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BALENES 
Els nens i nenes de cinquè hem fet un projecte de les balenes, a partir d’un vídeo 
que vam veure d’una balena que havia quedat varada i que la feien explotar fent-li 
un forat a la panxa. 

Tot va començar quan vam 
veure un vídeo d’unes 
balenes varades a unes 
platges de Nova Zelanda 
que explotaven. Vam quedar 
molt impactats amb aquelles 
imatges i tots ens vam 
preguntar perquè passava 
això, així que vam decidir 
aprendre moltes més coses 
de les balenes, el nostre 
projecte d’aquest curs. 

Les balenes són uns 
mamífers marins que 
pertanyen al grup dels 
cetacis. Són animals molt grans i per tant han de 
menjar molta quantitat d’aliment. El que més els 
agrada és el krill que són petits crustacis que se’ls 
mengen per tones cada dia.  

Les balenes emigren de les zones fredes de l’Àrtic 
a les zones més càlides per aparellar-se i criar i en 
aquestes migracions passen per zones on hi ha 
molta quantitat de krill. Al nostre mar Mediterrani 
hi viu la balena rocual comú però també s’hi poden 
veure  altres balenes que passen en rutes de 
migració buscant aliment.  

Les  balenes tenen un gran sentit de l’orientació, 
els científics creuen que s’orienten pels camps 
magnètics de la terra o per la posició del sol. Van 
en grup i segueixen a un cap. De vegades el cap es 
desorienta pels sonars dels vaixells que afecten a la 
seva oïda o perquè està malalt o perquè s’ha ferit 
xocant amb alguna roca i llavors queden varades i 
si no se les ajuda en unes hores moren aixafades 
pel seu propi pes. Un cop mortes la gran quantitat 
de menjar que tenen a la panxa comença a 
putrefactar-se formant un gas que es diu metà i 
aquest gas que s’expandeix per tot el cos, té tanta 

pressió  que no en té prou amb els forats de l’anus i 
la boca per sortir i  fa explotar el cos de la balena. 

Les balenes sempre s’han pescat, antigament es 
pescaven per subsistir, als països àrtics no tenien 
més animals per caçar, després es van caçar pel 
comerç, ja que de les balenes se n’aprofita tot i 
això ha fet que ara estiguin en perill d’extinció.  

La CBI (Comissió Balenera internacional) 
protegeix a les balenes amb normes que  
prohibeixen la seva caça. Només es poden caçar a 
les tribus aborígens de Dinamarca per subsistència 
i per investigacions científiques. 

Un company de classe ha portat un os de la part de 
l’aleta dorsal i mesurant aquest os i comparant-lo 
amb el d’un dibuix que teníem  hem pogut esbrinar 
quan mesurava la balena de veritat. L’os mesurava 
98 cm i la balena real hem esbrinat que mesurava  
28 metres de llargada,  tan llarga com dues classes  
de les nostres. 

La classe de 5è 
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La classe de 5è amb un omòplat de balena de 98 cm d’amplada 
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El banc del temps 
Els nens i nenes de 4t  vam treballar els diners i ens vam plantejar diversos reptes. 
Una de les qüestions que  ens vam  formular  va ser  saber si hi ha llocs on no es 
fan servir diners. Coneixíem que hi ha tribus indígenes que no tenen monedes i 
intercanvien allò que cultiven, crien o cacen. Vam buscar informació sobre el 
trueque del segle XXI  i en aquest moment va ser quan va sortir el  banc del temps. 

La primera vegada que sents aquest nom, 
pots creure que es tracta d’una pel·lícula 
futurista com  “In time” on la societat intenta 
aconseguir temps per viure eternament i, 
evidentment, els rics  són el que més temps 
tenen. Per sort la ficció s’allunya molt de la 
realitat, ja que es tracta d’un servei social. Es 
a dir, el banc del temps és un recurs 
comunitari on el que compta és el temps. 
S’intercanvia  una hora d’un servei (cuinar, 
netejar, cuidar d’algú...) per una altra hora 
d’un altre servei. Per exemple jo cuido els 
teus fills  i tu treus el meu gos a passejar. Es 
podria entendre com a “favor per favor”. 

