALS
ESTRANYS
AUTORES : Júlia, Jana i Adela
Animals terrestres
KAKAPO
El kàkapo o kakapo, és una espècie d'au de la família dels lloros de Nova
Zelanda.
És famós per ser l'únic lloro del món no volador, el més pesat.
El menjar preferit del kakapo són les fruites, les llavors i el polen.

nom cientíific: Strigops

KIWI OCELL
S'anomena kiwi a qualsevol espècie d'ocell sense ales, de petita mida, es de Nova
Zelanda, del gènere Apteryx. De la mida aproximada d'una gallina domèstica, el
kiwi és de llarg el més petit dels devoradors de petits vertebrats. Sabieu què la
femella pon dos ous de dues a tres vegades l‟any?

nom científic: Apteryx
OKAPI
L'okapi és el parent viu més proper de la girafa. Es considera de vegades un
«fòssil vivent» per la seva semblança amb els primers giràfids que aparegueren en
el Miocè. Tot i això, fou l'últim dels grans mamífers a ser descobert. Pot arribar
a viure fins als 30 anys.
nom científic: Okapia johnstoni. Que estrany, no?

ATHERIS
És per tenir-li respecte, L‟Atheris és un gènere de serps verinoses que es troben
únicament a l'Àfrica subsahariana. Menys mal que a Vilanova i la Geltrú no en
tenim! Esta confinada a àrees selvàtiques.

Nom científic: Atheris

LINX IBÈRIC
El linx ibèric, també conegut com a linx pardina, és una espècie de mamífer de la
família dels fèlids. VA estar en perill d‟extinció durant molt temps. Naturistes
experts en conservació van vetllar per a que no desapareguessin del “mapa”.
Segur que els vostres pares i mares se‟n recorden de Felix Rodríguez de la
Fuente.

nom científic: Lynx pardinus

Animals de mar
PEIX VOLADOR
Exocoetidae, o peixos voladors, és una família de peixos marins que consta
d'unes 64 espècies agrupades en de 7 a nou gèneres. Saben nedar molt bé, pero
també fan un salts tan alts que sembla que volin. Podríem dir allò de... “es un
águila, es un avión...” NO, són peixos voladors!

Nom científic: Exocoetidae

PEIX ROCA
Peix de roca és un nom genèric que s'usa en gastronomia per designar uns peixos
que solen tenir moltes espines o un gran cap, relativament poca carn, més aviat
ferma, respecte d'altres, i que són molt gustosos. Gastronòmicament són molt
preuats.. Són peixos que viuen en fons rocosos. Què us animeu a tastar-los?

Nom científic: Synanceia verrucosa

MATA MATA
La matamata o tortuga matamata (Chelus fimbriata) és una tortuga Chelidae
originaria de Sudamérica. Si us fixe-us bé en les imatges, veureu que sembla que
està extreta d‟una de les pel.lícules de “Jurasik Parck”

nom científic: Chelus fimbriata
AXOLOTE MEXICÀ
L'axolot conegut en idioma nàhuatl com a axolotl que vol dir monstre aquàtic,
és un amfibi urodel que viu al llac Xochimilco i altres llacs de Mèxic. i a molts
aquaris de tot el món. A Mèxic ha estat tradicionalment un producte
comestible. A nosaltres ens sembla un petit “monstre” encantador.
A primer cop d'ull el seu estrany aspecte recorda el d'un cap gros gegant. El seu
cos és allargat i el cap gran amb els ulls xics. A l'alçada del coll té tres parells de
brànquies laterals externes. De tant en tant puja a la superfície per a respirar
també l'aire atmosfèric.

El seu metabolisme és molt peculiar, ha desenvolupat la capacitat de madurar
sexualment i reproduir-se conservant l'estat de larva o la majoria dels seus
aspectes. També té la capacitat de regenerar parts del cos perdudes, per això
l'axolot és considerada una de les salamandres més rares del món. Us agrada?

