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LA LLUNETA VISITA ALS MENUTS DE P3.
Dimecres 24 de gener els menuts de P3 van rebre una visita molt especial: la
Lluneta. Ella és filla de la lluna i amiga de la Ratoliva. Ara us podeu imaginar,
com va ser d’emocionant aquell matí!
Els va dur 3 contes per ajudar-los en el moment d’anar a dormir i va triar un
de molt de divertit per explicar, era d’uns animalons que es despertaven a la
nit.
Van gaudir molt amb la Llunera, esperem que torni a visitar l’escola un altre
dia!

4

MERCAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
El dia 29 d’octubre del 2018 els nens i nenes de P4A, la classe dels Dracs, van
anar d'excursió al mercat Central de Vilanova i la Geltrú. Va ser una sortida
de tot el matí i el trajecte el van fer caminant. Van anar acompanyats de la
Montse, l’Anna i dues mares . Allà van comprar els ingredients per fer la
massa de galetes amb formes per la tardor que després van elaborar a la
classe.
Abans d’aquell dia van haver d’investigar quins eren els ingredients
necessitaven per elaborar les galetes a la classe i els van ajudar 5 persones a
cadascuna. El dia següent, se les van menjar a l’escola.
Van aprendre que al mercat poden trobar moltes parades on comprar
aliments com: peixateries , carnisseries i fruiteries.
S’ho van passar molt bé i van aprendre molt!!!
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SOM ELS BOMBERS DE P5!
Dimarts 13 de novembre, els alumnes de P5 van visitar l’Estació dels Bombers
de la nostra ciutat. Va ser un matí ple d’emocions, aprenent d’uns grans
professionals que ajuden en situacions d’emergència no sols a les persones,
sinó
també
a
animals
i
la
natura.
El que més el va agradar es poder veure tot el material que fan servir i....pujar
al camió de bombers!!
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COLÒNIES A AIGUAFREDA
El dia 17 d'octubre del 2018 les dues classes de 1r van marxar de colònies a
Aiguafreda en autocar. Els van acompanyar els mestres:
la Cristina, la Natàlia, l’Esteve i la Sandra, monitora del menjador. La seva
estada va ser de nits i tres dies.
Van elaborar i posar en pràctica un petit projecte al voltant del tema del circ,
amb aquesta finalitat van fer diferents proves de circ.: es va presentar
d’hipopòtam Noa, van gaudir de tallers de malabars, tallers de màgia i
equilibris.
La última nit van assistir a gran espectacle de circ. S'ho vam passar pipa!
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ACTIVITAT STOP MOTION
El dia 14 de Gener del 2019, l’Andreu , un monitor , va vindre a 2onA ,la
classe dels Pastorets , per ensenyar los a fer una activitat : l’ Stop motion,
amb playmobils. La Marta, la seva tutora també aprenia de la activitat.
Es van repartir per grups, llavors van començar a fer l'activitat .
Per aconseguir que quedés l'efecte de que els personatges es moguessin sols,
havien de fer moltes fotos i cada foto havien de moure una mica el
playmobil .
Quan ja havien fet les fotos, les van ajuntar totes en format de vídeo i va
quedar un efecte màgic.
L’ activitat els hi va fer molta il·lusió , i van aprendre una nova forma diferent
de fer pel·lícules o tràilers animats,
S’ho van passar molt bé .
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EXCURSIÓ AL MUSEU COSMOCAIXA
El dia 5 d’octubre del 2018, els alumnes de 2n, les seves tutores la Marta i
l’Anna Pau, l’Esteve i l’Anna Cuenca van visitar el Museu Cosmo Caixa de
Barcelona, en una sortida de tot el dia. Van viatjar en autobús.
Al museu van fer 2 activitats: el “Toca toca” i el “Bosc inundat”. A “Toca
toca”: van veure animal de les zones mediterrànies, les selves tropical i els
deserts, coneixent els seus hàbitats més singulars. Al “Bosc inundat” van tenir
l'oportunitat de submergir-se en un ecosistema on habita 50% de la
biodiversitat del planeta.
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MUSEU CAN PAPIOL
Les classes de 3er van anar el dia 29 de desembre del 2018 a fer una sortida
al Museu Can Papiol, de la mateixa localitat, al llarg del matí. Els van
acompanyar els seus tutors, el Luismi la Pili, i alguns pares dels propis alumnes.
Ens expliquen que les activitats van ser nombroses i, a l’hora, molt divertides.
Una de les activitats ha sigut fer girar la baldufa, també van
fer una piràmide amb escuradents i, fins i tot, van ballar un vals en una sala
majestuosa on antigament es celebraven grans festes. També van fer un joc
de paraules molt divertit i complicat, la següent activitat havien de posar-se
aigua a la boca i dir una frase, i per últim, van estar buscant cartes en les quals
hi havia paraules i amb aquestes feien frases.
Van aprendre moltes coses de com vivia la gent abans i com a merescut
premi, els hi van regalar una moneda de xocolata.
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LA DIETA MEDITERRÀNIA
Els alumnes de 4t van gaudir d’un matí de taller en relació a la “Dieta
Mediterrània”, el 22 de febrer, a la nostra localitat.
Uns dies abans, a l’aula, amb els seus tutors la Paula i el Carlos, van parlar
sobre què volia dir una “dieta saludable” i van elaborar la “piràmide dels
aliments” per tal de conèixer quins són els aliments que més i que menys
hem de menjar.
El taller va començar amb una explicació per part dels monitors, sobre
l’alimentació i els productes de la terra. A continuació, per grups, van
elaborar i degustar diferents plats:
 Torradetes amb xató i anxoves.
 Hummus.
 Pinxo vegetal.
 Pa amb tomàquet i tonyina.
Per complementar els van oferir unes coques vegetals.
Tot plegat va ser deliciós!
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COVES DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ.
El dia 19 de Novembre del 2018 les classes de 4t A i 4tB, van fer una sortida
escolar de tot el dia, viatjant en autocar a les Coves de L’Espluga. Els van
acompanyar, els seus tutors el Ricard i en Carlos, i la Núria especialista de
música
Dies abans d'anar van mirar uns vídeos on parlava de la prehistòria, i van fer
un treball sobre aquest tema.
El dia de la sortida van aprendre les edats de la prehistòria arrel de les
activitats que van realitzar amb els monitors. A mida que anaven caminant
per la cova, els explicaven coses sobre com era en aquella època.
Va ser una sortida molt profitosa i a més a més, s’ho van passar molt bé.
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VISITA AL MUSEU MARICEL