Les persones que s’apunten a aquest projecte  
tenen com a objectiu  donar, rebre i compartir 
el seu temps amb altres veïns o veïnes del 
municipi. Així mateix,  per controlar el temps 
cada usuari és titular d’un compte corrent i rep 
un talonari per efectuar els pagaments. 

Aquesta iniciativa no es va crear fa poc sinó 

que va néixer, ni més ni menys, al segle XIX   
a Estats Units. El creador  va ser  Josiah 
Warren, que era  anarquista individualista, 
inventor i  músic. Aquest senyor va fundar una 
colònia anomenada “Moderns time”. La 
comunitat tenia un sistema local basat en el 
treball intercanviable. Però la comunitat va 
finalitzar amb la Guerra Civil Americana. 

A l’actualitat els països que ofereixen el banc 
del temps són, entre d’altres, Brasil, Equador, 
Colòmbia, Argentina, Perú, França i Espanya. 

El primer banc del temps a Espanya va néixer 
a finals del segle XX a Barcelona. Des de 
llavors gairebé a totes les comunitats n’hi ha 
un.  Santa Coloma de Gramenet també té el 
seu banc del temps. Va començar el 16 de 
juliol de 2014.  Les activitats que ofereixen 
són d’atenció a persones, bricolatge, tasques 
domèstiques, idiomes i temps lliure. Si voleu 
més informació només cal que entreu al web 
de l’ajuntament. 

La classe de 4t 
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 Youtuber o bloguero 
de professió 

La xarxa  va plena de vídeos o blogs casolans en els que, amb sentit de l’humor, 
seriositat o una barreja de les dues coses,  es parla de jocs, moda, bellesa, 
viatges....  Algunes d’aquestes publicacions són seguides per milions de persones. 
Els seus autors les elaboren com afició, però cada vegada són més els que poden 
viure d’elles. Són els Youtubers o blogueros,  nois i noies que produeixen, pugen i 
publiquen els seus propis continguts en plataformes com a Youtube, aconseguint 
altes visualitzacions i grans quantitats de subscriptors, obtenint així grans ingressos.

Tenir un canal en YouTube o 
tenir  un blog és bastant senzill, 
l’únic que fa falta és tenir un 
ordinador, una càmera de 
vídeo, una connexió a internet, 
una mica d’enginy i alguna 
cosa que explicar. Però per 
poder viure d’això fan falta 
una coses més: milions de 
seguidors. 

Els guanys dels youtubers 
provenen de la publicitat que 
s’insereix en els seus vídeos. 
Dels diners que l’anunciant 
paga, Google, propietari de 
Youtube, es queda prop de la 
meitat dels ingressos.  

Per a començar a tenir guanys no val amb pujar un 
vídeo que es faci viral. És necessari pujar-los 
regularment. És llavors quan Youtube ofereix un 
contracte per a ser partner, i paga a l’autor cada 
vegada que el seu vídeo sigui vist amb publicitat. 
És molt complicat saber quan guanyen els 
youtubers per cada anunci. Les xifres que circulen 
per internet van des de varis cèntims per cada mil 
visites fins a tres euros. La mitjana podria ser d’un 
euro per cada mil visites. Per tant, per guanyar un 
sou digne és necessari que les visites es comptin a 
milions. 

Cada vegada hi ha més youtubers o blogueros que 
fan contractes directament amb les marques que 
volen publicitat. Moltes empreses compten amb 
ells perquè donin suport als seus productes, events 
o programes. La influencia d’aquests professionals 
de les xarxes és cada vegada més important, això fa 
que algunes marques acceptin les seves tarifes i 
tremolin pels seus comentaris. 

Els youtubers més famosos són videogamers i les 
pròpies empreses fabricants de videojocs compten 
amb ells per a promocions. 

 

Continua a la pàgina següent... 

 4 

Per guanyar un sou digne com a youtuber és necessari que les visites es 
comptin a milions. 
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Guanyar-se la vida a Internet és 
possible, però no és fàcil. No 
existeix una clau per l’èxit, ni 
tan sols ser un bon 
comunicador és garantia. Has 
de connectar amb la gent, 
parlar de coses que interessin i 
sobretot ser honest. Les 
mentides a la xarxa s’agafen 
aviat i es castiguen fort. Els 
youtubers, blogueros i 

blogueres estant sempre atents al 
que els seus seguidors els hi 
diuen. 