Nom científic: Ambystoma mexicanum

ÀNGEL DE MAR
Els àngels de mar (Clade Gymnosomata) són un grup extremadament, classificats
en sis famílies diferents. Viu en aigües càlides de quasi tot el món i s‟alimenta de
“limas” (que no llimones).
Aquest gelatinós animal és força àgil, utilitzat un parell d‟ales amples que li
abarquen la meitad anterior del cos, que és força transparent i li permet
entreveure els budells pigmentats d‟un color ataronjat. És quasi transparent.
UIXXXX! N‟heu vist mai per la platja de la Pasífae?

Nom científic: Gymnosomata

ELS ESPORTS: BÀSQUET I FUTBOL
per: Biel Guardiola, Ivan Paredes, Pol Marsal

FUTBOL
Per parlar d‟aquest esport necessitaríem t0ta la revista per això aquest cop és
centrarem en LES REGLES DEL FUTBOL.

BÀSQUET
El bàsquet a l‟escola és un esport minoritari, ja que no hi ha gaires grups que hi
juguen per això us volem explicar en què consisteix el “minibàsquet” molt
adequat per començar a introduir aquest esport tan xulo.
El minibàsquet, és una versió de bàsquet per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Les
dimensions de la pista són més reduïdes, l‟alçada de la cistella és més baixa i la
mida de la pilota més petita. S‟apliquen també altres adaptacions del reglament.
Hi ha diferents canvis, i pot haver partits de 4, 6 o 8 quarts.

ENS INTERESSA! Estil de dibuix “Chibi”
Per: Izan Ocaña, Oriol Parejo i Eric Ibarzo
CHIBI és un nom originari de l'idioma japonès que descriu a una persona petita o
a un nen/a. Es fa servir també com a pejoratiu quan es refereix a un menor.
En la cultura japonesa, un chibi és un nen bebè o una versió infantil d'un
personatge de manga o anime. Una versió chibi d'un personatge està
normalment utilitzat per fer còmics. Chibi és una forma simple i bella de dibuix
manga ("Superformat" o "SD" és un altre nom per als chibis).
Per començar a dibuixar l‟estil chibi hem de realitzar aquests passos.

1-Fer un esbós de tot el cos.

2-Fer el cabell i els ulls i el nas.

3-Començar fer els detalls de tot el cos.

4-A continuació repassar tot el cos amb retolador.

5-Començar a pintar tot el dibuix.
A continuació us posem un exemple de com és un dibuix d‟estil chibi, a veure si
us animeu a dibuixar-ne. Ànim!

ARA TOCA L‟ESPAI AL “MÓN” DE LES APLICACIONS 😉
Per: Alba Figuerola i Martina Pérez
En aquest reportatge us volem donar a conèixer les aplicacions de mòbil que més
s‟utilitzen al món.

Instagram

Whatsapp

Facebook

És una xarxa social especialitzada, una aplicació mòbil i web gratuïta desenvolupada per
Kevin Systrom i Mike Krieger l‟any 2010 per compartir imatges i vídeos. L‟aplicació permet als
usuaris fer fotografies, aplicar filtres i marcs si es desitja i, finalment, mostrar-les a les seves
amistats o seguidors, ja sigui a la mateixa plataforma o a diverses xarxes socials, incloent
facebook, twitter.

És un programa de missatgeria instantània per a telèfons intel·ligents, propietat de
facebook. A banda de missatges, aquesta aplicació permet també enviar i rebre fitxers amb
imatges, vídeos, ubicació i contactes, així com missatges en grups de fins a 100 persones i
llistes de distribució. És actualment el client de missatgeria instantània mòbil amb més
usuaris a tot el món, més de 1.000 milions.

És una xarxa social llançada el 2004 i que pertany a la companyia privada Facebook, Inc. La
xarxa permet afegir gent com a amics, i enviar-los missatges i compartir enllaços, fotografies
i vídeos, entre altres coses. Té com a principi un 'mur' particular a cada usuari en el qual es
van succeint les diverses publicacions de les amistats (membres que ho ha acceptat com a
amics) o dels grups o pàgines als quals ho ha fet 'M'agrada'.