Els alumnes de 5èA i 5èB de l'escola Volerany van anar a Sitges per visitar el
museu Maricel. Està situat davant del mar, en entrar ens vam meravellar per
tots els guarniments amb que havia decorat el noble americà Charles Deering
(el col·leccionista) la seva antiga casa. Era tan ric que el palau estava ocupat
només per posar-hi la seva col·lecció.
Els alumnes van passar per les diferents estances, algunes sales tenen fonts i
plantes, i altres només una estora; també hi van trobar un piano i un orgue;
disposava de dues terrasses (una al pis més alt dalt i una al primer). Una
porta que connecta amb la casa del noble americà que és a l’altra banda d’un
carrer estret. Ell es va fer una casa al costat del palau per anar-hi a l'estiu, però
quan es va fer vell, la major part de la col·lecció se la va emportar als Estats
Units.
La Sara , la guia turística, els va ensenyar que per tot el museu es poden
apreciar uns símbols que representen un mar i un cel, que dona nom al museu
Maricel. Hi havia moltes estàtues. L’ americà va viatjar per tot el món per
aconseguir peces per la seva col·lecció i decoració particulars.
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EL DIA DE LA CIÈNCIA
El dia 16 de novembre de 2018, un dia molt assolellat , els nens de 5è i 6è
van anar a Sitges per celebrar el “Dia de la ciència. El viatge en autocar, va
ser tranquil i ràpid ja que Sitges no es troba gaire lluny de Vilanova i la Geltrú.
Quan va acabar el trajecte van tindre que anar caminant pel passeig marítim,
gaudint d’una platja preciosa. De seguida estaven en la plaça de l’Església on
hi havien diferents paradetes sobre la ciència.
La primera parada estava dedicada a la imatge, coses que es veien diferents
gràcies a l’efecte òptic.
Tot seguit, van trobar una altra paradeta, on els van explicar com extreure
l'ADN d’un plàtan: el que van fer va ser triturar-lo i ficar-lo en un pot amb
aigua. Al cap de molt poc van poder veure una taca blanquinosa a dalt de
tota la fruita: l’ADN del plàtan!!!
Després van anar a parar a un taller que els deien com fer volar un coet. Per
fer que voli una ampolla de plàstic es necessita barrejar aquests ingredients:
vinagre i bicarbonat de sodi. En el mateix estand els van ensenyar un altre
experiment relacionat amb el so, funcionava posant un altaveu que el so
conduïa dintre d’un tub, on havia petites boletes.
Quan va acabar el taller, van anar a la quarta parada on els encarregats no
eren alumnes d’institut com a la resta, sinó els treballadors de l’Espai Far de
Vilanova. Van ensenyar vaixells i objectes que suren i que no suren.
La cinquena anava de robòtica i t’ ensenyaven diferents tipus de robots.
La de l’energia, era la d’un noi que feia servir l’energia amb diferents
màquines.
I per acabar uns senyors grans, els van ensenyar com funcionaven les
locomotores antigament, amb una reproducció a escala més petita, però on
el maquinista podia pujar com si fos d’una fira.
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COLÒNIA VIDAL
El dia 13 de desembre del 2018, els nens i nenes de 6è,, la classe se’n van
anar d'excursió a la Colònia Vidal a passar el dia. Van anar amb autocar,
amb la Laura, la Pepi, el Martí i la Marian. S’ho van passar molt bé.
La colònia Vidal, també coneguda com a Cal Vidal, es una antiga colònia
tèxtil concebuda com un poble, amb habitatges per als obrers, església, escola,
biblioteca, safareig… A la riba del riu Llobregat, en el municipi berguedà de
Puig-Reig.
Les colònies industrials van ser un dels trets característics de la Revolució
Industrial de Catalunya.
El fundador de la colònia Vidal va ser Ignasi Vidal i Balet juntament amb la
seva família, els Vidalets. L’any 1882 la família Vidal va comprar els terrenys
necessaris per a la construcció de la colònia.
TRES CURIOSITATS:
1. Les cases no disposaven ni de dutxes ni safareigs propis al principi. Els serveis
que l’amo donava als seus obrers respecte a la higiene va ser la construcció
de dutxes comunitàries.
2. A la vida quotidiana la gent no tenia gaire temps lliure excepte el
diumenge, que era l'únic dia de festa, tot i que havien d’anar a missa
obligatòriament perquè els amos eren molt religiosos. Si no hi anaven un dia,
el dilluns els podia tocar la pitjor feina o els poden canviar la casa per una
pitjor, i si no hi anaven mai els podien retirar de la colònia.
3. L’any 1905 els sous setmanals a totes les colònies de Puig-Reig eren els
següents:
 Els homes cobraven 17 a 30 pessetes.
 Les dones 15 pessetes.
 Els nens 9 pessetes.
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TEMPS DE CIÈNCIA: CIENTÍFIQUES I CIENTÍFICS
A: Quin científic/a feu?
B: Que va descobrir o inventar o que estudiava?
C: Perquè l'heu escollit?
1r A Cercolets
A: Jane Goodall
B:Va fer un estudi sobre els ximpanzés.
C:Perquè als nens i nenes els hi agraden
els ximpanzés.