Els continguts amb més tendència a l’èxit, a més 
dels de videojocs, són els d’humor, moda i bellesa, 
tecnologia, notícies, economia, humor i maternitat. 
Les creadores de blogs de moda han adquirit molta 
popularitat arribant a  fer ombra als grans 
esdeveniments, passarel·les i festes. 

Hi ha mols canals i blogs famosos. A nivell 
internacional el rècord de seguidors se l’emporta 
PewDiePie un canal per a videojugadors amb més 
de  55 milions de seguidors. Smoosh és un duo 
còmic que oferta els seus vídeos en anglès i en 
espanyol amb uns 22 milions de subscriptors.  

Amb quasi 380 milions de visites mensuals es 
troba la youtuber que guanya més diners. Es dedica 
a obrir joguines una rere l’altra i mostrar-les a la 
càmera. Michelle Phan té un canal de bellesa amb 
més de 10 milions de seguidors. La violinista 
Lindsay Stirling té 9 milions de seguidors i també 
ha trobat el seu lloc a la xarxa. 

A Espanya el número u de la llista dels 
videogamers l’ocupa  ElRubius, amb un humor 
molt de moda, i 24 milions de subscriptors. El 
segueix Vegetta77, amb 17 milions. 

També són molt visitats canals d’altres temes com 
l’humorista Loulogio o les conselleres de moda i 
bellesa Lanita, Isasaweis o Secretodechicas. 

Moltes dones  blogueres ocupen els primers llocs 
dins el camp de la moda: Paula Echevarria, 
lovelyPepa, Amlul o Collage Vintagesón són les 
que acumulen més seguidors. Darville és un blog 
ideal per mantenir-se al dia  de l’actualitat 
televisiva. Antonio Martínez, periodista i 
divulgador científic, escriu un dels blogs més 
visitats: Fogonazos.  

Per a interessats i addictes tecnològics es recomana 
Enrique Dans, Microsiervos, Wwwhat’s new? O 
trecebits. Vivir de la Red i Javier Gosende estan 
centrats en analítica web. Vivir al máximo i 
Mangas són blogs amb una mica de tot i molt 
interessants. 

Per a blogs sobre maternitat el millor és 
MadreEsfera, on hi ha un ranking molt interessant. 

La nova censura a Youtube  

Google que és propietària de Youtube des de 2006 
va elaborar al setembre passat  unes normes que cal 
seguir si els youtubers volen tenir publicitat al seu 
canal i aconseguir guanys. Els continguts han de 
ser  aptes per tots els públics, per tant no posarà 
publicitat als vídeos que mostrin escenes de sexe, 
violència, llenguatge inapropiat, que incitin a la 
venta, el consum o l’abús de drogues, que tractin 
d’esdeveniments controvertits o delicats, com 
conflictes bèl·lics, polítics o desastres naturals i 
tragèdies. 

Alumnes de 6è 

... Segueix de la pàgina anterior 
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Obrers asseguts sobre una biga d’acer de l’estructura d’un dels primers 
gratacels que es van construir als Estats Units 

Gratacels 
Ens vam preguntar si a Santa Coloma hi ha edificis alts. Al descobrir que n’hi ha uns 

de molt alts, ”Els Cúbics”, ens van qüestionar per què es fan edificis tant alts. Els 
edificis molt alts es diuen gratacels. Un gratacel és un edifici d’una altura superior 
als 150 metres d’alçada o de més de 30 plantes i que han d’estar contínuament 

habitats. Les torres també poden ser edificis molt alts però no es consideren ben bé 
gratacels ja que no sempre estan habitades o ho estan parcialment.

La idea de fer pisos un damunt de 
l’  altre ja la van tenir els romans. 
Ells ja construïen uns blocs molt 
alts, anomenats “Insulae”, on 
vivien moltes famílies,  

Els gratacels es comencen a 
edificar al segle XIX als Estats 
Units en ciutats  molt poblades 
com Chicago o Nova York. La 
gent comença a marxar dels pobles 
cap a les ciutats a treballar i buscar 
una vida millor. Las ciutats creixen 
molt i cada vegada queda menys 
espai, per aquest motiu comencen 
a fer vivendes una a sobre de 
l’altra, així caben més persones en 
el mateix espai. 