És un servei que permet als seus usuaris enviar i llegir missatges de text d'una llargada
màxima de 280 caràcters anomenats tuits o piulades.

Twitter
És un programa suec de font de dades musicals. Permet escoltar de forma instantània sense
temps de descàrrega. Es poden fer cerques de temes musicals per artista, àlbum o llistes de
reproducció creades pels propis usuaris.

Spotify

Snapchat

És una aplicació del mòbil que permet enviar vídeos o fotografies, que s'esborren
automàticament al cap de 24 hores, amb missatges o sense, als destinataris escollits pel
mateix emissor o a la teva història. També pots xatejar amb els teus amics, amb l'opció de
guardar els missatges o no, a més de cridar, o fer vídeo trucada gratuïtament. L'aplicació
permet editar les fotografies amb filtres i els vídeos amb càmera lenta, ràpida, filtres....

“MODES” A LES ESCOLES
Per: Fàtima Elkouch i Aylen Escribano

Hi ha diversos tipus de modes a les escoles i una d‟elles és la dels jocs o joguines
que els infants portem. A continuació us escriurem sobre algunes d‟aquestes
modes que es poden veure.
Per començar i que ara està molt de moda és el “SLIME”, és una espècie de
plastilina que és pot fabricar a casa. Una altra de les modes que seguim es “els
cromos”, hi ha col·leccions de molts tipus, de futbol, de pel·lícules, de princeses
i es poden enganxar o poden ser cartes. També estan les “baldufes” i els
``spiners´´ que giren i alguns fan llum.

slime

cromos

baldufa

spinner

Hem anat a les classes i hem fet la pregunta, quins d‟aquests objectes teniu a
casa? i aquests son els resultats que hem obtingut preguntant als alumnes de 1er
a 6è.

INVESTIGACIÓ. Quins objectes han canviat d‟abans a ara?
per Eric, Roger, Ismael, Aleix i Siscu de 5è B
De vegades els vostres avis i àvies, o fins i tot els pares i mares, diuen allò de...
“Abans això era d‟una altra manera”...

Hem investigat alguns objectes d‟abans i fixe-us! 😉

El casset, el VHS, el walkman, l'agenda electrònica, el disquet... El més segur és
que aquests aparells us sonin de les converses dels vostres pares i mares o avis i
àvies! Per a què servien aquests aparells? La tecnologia avança a passos de
gegant i el que ara pot semblar d'última generació d'aquí a uns anys també estarà
obsolet.

Aquests són només alguns d'aquests objectes que en la seva època van ser molt
importants però que han canviat molt

Els diners com tot ha canviat, abans tenien pessetes i ara nosaltres tenim euros.
Aquesta és la gran diferencia. La pesseta era més barata, una pesseta era menys
d‟un cèntim.

😊Els jocs virtuals van començar a sortir entorn als anys 80 amb pacman, les
naus que disparaven,... però no es semblaven res als d‟ara. Els gràfics, el so, etc.
Les consoles també han evolucionat molt. Aquí teniu la comparació:

gameboy, any de sortida: 1989

play station, any de comercialització: 2013

😊La música també ha canviat ar1a hi ha reggaeton, trap, rap…
Abans hi havia més tipus de música però els més famosos eren pop i rock. Els
grups i cantants d‟abans eren per exemple: Queen amb Fredy Mercury cantant o
els Beatles amb John Lenon😊El transport. BREU HISTÒRIA DE L‟AUTOMÒBIL
La història de l'automòbil es remunta a l'any 1769 amb la creació de vehicles
propulsats amb màquina de vapor capaços de transportar passatgers. L'any 1806
es construeixen els primers cotxes propulsats amb motor de combustió interna
que cremaven gas i no va ser fins al 1885 quan es perfeccionen els motors que
utilitzaven gasolina o gasoil com a combustible. Els cotxes propulsats amb
energia elèctrica van aparèixer cap al segle XX.