1r B Cintes
A:Cecile Vogt
B: Estudiava el funcionament del cervell
C: Perquè ens sembla interessant el funcionament
del cervell.

2n A Panderos
A:Galileo Galilei
B:Va inventar el telescopi i va descobrir que la
terra girava al voltant del sol.
C:Perquè tenia a veure amb les colònies a les que
aniran
properament.

2n B Pastorets
A: Hipatia
B:Va estudiar les estrelles, matemàtica, científica i filosòfica.
C: Perquè les colònies son sobre l’espai.
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3r A Gitanes
A:Katherine Johnson
B:Va ser matemàtica de la NASA.
C:Perquè ens agrada la NASA.

3r B Bastoners
A:Stephen Hawking
B:Físic teòric, astrofísic i cosmòleg.
C: Per què té relació amb l’univers.

4t A Falcons
A:Marie Curie.
B: Va descobrir la radioactivitat.
C:Perquè és una dona molt interessant.

4t B Ball del Serrallonga
A:Beluah Louise Henry.
B:Va inventar el paraigües.
C: Perquè va descobrir moltes coses.
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5è A Drac de la Geltrú
A:Rosalind Franklin.
B:Va descobrir la “fotografia 51”. On es podia observar
l’estructura de doble hèlix de l’ADN.
C:Perquè ens sembla interessant l’ADN i com es forma.

5è B Diablesses
A:Maria Blasco.
B:Va estudiar perquè ens fem vells.
C: Perquè creiem que és un tema molt interessant
el que va estudiar.

6è A Timbalers
A: Emmy Noether
B: Una de les millors matemàtiques de la història,
va fer grans descobriments en el camp de l’àlgebra.
C: Perquè va ser una dona molt important.

6é B Grallers
A: Tu You You
B: Va descobrir una part de la vacuna de la
malària.
C: Per què creiem que va fer un gran
Descobriment que va salvar milions de vides.
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EXPERIMENTS

EXPERIMENT AMB GLOBUS:
MATERIALS:
 un globus
 una ampolla
 vinagre
 bicarbonat
COM ES FA L'EXPERIMENT?
1.Agafa l’ampolla i tens que posar el vinagre, però només tens que ficar
una mica.
2.Després de que hagis posat el vinagre a l’ampolla aleshores has de
posar dins del globus, bicarbonat fins que estigui una mica omplert.
3. Per acabar tens que posar el globus a dalt de l’ampolla. La barreja
de vinagre amb bicarbonat fa que s’infli el globus.
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EXPLOTA!
MATERIALS:
 Caramels “Mentos”
 Coca cola
 Una ampolla
COM ES FA L'EXPERIMENT?
1. Primer has de agafar l'ampolla, després posa la Coca Cola amb els
“Mentos”.
2. Amb la barreja de coca cola amb “Mentos” es produeix
una “explosió”.
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EL PAPER QUE NO ES MULLA:
MATERIALS
 Un bol gran d’aigua
 Un got petit
 Paper

COM ES FA L’EXPERIMENT?
1. Hem de fer una bola amb el paper i posar-ho dintre del got petit
2. Fiquem el got al revés i després el fiquem dins l’aigua aguantant
una estona
3. Després agafem el got i traiem el paper.
EL paper no s’ha mullat.
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ENQUESTA DE MOBILITAT
Els nens de 5è van anar de 1r fins a 6è a preguntar amb quin vehicle anaven
a l’escola .Volem saber-ho per tal de reflexionar sobre el canvi climàtic i la
contaminació.
Cotxe

Moto

A peu

Bici
o
patinet

1ra

7

0

12

1

1rb

7

1

13

0

2na

11

1

11

1

2nb

7

0

17

0

3ra

12

0

11

3

3rb

9

2

10

1

4ta

10

0

12

1

4tb

6

1

15

1

6èa

13

0

10

2

6èb

8

0

14

0

Total:

90

5

125

10

Els resultats ens mostren que la majoria d’alumnes venen a l’escola caminant,
fet que suposa una millora per la seva salut i contribueix a conservar el medi
ambient. A continuació, trobem el segon gran nombre d’alumnes que
accedeixen a l’escola en transport privat, el cotxe, a qui els demanaríem que
sempre que pugueu, heu de venir a peu , en bici o patinet; ja que és molt
millor pel nostre planeta, per ajudar a reduir la contaminació atmosfèrica i
aprofitar per fer exercici físic.