El primer gratacel va ser El Home 
Insurance Building  va ser 
construït l’any 1884 a Chicago. Tenia 10 plantes, en 
aquella època era un edifici molt alt, però avui no es 
consideraria gratacel. L’any  1890 es va construir a 
Nova York el World Building amb 20 plantes. Però 
l’autèntic primer gratacel seria el Park Row 
Building. Té 30 plantes i es va construir al 1899. 

Els primers gratacels no es feien massa alts, perquè 
no es coneixien les tècniques adequades de 
construcció i a més s’havia de pujar moltes escales 
per arribar als pisos de dalt. Tot canvia quan 
descobreixen que l’acer és un material molt resistent 
i que es pot utilitzar per fer l’estructura dels grans 
edificis. La invenció de l’ascensor també permet fer 
edificis molt més alts. 

Actualment els gratacels es construeixen en molts 
països. Són considerats un signe de modernitat. Hi 
ha una forta rivalitat per aconseguir fer-ne un més 
alt que els anteriors.  

Comparant l’altura dels gratacels més alts, construïts 
des de 1976, hem vist que s’han fen gratacels cada 
cop més alts fins a l’any 2010 quan es va construir 
el Burj Khalifa de Dubai, amb una altura de 829 
metres i 163 plantes. Ara per ara és el gratacel més 
alt del mon,  la seva altura no s’ha superat, tot i que 
ho estan intentant. 

 

Continua a la pàgina següent... 
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... Segueix de la pàgina anterior 

Com es construeixen els 
gratacels? 

Els arquitectes dissenyen 
com serà l’edifici per fora, 
com lluirà juntament amb 
altres edificis de la ciutat i 
com serà per dins. Han de 
tenir en compte quina 
utilitat tindran els espais, 
com circularan les persones 
per l’edifici, on seran els 
ascensors, les escales etc.  

Els enginyers  estudien el 
sol i les roques que hi ha 
sota terra per saber quins 
fonaments han de col·locar; 
també calculen el pes total 
de l’edifici (pes mort) i el 
pes d’altres elements que hi 
haurà dins l’edifici, com 
persones, mobles, etc. (pes 
viu). Després dissenyen 
l’estructura de pilars i 
bigues d’acer del gratacel que s’haurà d’aixecar 
sobre els fonaments. Com  més alt és un gratacel 
més profunds han de ser els seus fonaments.  

A les plantes inferiors s’instal·len supermercats, 
oficines i restaurants. D’aquesta manera la gent no 
perd massa temps en desplaçar-se. A les plantes 
superiors hi són els habitatges i hotels. A part que 
tenen bones vistes, també tenen més intimitat. 

A la part de dalt de l’edifici es col·loquen els 
esmorteïdors de massa, que serveixen per 
contrarestar la força del vent i dels terratrèmols. 
Actuen balancejant-se quan l’edifici es mou pel vent 
i fan una força en sentit contrari al vent. 

Tots els gratacels han de tenir parallamps ja que 
durant les tempestes es produeixen moltes 
descàrregues elèctriques i cauen molts  llamps, 
degut a l’altura. 

A les plantes del mig hi ha els pisos mecànics, on 
estan els equips d’electricitat, comunicacions, 

refrigeració i calefacció, de 
fontaneria, dipòsits d’aigua, etc.  

Els ascensors se situen en el nucli 
del gratacel. Poden tenir-ne molts 
i funcionar per grups. N’hi ha que 
són directes als pisos superiors, 
d’altres que només paren als 
pisos parells, etc. Hem esbrinat 
que van a una velocitat molt 
ràpida comparada  amb la  dels 
ascensors de les nostres cases. Hi 
ha ascensors que fan 60 plantes 
en mig minut. 

 Les  escales es troben a les parts 
oposades del gratacel. Són 
necessàries per si haguessin de 
fer una sortida d’emergència 
davant d’incendis, terratrèmols o 
d’altres situacions 
problemàtiques. 