El Fardier va ser el primer cotxe de la història va sortir el 23 de octubre de 1769 i
el va inventar Nicholas - Joseph Cugnot

Exemples de cotxes moderns:

Ferrari es va fundar l‟any 1947

Audi es va fundar l‟any 1965

RECOMANACIÓ D‟ EXCURSIONS
Per: Alex, Arnau, Martí (5è A) i Raul i Mario (5è B)
Una vegada acabem l‟escola i comencem les vacances, tenim uns mesos per
descansar, jugar i divertir-nos. Per aquest motiu us volem recomanar un parell
de llocs per visitar aquest estiu.
Per començar uns presentarem:

1.- Entre les poblacions de Vilafranca del Penedès i Igualada i molt a prop de
Barcelona, en concret a Sant Quintí de Mediona, trobareu el parc de Les Deus
Aventura. En aquest parc ofereixen activitats per tota la família, des de més
petit fins al més gran de la casa.
Hi ha activitats de tota mena, pels més valents i per tothom, a continuació us
enumerarem algunes d‟aquestes activitats:
-

Pels més valents: tirolines, ponts penjats, lianes, circuit acrobàtic pels
arbres i un circuit per damunt d‟una roca.

-

Per tothom: zona de passeig, visita a les grutes, itineraris per dins del
aigua ( fem la pujada d‟un riu), circuits d‟orientació, àrea infantil amb
circuits i aventures diverses.

Si voleu més informació entreu a la seva web http://www.lesdeusaventura.cat/
2.- El segon parc que us volem presentar és el següent:
https://www.aqualeon.es/ca/

A prop del Vendrell a Albinyana és on està situat. En aquest parc pots gaudir
dels diferents tobogans aquàtics i de les diverses zones que tenen perquè pugui
gaudir tota la família
-

ChIll out & play: en aquesta zona és on els més petits gaudiran de les
seves piscines, on hi ha atraccions amb una alçada màxima de 1,20m, i on
també podran gaudir de la piscina d‟onades, aquestes arribaran fins a un
metre d‟alçada.

-

Family Fun: Aquí la diversió en família o amics està assegurada, molts
d‟aquests tobogans fan servir flotador, que et deixen al parc o que pots
alquilar, poden ser individuals o de parella. Podràs fer curses de
velocitat, passar per un tub fosc o tenir una experiència propera al
rafting en una de les atraccions més llargues que hi ha al parc.

-

kidzworld, dirigit als nens i nenes, en aquesta zona podran endinsar-se en
un món ple d‟aventures.

-

Adrenaline fun, dedicat als més valents, quatre tobogans on gaudiràs i
treuràs molta adrenalina que farà que vulguis tornar a pujar.

Per més informació dirigiu-vos a la seva pàgina web.
3.- I per últim us volem recomanar

Situat a Vilassar de dalt, a la comarca del Maresme. Més de vint-i-dos tobogans,
tres super piscines i una macro zona de pícnic. Sense preses, sense necessitat de
fer cues i amb un personal preparat per aconseguir que gaudeixis d‟una jornada
en família inoblidable.
Les seves atraccions aquàtiques fan del parc un espai únic per gaudir de l‟estiu.
Dins del parc trobaràs tot el que necessites per gaudir d‟una jornada especial.
Com som una mica tafaners, van fer una ENQUESTA per les classes i... a partir
de la pregunta, heu anat alguna vegada a un parc aquàtic?, aquests són els
resultats que hem aconseguit preguntant als alumnes de primària ( de 1er a 6è).
Total de persones que SI han anat a un parc aquàtic 217
Persones que NO han anat a un parc aquàtic 72 persones

PORT AVENTURA
PortAventura World Parks & Resort és un complex turístic format per dos
parcs temàtics (PortAventura Park i Ferrari Land), un parc aquàtic
(PortAventura Caribe Aquatic Park), 5 hotels tematitzats. Es troba al
Tarragonès, entre Salou i Vila-seca. El parc va ser inaugurat l'1 de maig del 1995 i
actualment rep uns 4 milions de visitants a l'any.
Està dividit en 6 grans zones temàtiques: Mediterrània, Polinèsia, Xina, Mèxic,
Far West i SésamoAventura. Una atracció emblemàtica del parc és el Dragon
Khan. És una atracció que ha donat molta fama al parc.
Cada temporada hi ha espectacles nous i el parc canvia amb les estacions de
l‟any. Si us agrada l‟aigua, a l‟estiu podeu visitar els parcs aquàtics.
Si us agrada morir-vos de por us recomanem anar-n‟hi per Halloween, aquest és
el millor lloc per tenir bons ensurts.