22

ENQUESTA SOBRE APLICACIONS MÒBILS
Els nens i nens de 5è van anar a preguntar a diferents mestres de l’escola sobre
les aplicacions mòbils que tenen als seus dispositius i la freqüència amb la que
miren el telèfon. Les respostes van ser les següents:

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

B

A

B

A

A

A

A

QUANTES
VEGADES MIRES EL
MÒBIL EN UN
DIA?
A)+ 10 B) 10
C) 5
D) NO
TINC MÒBIL

TENS
AQUESTES
APLICACIONS?
A)SÍ
B) NO
INSTAGRAM
FACEBOOK
PINTEREST
WHATSAPP
YOUTUBE
JOCS
TWITTER
GMAIL
GOOGLE

M8

M9

M10

A

A

C

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

B
A
A
A
A
A
B
A
A

B
A
A
A
A
B
B
A
A

A
B
A
A
A
B
A
A
A

B
A
B
A
A
B
A
A
A

A
A
B
A
A
B
A
A
A

A
A
A
A
A
B
B
A
A

B
B
A
A
B
B
B
A
A

B
A
B
A
A
B
A
A
B

M9

A
A
B
A
A
A
B
A
A

M10

A
A
B
A
B
B
B
A
A

Els resultats ens mostren que la majoria disposa d’un dispositiu mòbil i que el
miren moltes vegades en un dia. Això confirma el que pensàvem, que en
general, la gent està molt pendent del telèfon.
Pel que fa a les aplicacions que tenen descarregades, les més comuns són el
Whatsapp, el Gmail ( correu electrònic) el navegador Google, i la aplicació
per mirar vídeos: Youtube. La resta d’aplicacions les tenen aproximadament
el 50 % de les persones preguntades. I molt pocs tenen jocs al mòbil.
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ANIMALS CURIOSOS DEL MAR
BORRÓN: El peix borrón és un animal molt peculiar. Té un cos gelatinós per
poder aguantar la pressió del mar. Té una longitud aproximada de 30 cm.
Viu a les profunditats del mar. Aquest peix acostuma a viure a aigües
temperades, entre 2,67 graus i 9,25 graus, i profunditats entre 460 i 1700 m.
Es pot trobar a Austràlia, Nova Zelanda i Tasmània. Menja crustacis.

DRAC BLAU DE MAR· Aquest animal és força desconegut. Té un
hidroesquelet, és a dir, un líquid que suporta la seva cavitat corporal. A més,
per mantenir-se sempre a flotació, acumula una bombolla de gas en el seu
estómac. Té una longitud d’uns 3 o 4 cm. El drac blau de marviu a l'oceà
Atlàntic, tot i que s'han trobat exemplars en altres oceans, fins i tot a les costes
australianes. Prefereix sobretot les aigües temperades i tropicals pel que és
més freqüent trobar-lo a Moçambic i aigües sud-africanes. Menja meduses i
hidrozous.
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PEIX GRIPAU PELUT: Aquest animal és molt rar. Del seu cos de color groc
neixen nombroses ramificacions que s'assemblen a pèls. Fa entre 5 i 40 cm.
Viu a l’oceà Pacífic tropical , a l’ índic, l’Atlàntic tropical , i també a les aigües
càlides d’Indonèsia. S’amaga entre coralls al fons del mar, i menja crustacis,
peixos i altres animals de la seva espècie.

TARDÍGRADS: Els Tardígrads (també anomenats ossos d’aigua), son parents
dels Artròpodes. El seu nom ve del llatí: “Tardus” vol dir lent, i “gradus” pas.
Significa “pas lent”. Els tardígrads tenen el cos dividit en quatre segments
(sense comptar el cap), quatre parells de potes sense articulacions, i peus amb
urpes o dits. Pot mesurar de 0’1 mm a 1’5mm. Es poden trobar per tot el
món: des d’alçades com les del Himàlaia (per sobre dels 6.000 m), fins a
profunditats oceàniques (sota dels 4.000 m). Pot viure en temperatures de 273 °C a més de 151 °C.
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VILANOVA I LA GELTRÚ:
ABANS I ARA
La Plaça de les Cols
Abans

Ara

Abans es deia Plaça de Robert.
La Plaça de la vila
Abans

Abans

Ara

És el carrer Josep Coroleu

Ara
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La Plaça de les casernes
Abans

Ara

Rambla del castell
Abans

Ara

Carrer doctor Fleming
Abans

Ara
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Portal de nin
Abans

Ara

Ortoll Pirelli
Abans

Ara
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INVESTIGUEM LA NOSTRA ESCOLA.
ENTREVISTA A LA DIRECTORA: LA CRISTINA.
L’escola Volerany a l'actualitat