Conclusions: avantatges i 
inconvenients 

En els gratacels s’aprofita molt millor l’espai. Poden 
viure-hi o treballar-hi moltíssimes persones. En un 
mateix edifici es té tot a l’abast ja que alguns 
gratacels són autèntiques ciutats, tenen jardins, 
cinemes, botigues, oficines, restaurants, vivendes i 
això permet estalviar molt de temps i recursos. 

També tenen els seus inconvenients i cal tenir en 
compte que davant situacions d’emergència es 
poden produir aglomeracions per sortir de l’edifici 
tanta gent, la de les plantes superiors pot trigar molt 
a baixar fins a baix. Els bombers no tenen escales de 
tanta altura per poder fer una intervenció ràpida a les 
plantes superiors 

Les persones que dissenyen l’edifici han de pensar 
en totes les mesures de protecció: extintors, sortides 
d’emergència, materials ignífugs,  un heliport on 
pugui arribar un helicòpter medicalitzat per 
assegurar que la gent de les plantes superiors pugui 
sortir o ser rescatada en el mínim temps possible.  

Alumnes de 3r 

L’any 2010 es va construir el Burj Khalifa 
de Dubai, de 829 metres i 163 plantes. 
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A continuació us mostrem algunes fotos d’unes maquetes a escala dels gratacels més alts del 
món realitzades per la Laura Sicilia amb l'ajuda de la mare. 
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Els efectes de la 
música 

Aquest trimestre els nens i nenes de segon hem fet el nostre projecte sobre els 
instruments musicals. Després hem investigat els efectes que té la música sobre les 

persones.

Al llarg del temps 
s’han fet molts estudis 
científics que han 
abordat els efectes de 
la música en les 
persones, en els 
animals i en les 
plantes. 

Ja el 1859, Charles 
Darwin deia en el seu 
llibre “L’Origen de 
l’home”, que la música 
ajudava a les 
persones a trobar 
parella. Assegurava 
que homes i dones, 
amb problemes per a 
expressar el seu amor 
amb paraules, ho feien 
a través de les notes 
musicals, de la mateixa forma que ho fan els 
ocells. 

A través de diferents estudis s’ha comprovat 
que la música té efectes beneficiosos per al 
desenvolupament de les persones i per a la 
seva salut. 

A la universitat de Florida es va fer un estudi 
sobre els efectes de la música en el cervell, 
en el qual es va comprovar que quan una 
persona escolta música, cada zona del cervell 
l’interpreta per separat: 

El ritme: és reconegut a l’escorça frontal 
esquerra, a l’escorça parietal esquerra, i al 
cerebel dret. 

El to: és interpretat a l’escorça prefrontal, al 
cerebel i al lòbul temporal. 

Com es pot veure a la imatge de dalt, la 
música afecta gairebé totes les zones del 
nostre cervell i es creu que té una gran 
influència en el desenvolupament de la 
intel·ligència.  

A partir de la informació obtinguda en 
diferents estudis, s’ha trobat que els efectes 
positius de la música en el cos i la ment de les 
persones són moltíssims. 

 

Continua a la pàgina següent... 
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Zones del cervell que intervenen quan s’escolta o s’interpreta música 
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Millora la Felicitat: Al 2013 es va publicar a 
la revista “Journal of Positive Psicology” un 
estudi on es va comprovar, que escoltar 
música, és una forma efectiva de millorar la 
felicitat de les persones. 

Prevé les malalties del cor: A l’any 2009, 
una investigació que es va portar a terme amb 
malalts del cor, va demostrar que escoltar 
música, redueix la freqüència cardíaca, la 
pressió sanguínia i l’ansietat a aquests tipus 
de malalts. 

Fa sentir esgarrifances positives i 
augmenta l’estat d’ànim: D’acord amb un 
estudi publicat al 2010, el 90% de les 
persones senten esgarrifances a l’espina 
dorsal a l’escoltar música. 

Millora la intel·ligència visual i verbal: Tal 
com es va demostrar a un estudi publicat el 
2008 per investigadors de la Universitat de 
Massachusetts. 