ELS VIDEOJOCS
Autors: Andreu Belzubnce i Kenta Wolf (5è A) i Marc Escalera (5è B)
Alguna vegada els vostres pares o mares us han dit que ja està bé de jugar a la
consola? Doncs jo us vull explicar alguns arguments que els podeu donar per a

què us deixin jugar una mica més! ;)
1.- Els videojocs milloren l'ús de les habilitats mentals.
2.- Afavoreixen el desenvolupament de diverses capacitats cerebrals, com les
capacitats motores, espacials i cognitives. Plantejen situacions que necessiten
ser resoltes, i això potencia les capacitats de valoració d'opcions, de sentit
crític i de decisió.
3.- Hi ha videojocs que desenvolupen la memòria i l'observació, altres la part més
creativa, n'hi ha que ajuden a aprendre algun idioma, altres que fan exercir el
nostre cervell amb càlculs matemàtics, etc.
4.- Permeten la interacció entre els nens i les nenes, això ens permet treballar
col·laborativament, d'aquesta manera ens ajuden els uns als altres i aprenem
junts.
5.-Existeixen una gran varietat de videojocs educatius.
Aquí en teniu alguns exemples que a ens han agradat!

PES i NBA, són interessants per aprendre
estratègies de futbol o de bàsquet

Minecraft, per aprendre a construir

ROCKET LEAGUE, el recomano per a jugar amb amics/es

LEGO MARVEL, és un joc molt divertit

DIRT RALLY i MR4 MOTORACER per
disfrutar fent curses de cotxes o motos

LITTLE BIG PLANET, si el que us agrada és l‟aventura!

I RECORDEU, ELS JOCS SÓN INTERESSANTS I DIVERTITS, PERÒ
TAMBÉ HO ÉS LLEGIR, SORTIR D‟EXCURSIÓ, VISITAR MUSEUS,
ESCOLTAR UN CONCERT…

Continuem amb les recomanacions! PEL.LÍCULES SOBRE EL MAR!
Autors/es: Leo, Izan, Noha, Jordi, Arnau
Com ja sabeu perquè ho haureu vist a la tele, llegit al diari, buscat a la nostra
pàgina web,... estem treballant en un projecte relacionat amb el mar. Com que
som molt pel.liculeros hem fet una recerca per a recomanar-vos pel.lícules que
siguin “aquàtiques”. Us en recomaneu una per a cada grup d‟edat i us en fem
una breu ressenya.
BUSCANT A NEMO PER AL GRUP DE PETITS!

Nemo és un petit peix pallasso, l'únic fill que li va quedar a Marlin després que
una barracuda ataqués l'anemone on vivia i acabés amb la seva parella i amb
gairebé tota la seva prole. A partir d'aquest succés, Marlin s'encarrega de
cuidar el seu fill de forma exageradament protectora, cosa que dóna lloc al fet
que Nemo es rebel·li i emprengui una aventura aprofitant una excursió del
col·legi. Nemo en el seu afany de demostrar la seva valentia i la seva capacitat
d'espavilar-se tot i tenir una aleta atròfica, és atrapat amb una xarxa i acaba en
la peixera d'un dentista a la ciutat de Sydney per a ser el regal de la neboda del
dentista, Darla. Des de llavors el seu pare emprèn una llarga recerca per a donar
amb pistes que li duguin a recuperar al seu fill. En el camí se li uneix un peix de
poca memòria anomenat Dory. Els dos junts han de superar nombrosos
problemes entre els quals es troben els taurons vegetarians, les meduses, una
balena amb la qual parlen "Cetaci" i les gavines. Durant el seu viatge també
reben l'ajuda d'altres personatges entre els quals es troben les simpàtiques
tortugues. Mentrestant, Nemo entaula una gran amistat amb els peixos que
habiten dintre de la peixera i junts planegen escapar i tornar a la mar.