1.Quina és la història de l’escola? Per què volíeu fer una nova escola?
Perquè van néixer molts nens i nenes en els tres últims anys, i es va veure la
necessitat, des de la Generalitat de Catalunya, de fer una escola nova.
2.Com i de qui va sortir la idea de fer una escola?
La idea va sortir de l’Ajuntament de Vilanova i de la Generalitat de Catalunya.
3. Com va sortir la idea del logo de l’escola? I per què?
Va sortir d’un concurs al que van assistir els pares i les mares de l'escola, i al
final el va guanyar un tiet d’una nena que era alumna.
4. La idea del nom de l’escola com us va sortir?
Va ser d’un concurs, que van assistir els pares, mares i professors.
Va guanyar la idea de la nostra directora, la Cristina.
5.Quins professors porten tots els 13 anys a l’escola?
La professora va ser la Cristina, la nostra directora actual, i després la Pili,
que ara és la tutora de 3rA.
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6.Quin era l’emplaçament original? No va agradar on estava l’escola aquells
primers anys?
El primer lloc on va estar, va ser a la Torre d’Enveja, però no va agradar,
perquè l’escola era molt petita i estava situada en un parc molt conegut on
creixia molta vegetació.
7.Què era abans el lloc on ara esta l’escola?
Abans hi havia una fàbrica que es deia Fusteria Pirelli, que era molt coneguda.

Fusteria Pirelli, quan la estaven tirant a terra.
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CURIOSITATS DE VILANOVA.
EL FERROCARRIL
-El dia 10 de juliol de 1878, s’inaugura el ferrocarril.
-Al setembre de 1972 es va celebrar la XIX exposició de locomotores de
vapor en el dipòsit , que havia tancat en 1967.

CARNAVAL
El 3 de febrer de 1937 la ciutat de Burgos va prohibir el carnaval a totes les
terres que controlava les tropes del dictador Franco. Però no a tot arreu van
fer cas d'aquesta ordre, la població de Vilanova i la Geltrú va ser una d’elles.
A la dècada dels 60 Vilanova va començar a celebrar el carnaval el Dijous
Gras. A finals dels 50 van celebrar-se les comparses.
I A PARTIR D'AQUÍ ES VAN FER TOTES LES FESTES D’AVUI EN DIA.
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EXHIBICIÓ AATIC-GALÀCTICA.
Una exhibició bastant famosa, és l’Attic, que abans s’anomenava Galàctica al
llarg de 13 edicions. L’Attic és una fira on els inventors espanyols exposen els
seus invents, creacions i idees.
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Papiroflexia
Com fer una grua
1. En primer lloc s’ha de fer un quadrat.

2. En segon lloc s’ha de fer una creu (x) i després donar-li la volta i fer una
altre creu (+) i pressionar molt bé.

3. A continuació has de ajuntar totes les puntes.
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Així és com ha de quedar.

4. Aleshores has de donar la
volta al paper. Després s’han
de portar les puntes de l'esquerra i la dreta al mig i després a l’altre banda el mateix.
Ha de quedar com un estel.

5. Ho desdobleguem amb molta cura. Ha de quedar com una estrella. Quan ho
tinguem desdoblegat hem de marcar les línies del voltant de l’estrella.
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6. Després ajunta totes les puntes. Ha de quedar com un estel.

7. Plega les puntes exteriors cap a dalt fins que no es puguin pujar més. Fes
el mateix a l’altra banda. A continuació emparella amb el costat contrari.

8. S’han de portar les puntes de l’esquerra i la dreta al mig i després a l’altra
banda el mateix. A continuació plega les puntes exteriors cap a dalt fins que
no es puguin pujar més i pressiona molt bé.

35

9. Ara has de plegar les puntes cap a la cara contraria. Per acabar has de
baixar cap a baix les puntes més amples fins que no les puguis baixar més. En
una de les puntes més fines fes-li forma de bec.
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FLORS DE LLANA
MATERIALS
1 Forquilla
Llana (vermella)
Escurapipes (verd)
Tisores
PASSOS A SEGUIR
1. Col·loquem a sota de la forquilla el
escurapipes.

2.Posem la llana a sobre del escurapipes. Ara anem donant voltes amb la
llana fins que ens quedi gruixut també tenim que apartar-lo una mica.

3. Girem escurapipes fins que quedi així.
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4. Ho traiem de la forquilla.

5. Tallem per la meitat.

6.Ara tallem els trossos de llana que ens hagin quedat més llargs.

7.I per últim farem la fulla. Hem de doblegar un
petit tros de el escurapipes i donar li un tomb.

AIXÍ HA DE QUEDAR
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ENTREVISTA A EX-ALUMNES
1. Hi han diferències molt dràstiques entre l’escola i l’ institut? Quines
2. Us ha agradat anar a l’escola Volerany?
3. Vau triar l’ institut per proximitat o per amistats ?
4. Us va ser difícil el primer dia de l’ institut? Us va costar fer amics/amigues?
5. A la primera setmana de l’ institut ja veu tenir exàmens ?
6. Quines assignatures de l’ institut us agraden més?
7. Quines colònies us van agradar més al llarg de l’escola (no poden ser les
de sisè) ?
8. A les colònies de sisè us vau gastar molts diners?
9. Els que no vau anar que vau fer en aquells cinc dies ?
10. Trobeu a faltar tenir fillols?
11. Trobeu a faltar algun mestre? Quin és?
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Ariadna García