Ajuda a aprendre millor:  La música millora 
la concentració i el nostre rendiment a l’hora 
de treballar. Així ho va demostrar la 
investigadora Teresa Lesiuk, de la Universitat 

de Windsor (Canadà), després d‘estudiar 
l’efecte de la música amb un grup d’alumnes 
de secundària en època d’exàmens. 

Millora la qualitat del son: Diferents 
investigacions han demostrat que escoltar 
música, a certes hores promou la qualitat del 
son, ja que fa disminuir el nivell d’estrès i 
d’ansietat. 

Redueix la percepció del dolor: En un 
estudi realitzat al 2013, un grup de 60 
persones afectades de fibromiàlgia, van ser 
assignades per a escoltar música una vegada 
al dia durant 4 setmanes. En comparació amb 
el grup que no va escoltar música, aquest va 
experimentar una reducció del dolor i dels 
símptomes de depressió. L’impacte de la 
música fa, que els nivells de dopamina pugin i 
aquesta, pot  ser una de les causes de la 
reducció del dolor. 

Després de saber els diferents efectes 
positius que produeix la música en les 
persones, us animem a escoltar música i 
comprovar-ho! 

Alumnes de 2n 

... Segueix de la pàgina anterior 
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Tenim aigües termals  
Santa Coloma de Gramenet està sobre un terreny amb aigua termal. Aquesta gran 
bossa d’aigua de mil anys d’antiguitat està situada al subsòl entre el barri Llatí i part 

del barri del Fondo, entre les estacions de metro de Santa Rosa i Església Major. 

Les aigües termals procedeixen de 
capes subterrànies de la Terra que es 
troben a major temperatura. Es poden 
utilitzar per a banys, i inhalacions 
terapèutiques i per a la calefacció. 

Durant les obres de la línia 9 a l’any 
2004 es van descobrir aquestes aigües 
a uns 100 metres de l’estació de Fondo, 
però fins a finals de l’any 2016,  no s’ha 
pogut determinar la importància 
d’aquestes aigües.  

Desprès del descobriment, s’han fet 
estudis que han detectat altres punts calents a 
través del traçat del metro. S’ha pogut 
esbrinar que aquesta aigua subterrània es 
troba a uns 50-60 graus de temperatura i a 
una fondària d'uns 200 metres sota el nivell 
del carrer, a més a més, podria aportar un 
cabal de 30.000 litres per hora. Amb aquesta 
quantitat d’aigua es podria fer una vila termal 
com la de Caldes de Malavella o Caldes de 
Montbui. 

Aquest jaciment d’aigua és únic. No n’hi ha 
un altre a l'àrea metropolitana de Barcelona i 
el fet d'haver-lo descobert a Santa Coloma, ho 
fa encara més especial, perquè a les ciutats 
és molt més complicat trobar bosses d’aigües 
termals. 

Els geòlegs afirmen que és una aigua típica 
de fonts termals, una mica més salina del que 
és habitual i no apta per al consum humà, 
però que al tenir una gran temperatura es pot 

aprofitar per moltes altres coses. 

L'alcaldessa de Santa Coloma, Núria 
Parlon, diu que es podria utilitzar aquesta 
aigua per fer un balneari, o per crear una 
xarxa de distribució d'aigua sanitària 
calenta o per fer funcionar la calefacció 
dels equipaments municipals: "la volem 
aprofitar d'una manera o altra perquè les 
característiques i quantitats són prou 
significatives com per oferir usos de 
futur". 

La classe de 1r 
Podrà Santa Coloma convertir-se en una nova vila termal? 
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Guanyadors dels jocs florals  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

LA FAMÍLIA 

Hi havia una vegada una nena que vivia amb el seu 

pare i la seva mare. Un dia la nena va anar al camp 

amb el seu pare i la seva germana. Va collir moltes 

flors de colors i després van anar cap a casa. La nena 

tenia moltes flors per donar-li a la seva mare. A la 

mare li va fer molta il·lusió el regal. Després de dinar 

la nena va sortir amb tota la seva família a la platja i 

s’ho va passar molt bé.  

Irene López Ortega  de 1r 

LA MAR 

M’agrada anar a la mar, 

perquè puc jugar i nedar 

amb el meu amic Omar. 

També puc jugar a la sorra 

i posar-me una gorra. 

Puc jugar a la raqueta, 

amb una xiqueta.   