GRUP DE MITJANS: VAINA

D‟aquesta fantàstica pel.lícula us en transcrivim un fragment de la lletra d‟una
de les cançons. Ens agrada molt cantar-la!
Fa que vinc a la vora de l'aigua
des que jo tinc memòria,
i mai no he sabut per què.
Jo vull poder ser una bona filla
però aquesta aigua d'aquí l'illa,
em crida i no sé què fer.
Cada nou trencall,
cada nou camí,
cada nova vall,
sempre em porta aquí.
En el lloc que sé que no puc venir,
però on jo vull ser.
Veig el punt on el cel, troba el mar i em crida!
Jo hi vull anar, però no sé on va.
Si el vent que m'empeny cap el mar m'acompanya,
sabré on va, si me'n vaig no puc saber on arribaré.
Jo sé que tothom en aquesta illa, és feliç
en aquesta illa, no hi ha res improvisat. (...)

GRUP DE GRANS: LA VIDA DE PI

Sabíeu que La vida de Pi és una novel·la d'aventures de fantasia? Abans de ser
pel.lícula era una novel.la escrita pel canadenc Yann Martel, publicada el 2001.
El protagonista, "Pi" un noi tàmil de Pondicherry, explora els temes de
l'espiritualitat i el sentit pràctic de la religió des de molt jove.
Sobreviu 227 dies després d'un naufragi en situació d'abandonament en un
vaixell a l'oceà Pacífic amb un tigre de Bengala anomenat Richard Parker. Quina
passada!
Fa uns cursos uns grups de sisè, van treballar-la amb les tutores i la Núria de
música. Nosaltres encara no l‟hem vist, però és a la nostra llista de pendents. Us
en fem cinc cèntims, perquè encara en sabem poca cosa.
La família d'en Pi s'embarca en un vaixell de càrrega japonès per tal de portar
alguns dels animals del seu zoo fins al Canadà, però després d'uns dies a altamar,
el vaixell sucumbeix a una tempesta i naufraga, el que resulta en la mort de la
seva família. Durant la tempesta, en Pi s'escapa en un petit bot salvavides amb
una hiena tacada, una zebra ferida, i un orangutan. Tot i que en Pi s'esforça per
sobreviure entre els animals, la hiena mata la zebra i l'orangutan. En aquest punt,
es descobreix que un tigre de Bengala anomenat Richard Parker s'havia amagat
sota la lona del vaixell, i aquest mata i es menja a la hiena. Espantat, Pi
construeix una petita barqueta amb flotadors i cordes, per tal de no estar dins
la barqueta. En Pi comença a pescar i dessalinitzar aigua, però sempre corrent el
perill de ser devorat per en Richard Parker.
Quins nervis... què passarà?

Les receptes de 5è
Menjar de tres països: Argentina, Argèlia i Uruguai
Autores: Paulina, Agustina i Shaima.

Brec, d‟Argèlia

Eines: paella, cullera de fusta, paper de cuina i un plat.

Ingredients:
Massa de brec precuinada (no es pot fer a mà, si no es quedarà sec),
Carn de xai picada (es pot substituir per pollastre, la quantitat que tu desitges)
Una mica d‟enciam i formatge fresc
Opcional: 2 pastanagues i 1 ceba
Oli de sèsam
Salsa de soja (opcional)
Important: es necessita l‟oli de gira-sol per fregir.

Preparació
1.- Agafeu la massa de brec, prepareu-la i separeu-la.
2.- Poseu la carn de xai a la paella i fregiu-la amb l‟oli de gira-sol.
3.- Quan està una mica cuita, afegiu la ceba i la pastanaga (opcional)
4.- Retireu la barreja de la paella i poseu-la sobre la massa de brec.
5.- Serviu el brec acompanyat d‟amanida, verduretes saltejades...