Any que va acabar 6è: 2015

1. Molt dràstiques no però es nota el canvi. T’has de gestionar tu el
temps i la teva feina. Els professors estan menys per tu. Passes de
compartir espai amb gent de 6-11 anys a gent d’entre 12-17 anys.
2. He viscut uns bons anys a l’Escola Volerany. He tingut sort amb
la classe i els professors.
3. Realment, ninguna de les dues opcions. Era a prop de casa i
anaven alguns amics . Però van influenciar més factors.
4. El primer dia vas una mica perdut perquè tot es nou, però per
altra banda és emocionant. Al principi les relacions costen, però
acabes trobant el teu lloc.
5. No, al principi et donen una mica d’aire perquè t’adaptis.
6. Socials, biologia, català...
7. No recordo molt bé les colònies, totes eren divertides.
8. No.
9. Vaig anar a les colònies.
10.Era divertit passar una estona amb els nens petits.
11. Trobo a faltar a la majoria de mestres com l’Esteve, el Javier, la
Núria, la Bea...
Aina López
Any que va acabar 6è: 2015
1. Sí. Has d’estudiar més a l’ institut. La clau és organitzar-se. Sí.
2. Per amistats i per nivell acadèmic.
3. No. No.
4. Sí.
5. Ciències i mates.
6. Les de cinquè.
7. Els que em van donar els meus pares.
8. No ho sé. Jo vaig anar-hi.
9. Al meu institut es fa una cosa semblant, els alumnes de la meva
classe amb més capacitat “ adopten” a algú que li costa una mica
més per ajudar-lo.
10.La Marta, tutora e 6è.
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Irene Alcázar
Any que va acabar 6è: 2017
1. La quantitat de deures i exàmens que hi ha. I tenir un mestre per
cada matèria.
2. Sí. Perquè hem sortit força preparats per l’ institut.
3. Més aviat pel tipus d’ensenyament.
4. El primer dia va ser complicat. No em va costar fer amistats
perquè anava amb molta gent que coneixia.
5. Sí, el primer dia per comprovar el nivell.
6. Mates, física, química i “tecno”.
7. Les de “Mas Banyeres” a quart.
8. 20 euros, el que ens van deixar portar.
9. Hi vaig anar.
10.Sí, molt.
11. Sobretot el Javi, la Pepi, el Xavier i l’Esteve.
Marcel Ribó

Any que va acabar 6è: 2015

1. Sí. S’ha d’estudiar més. Més deures i exàmens i els “profes” no
estan tant per tu.
2. Sí.
3. Per proximitat.
4. Em va semblar fàcils menys els exàmens que vam haver de fer
per saber nivell. No gaire.
5. Sí, per mirar el nivell.
6. Naturals, mates, física i química.
7. Les colònies de quart.
8. No gaire.
9. No ho sé, jo vaig anar de colònies.
10.
No ho trobo a faltar gaire.
11.
Trobo a faltar la Maria ( ja no està), la Tamara i la Pepi ,
entre d’altres.
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Íker Nogales
Any que va acabar 6è: 2017
1. Sí. Un dels canvis més grans és l’ambient de treball. També hi
ha diferències en els projectes, la manera de presentar els
treballs,..
2. Sí.
3. Per proximitat, però finalment no van inscriure’s molts amics
de l’escola.
4. La veritat és que no. A mi no em va costar fer amics perquè al
meu institut es fa un projectes per conèixer-nos tots. Es fa a
començament de curs.
5. No, la primera setmana va ser per adaptar-nos a l’ambient.
6. Alemany i tecnologia.
7. ---8. Només ens vam gastar 20 euros.
9. ---10.Sí.
11. Sí, a la Pepi. Una salutació de part de l’Iker.

Izan Garrido
Any que va acabar 6è: 2015
1. Dràstiques no, l’únic que vas a un lloc nou amb molts nois i
noies que no coneixes.
2. Sí.
3. Per proximitat de casa dels meus avis.
4. Sí. No perquè havia molts nois i noies de l’escola.
5. No.
6. Educació Física.
7. Cap.
8. No.
9. --10.Sí, a la Pili (era una mestra de parvulari que ja no treballa a
l’escola) i a la Pepi.
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Marc Trigueros
Any que va acabar 6è: 2015
1. Sí, hi ha més deure i exàmens.
2. Sí.
3. El vaig triar perquè m’agradava.
4. No. No.
5. No.
6. Informàtica, tecnologia i matemàtiques.
7. Les de 5è.
8. No.
9. No.
10.Sí, la Pepi, la Núria, el Xavier i l’Esteve.