Alfajores, d‟Argentina

INGREDIENTS
●

1 tassa i 1/3 de farina

●

2/3 de tassa de maizena

●

1 culleradeta de llevat en pols

●

1/2 tassa de sucre glacé

●

1/3 de tassa mantega

●

ratlladura de llimona

●

1 rovell

●

1 ou

●

“dulce de leche”

●

vainilla (opcional)

●

coco ratllat (opcional)

●

xocolata amarga (opcional)

PREPARACIÓ
Barregeu la mantega (millor si la teniu a temperatura ambient), el sucre glacé, un ou sencer i un
rovell d'ou. Un cop barrejat, afegiu-hi mitja culleradeta de ratlladura de llimona (si ho preferiu, ho
podeu canviar per vainilla).
En un altre bol, barregeu la farina, la maizena i el llevat. Després aneu-ho tirant a poc a poc a la
barreja de mantega. Remeneu-ho fins que n'obtingueu una pasta homogènia i que no s'enganxi.
Espolseu una mica de farina damunt del marbre i esteneu-hi la pasta. Aplaneu-la amb un corró fins
que tingui, més o menys, mig centímetre de gruix. Talleu-ne porcions d'uns 4 cm de diàmetre i
aneu-les col·locant en una safata per anar al forn, prèviament untada amb mantega.
Enforneu els alfajores durant 15 minuts a 190º. Traieu-los del forn i deixeu-los refredar.
Una vegada freds, uniu-los de dos en dos posant-hi entremig una culleradeta de “dulce de leche”.
Arrebosseu-ne les vores amb coco ratllat o xocolata amarga (com més us agradi) i ja els podeu
servir.

Chaja, d‟UrugaIi

Ingredients
1 pa de pessic de 26cm de diàmetre
1 llauna de duraznos (préssec) en almívar
3/4 litre de nata Muntada
3 clares d‟ou
1/2 tassa de sucre
“Dulce de leche” al gust
Merenga al gust per decorar
Vainilla (opcional)

●
●
●
●
●
●
●
●
Utensilis

Un motlle rodó, cullera de fusta, ganivets diferents, recipients per fer les
barreges, i la nevera.
Preparació
El primer pas és fer la merenga. Per a aconseguir-ho has de batre les
clares fins que estigui dur i espès. A continuació, incorpora el sucre a poc a
poc a la nata muntada (es poden afegir 2 o 3 gotes de vainilla opcionalment).
Ho guardem a la nevera unes quatre hores.
Per a decorar les postres col.loca una base de merenga en un motlle rodó,
després posa el pa de pessic, a continuació més merenga per sobre.
El següent pas es posar una capa de “duraznos” i finalment cobrim novament
amb merenga. Se serveix com un pastís i queda deliciós!

Recepta de pokeball de fruita
FET PER: Ariadna Corral, Gerard Sánchez i Antonia Cortés

Nosaltres som un grup molt creatiu o sigui que ens vam reunir i res de
receptesbuscades o explicades per la família. Si us agrada la creativitat i la
espontaneïtat, aquesta és la nostra recepta inventada. Us animeu a fer-la?
Ingredients:
-1 taronja
-1 fruita, maduixa
-caramels tous de colors
-xocolata (com a regal)
Material:
-buidador de fruita
-ganivet
-bol
Procediment:
1 Agafa la taronja i la talles per la meitat.
2 Amb el buidador de fruita buida la taronja.
3 Agafa la taronja i la fruita de la teva elecció i talla-les amb un ganivet a trossos
petits, desprès fica-les al bol.
4 Recull tots els trossos de fruita i la xocolata (com a regal) i fica-ho a les pells
de taronja
5 Estreny els caramels tous per tancar i decorar la taronja
6 Agafa la taronja i regala-la si vols o sinó te la quedes i te la menges.
BON PROFIT

COLÒNIES AL DELTA DE L‟EBRE
Autors/es: Hind, Luís de 5è B
Hola sóc la Hind i encara no estava a l‟escola quan van anar de colònies, per això
els he ajudat a buscar informació d‟aquest lloc per internet, i he trobat que…
Sabíeu que el delta és un Parc Natural? Llegiu amb atenció!
Parc Natural del Delta de l'Ebre
El Delta de l'Ebre és la major zona humida de Catalunya, amb una superfície de
320 km2. Constitueix un dels hàbitats aquàtics més importants del Mediterrani
occidental. L'equilibri entre la seva riquesa natural i l'explotació per part de
l'home no ha estat mai fàcil, per això, l'any 1983, la Generalitat de Catalunya va
aprovar la creació del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que ocupa les
comarques del Montsià (hemidelta dret) i del Baix Ebre (hemidelta esquerre).
El Delta de l'Ebre està format per dos zones clarament separades pel riu, la part
dreta i la part esquerra del delta. De les poblacions que en formen part de
l'hemidelta dret, destaquem Amposta, que juntament amb el Poblenou del
Delta, té una major representació d'habitants. També cal destacar Sant Carles
de la Ràpita com a límit del Delta per la part inferior i Sant Jaume d'Enveja com
una de les poblacions més amplies del Delta de l'Ebre. El centre d'interpretació
de les llacunes del Parc Natural del Delta de l'Ebre és troba a la Bassa de
l'Encanyissada i popularment anomenada la Casa de Fusta.
De l'hemidelta esquerre, destaquem la població de Deltebre, on trobem la seu
del Parc Natural del Delta de l'Ebre i l'Ampolla com a límit superior del Delta de
l'Ebre. D'altra banda, el seu important el seu paper biològic i agrícola.

Hola sóc Luís i us vull explicar que al mes d‟octubre vam anar al Delta de l‟Ebre
i vam quedar-nos a l‟alberg de Sant Carles de la Ràpita. El menjar va ser molt
autèntic i algunes coses no m‟agradaven com: la paella d‟arròs, però m‟ho vaig
menjar igual perquè La Lluïsa, L‟Andrea i la Pepi em dien que s‟ha de menjar de
tot. El que estava més bo eren les patates fregides i les “alitas” de pollo.
A l‟hora de dormir ens posàvem dins del llit de les lliteres que primer havíem
preparat nosaltres mateixos. A mi em van haver d‟ajudar perquè encara n‟estic
aprenent! :)
El primer dia a les colònies vam cultivar arròs, que cultivar arròs es diu sembrar
arròs. També vam veure flamencs, gallines, ases, ànecs, gavines,... A la tarda vam
anar en unes barquetes i uns rems llargs pels canals i d‟això se‟n diu “perxar”.
Semblàvem pagesos de veritat! Hi havia mosquits que ens picaven força!
El segon dia vam anar en bicicleta un camí molt llarg. Ens vam cansar molt,
almenys jo. Però a la nit ens vam dutxar per anar a la discoteca a ballar i cantat
tot tipus de música .
L‟últim dia vam anar en barca pel riu Ebre i vam veure l‟únic port fluvial que hi
ha a Catalunya. Estàvem mig adormits, però va ser relaxant i vam aprendre
moltíssim.
Durant les colònies vaig tenir tot tipus d‟emocions: tristesa perquè deixàvem la
mama i el papa, però també diversió perquè coneixíem espais nous i felicitat per
compartir uns dies amb els nostres amics i amigues

Jo aquestes colònies les classifico amb:

Us passem unes fotografies i us animem a fer-hi una visita! És un dels nostres
Parcs Naturals!

A l‟escola fem milers d‟activitats més, el dia a dia és intens i
interessant. Si en voleu saber més entreu a la nostra pàgina web
http://www.escolavolerany.cat/

ARA COM DIUEN ALS DIBUIXOS ANIMATS..

ELS AUTORS DE LA REVISTA, GRUPS DE 5è A i B