Alba Castillo
Any que va acabar 6è: 2015
1. Hi ha diferències com que tens un professor per cada
assignatura i que canvies d’aula, però no molt més.
2. Sí.
3. Per amistat.
4. No, els primers dies parles amb els i les que ja coneixes, però
després vas fent nous amics i amigues.
5. No.
6. Tecnologia i educació física.
7. Les de 4t.
8. No, perquè havíem recaptat molts diners.
9. Sí.
10.Sí, el Luismi, la Pili, el Xavier Planes, la Núria i l’Esteve.
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ENTREVISTA A UNA MESTRA
Nom i cognoms: Anna Pau Foixench.
Funció a l’escola: Mestre de 2n.
-Quants anys portes treballant en aquesta escola?
6 anys.
-Et va agradar l’escola quan vas arribar?
Si.
-T’agrada el teu treball?. Per què?
M'encanta, perquè m'agrada molt treballar amb nens/es i aprendre junts.
-Si podries canviar alguna cosa de l’escola quina seria?
Que el pati i les classes més grans.
-Quin és el teu menjar preferit?
Albergínies fregides.
-Que t’agrada fer els caps de setmana?
Anar a caminar a la muntanya
-Quina és la teva pel·lícula preferida?
“Mejor imposible”
-Quin és el teu esport preferit?
El bàsquet.
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ENTREVISTA AL PERSONAL DE L'ESCOLA
Nom i Cognoms: Anna Cuenca Rodríguez.
Funció a l’escola: Vetlladora.
-Quants anys portes treballant a l’escola?
7 anys.
-Et va agradar l'escola quan vas arribar?
·Si, perquè la vaig veure néixer.
-T’agrada el teu treball? Per què?
·Si m’agrada molt, perquè estic en contacte amb els nens/es, els puc ajudar i
gaudir de les seves experiències a diari.
-Si poguessis canviar alguna cosa de l'escola, quina seria?
Poder treballar jornada completa.
-Quin és el teu menjar preferit?
La truita de patata.
-Que t'agrada fer els caps de setmana?
Gaudir de la meva família.
-Quina és la teva pel·lícula preferida?
Ballem.
-Quin és el teu esport preferit?
La gimnàstica rítmica.
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RECOMANACIONS DE LLIBRES
A continuació us fem una petita recomanació de llibres que hem llegit i que ens han
agradat. Us els convidem a llegir!

Diari d’una penjada
(TOTA LA COL·LECCIÓ)
Autor: Rachel Renée Russel
Data: 2011
Personatges: Nikki Russell i Erin Russell
Aquest llibre explica la història d’una nena que es diu
Nikki. La Nikki té una enemiga que li fa la vida
impossible i un noi que li agrada. Li passen moltes
coses divertides a l'institut. Cada llibre és una aventura diferent.

Diari del Greg
(TOTA LA COL·LECCIÓ)
Autor: Jeff Kinney
Data: 2008
Personatges: Greg Heffley, Ronnie McCoy
El “Diari de Greg” és, com el nom indica, un diari escrit per
un “quasi” adolescent. En Greg, immers en el dur ambient
de l’institut, explica les seves aventures.

Els futbolissims I
Autor: Roberto Santiago
Data: 2013
La història explicada és sobre un grup d’amics que formen un equip de
futbol 7 a l’escola Pla de Dalt. I no només és un equip. Es fan dir els
“Futbolissims” i han fet un pacte. Res els separarà. Així que quan els
àrbitres d’arreu del món es comencen a quedar adormits al mig del partit.
Ells comencen a investigar el misteri.
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Txell Espiell
Va de una nena que té una agencia d’investigadors. El primer
llibre va de que una companya de classe a qui li segresten el
seu gos i …

On és Wally?
Has de buscar a Wally i a més persones com el gos, la
Wanda, el mag i l’abella.

La penya dels tigres
(TOTA LA COL·LECCIÓ)
Aquests llibres van de misteris i aventures. Hi a bastants
edicions. Has de descobrir coses. És molt divertit.

Geronimo Stilton
(TOTA LA COL·LECCIÓ)
Són aventures molt divertides i una mica de misteri.
es un ratolí que dirigeix un diari a “Ratalona”. Sempre li
passen coses.

Peter Pan

Peter Pan és la meravellosa història del nen que no creix, i de la Wendy, i de
com ella i en John i en Michael aprenen a volar, i de com
se'n van a la terra de Mai-mes, i de com s'enfronten als
terribles pirates i al seu capità James Hook, a qui Peter Pan
talla el braç i el dóna a un cocodril, i de com el capità Hook
odia Peter Pan i el persegueix.
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LOS CINCO:
Autor:Enid Blyton.
Personatges: Juli, Jordi, Dick, Anna y Tim.
Data:2015.
Durant les vacances de Pasqua, els Cinc planegen
un excursió, viatjant en bicicleta, menjant i
acampant. En una de les etapes, troben a Ricardo
Kent, un nen que els acompanya durant gran
part de l'etapa. Mentre que Julian i Jorge van a
una Granja veïna a buscar menjar, Dick i Ana es
queden reparant una punxada en el clar del bosc
on van a acampar, allà els apareix Ricardo dient
que Rooky, el guardaespatlles del seu pare vol
raptar. En no trobar a Julián ja Tim, decideix anar a buscar-los. Mentre Ana
puja a un arbre per intentar seguir a Ricardo, Dick segueix reparant la seva
punxada, i dos homes que el confonen amb Ricardo Kent es el porten
davant l'atònita mirada de l'Anna.

Wonder.
Autora: R.J. Palacio
Data: Febrer de 2012.
Personatges: August, Jack Will, Isabel, Julian, Via.
Un nen que va néixer amb una deformitat facial i va haver de sotmetre a
operacions múltiples ha d’anar a l’ escola per primera vegada. El seu
desafiament més gran serà per encaixar tot i la seva aparició i, amb l'ajuda
dels seus pares i amics nous, per aconseguir l'acceptació
total.
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HARRY POTTER: EL PRES D’AZKABAN.
Autora: J.K.Rowling.
Data: Març de 2000.
Personatges: Harry Potter, Hermione, Ron,
Sirius Black, Remus Lupin, Snape, Draco Malfoy.

Igual que en les dues primeres parts de la sèrie, Harry espera amb impaciència
l'inici del tercer curs al Col·legi Hogwarts de Màgia.
Després d'haver complert els tretze anys, sol i lluny dels seus amics, Harry es
baralla amb la seva bigotuda tia Marge, a la qual converteix en globus, i ha
de fugir en un autobús màgic.
Mentrestant, de la presó d'Azkaban s'ha escapat un terrible malvat, Sirius
Black, un assassí en sèrie amb poders màgics que va ser còmplice de lord
Voldemort i que sembla disposat a esborrar a Harry del mapa.
I per si això fos poc, Harry haurà d'enfrontar també a uns terribles monstres,
els dementors, éssers abominables capaços de robar la felicitat als mags i
d'eliminar tot record bonic d'aquells que gosen mirar-los.
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RECOMANACIONS DE PEL·LÍCULES

MATILDA
Director: Danny deVito
PERSONATGES: Matilda i directora Trunchbull.
DATA: Any 1996.
Matilda és una noia molt desperta, cosa que
deixa totalment indiferents als seus pares,
sobretot el seu pare qui s'enriqueix revenent
carcasses de cotxes trucats. Amb 6 anys i mig,
Matilda és finalment enviada a l'escola. Però la
directora, una antiga campiona olímpica, no
aprecia gaire la canalla. Ràpidament, la gran intel·ligència de Matilda es
desenvolupa de manera constant: un misteriós poder li apareix.

SOLO EN CASA.
Director:Chris Columbus.
Personatges :Kevin i lladres.
Data:1990.
El Kevin es queda sol a casa per error quan la seva família
marxa de vacances a París per passar el Nadal. Kevin
inicialment està content d'estar sol a casa, però aviat ha
d'enfrontar-se a dos aspirants a lladres interpretats per Daniel Stern i Joe Pesci.
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ESCUADRON SUICIDA
Director:David Ayer.
Personatges: Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Joel Kinnaman, Jai
Courtney.
Data:2016.

Després de la mort de Superman en Batman v Superman: Dawn of Justice,
l'agent d'intel·ligència Amanda Waller acobla un equip de criminals perillosos
—la trastornada Harley Quinn, l'assassí a sou Deadshot, el piroquinético i
l'exgánster El Diable, el lladre Capità Bumerang, el monstre caníbal Killer Croc
i el mercenari Slipknot— els qui es troben custodiats en la Penitenciària Belle
Reve, posant-los sota el comandament del coronel Rick Flag, tot amb
l'objectiu d'explicar un equip que dugui a terme missions d'alt risc per al
govern dels Estats Units.
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EL REGRESO DE MARY POPPINS
Director: Rob Marshall.
Personatges Mary Poppins, Jack, Família Banks.
Data: 2018.
Mary Poppins (Emily Blunt) és la mainadera gairebé
perfecta, amb la particularitat extraordinari per
convertir una tasca rutinària en una aventura
fantàstica i inoblidable. En aquesta nova seqüela,
torna per ajudar a la pròxima generació de la família
per trobar l'alegria i la màgia que falten en les seves
vides després d'una tràgica pèrdua. La mainadera ve
amb el seu amic Jack.
RECOMANADA PER TOTS ELS PÚBLICS

FULL OUT
Director: Sean Cisterna
Personatges: Entrenadora Val, Ariana Berlin,
Isla, Doctor, Pierce, Susan Berlin, Nate, Twist.
Data: 2016
Explica la vida de l’Ariana Berlin, una gimnasta
semi-professional, a la que el metge li diu que
s’oblidi de la gimnàstica després de patir un
accident de cotxe amb la seva mare. Tothom
l’anima a que no perdi l’esperança de tornar a
practicar-la. Quan comença la rehabilitació li costa creure que algun dia podrà
tornar a fer-ne. Fins que un dia coneix a la Michelle, la seva fisioterapeuta.
La noia necessita ajuda per a que el seu grup de ball millori i així puguin
convertir-se en un grup de ball professional.
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LES RECEPETES DEL VOLERANY
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Cupcakes
Ingredients
-110g de mantega
-110g de farina
-80g de sucre
-2 ous
-1 culleradeta de llevat
-1 culleradeta de extracte de vainilla
Per fer el glacejat
-125 g de mantega
-175 g de crema de formatge
-400 g de sucre llustre
-Colorant alimentari
Instruccions
-1 Primer, tira en un bol i barreja-la amb el sucre.
-2 Després, afegeix els ous i torna a batre.
-3 Ara, posa-hi el llevat, la farina i la vainilla i remena.
4- Una vegada hagis preparat els motlles dels cupcakes ves omplint-los
(nomes per la meitat).
5-Quan ho tinguis llest, posa’ls al forn a 180 graus durant 20 min.
Per el glacejat
6 Bat la mantega i la crema de formatge amb la meitat del sucre llustre i una
mica de ratlladura de taronja.
7 Ves afegint poc a poc el que et quedi de sucre llustre i segueix batent fins
que et quedi una crema suau.
8 Deixa la crema refredar-se a la nevera durant un dia i després, amb ajuda
d'una màniga de pastisseria, decora els cupcakes!
Els cupcakes el pots decorar amb el que tu vulguis per exemple: fruita,
galetes, dolços, fondant, decoracions comestibles...
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