Xinhao Zhan de  2n 

EL MILLOR AMIC 

Què és ser un millor amic? Per a mi un millor amic 
és aquell que m’abraça quan estic trista. Em fa 
riure si ploro. No em deixa sol quan juguem. 
M’ajuda si caic o em faig mal. M’estima!!! 

Tot això sense esperar res a canvi, simplement surt 
del cor.  

M’encantaria tenir molts millors amics i jo ser per a 
tots, una millor amiga ideal!!! 

Tanit Silva de 3r 
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LES FLORS 

Les flors s’enfilen cap a la llum del sol, 

sempre acolorides i brillants com l’or. 

Els palaus de flors estan decorats. 

Flors es regalen entre els enamorats. 

Sant Jordi està davant del drac. 

Amb ell ha lluitat i l’ha guanyat. 

Ja que l’amor és el més poderós, 

Sant Jordi a la princesa 

l’hi dona la flor del seu cor.  

Richard Ayorinde, 4t 

NO FACIS MAL, NO ET FACIS MAL 

Pensant en el lema d’aquest curs “no facis 
mal no et facis mal” he pensat una recepta 
molt original. 

Per fer aquesta recepta, es necessita una 
bona dosi de sinceritat, força honestedat, un 
grapat d’empatia, un bon pessic de 
solidaritat i una bona mesura de calma. 

Tots aquests ingredients els podeu trobar a 
tot arreu i a preu molt econòmic. 

Quan ens trobem davant d’un conflicte en 
aquesta recepta hem de pensar. Hem de 
parlar amb molta calma, posar-nos en la pell 
de l’altre i buscar una solució que ens vagi  
bé i ens agradi a tots, per això és molt 
important la sinceritat per no fer mal i que no 
ens facin mal a nosaltres. 

Amb les mans a la massa d’aquesta recepta 
tan fàcil de fer, evitarem conflictes i serem 
molt més feliços. 

Alba Caballero de 5è 



Jocs florals                                                Pupú 95 

 

 

BLANCANIEVES 

Había una vez una princesa 

que se llamaba Blancanieves 

que su piel era tan blanca como la nieve. 

Trabajaba sin parar para su madrastra 

como si ésta fuera la reina Cleopatra. 

Su madrastra se creía que era la más bella 

pero preguntó a su espejo mágico 

y le dijo que no era ella. 

La verdad, Blancanieves era la más preciosa 

y la madrastra se puso muy celosa. 

Por eso ella le pidió al cazador que la matase 

pero el cazador no quería pasarse. 

Blancanieves se escapó de su madre 

para que no ocurriera ningún desastre. 

Había tenido una pesadilla, 

que de pronto se dormía. 

Los animales del bosque la encontraron 
tumbada, 

Blancanieves aún estaba asustada. 

Ellos la guiaron hasta una casa pequeña 

pero esa casa era de una peña. 

Era de los siete enanitos 

y Blancanieves no les veía, porque eran bajitos. 

Un día llegó la reina 

que quería darle una manzana. 

Blancanieves había dado un bocado 

sin darse cuenta de que estaba envenenado. 

Al día siguiente prepararon su funeral 

pero los enanitos pensaron que no era un buen 
final. 

De repente llegó un chico 

y a la princesa le dio un pico. 

El hechizo ya no estaba 

y Blancanieves al caballo se montaba. 

Acabó con un final de alegría 

y se casaron como ya se preveía.  

Jashlene Calderón de 6è 
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 WHALES 
We have been working about whales in grade 5 
Here there are some interesting facts about whales. You can read and learn a bit 
about them. 
1. Whales are mammals, this means 

that they grow inside their mothers 
until they are born. 

2. Whales breathe air as we do. They 
cannot breathe underwater so they 
need to reach the surface of the 
ocean to breathe. They have a 
blowhole on the top of their heads 
and take air through it.  

3. There are two types of whales, 
Baleen and Toothed Whales. They are 
classified according to the way they 
feed. Baleen whales feed from krill 
and plankton. Toothed whales eat 
several kinds of fish, like tuna cod 
and salmon among others and some 
mammals like seals. 

4. The Blue whale is the largest animal 
in the world. Even more, it is the 
largest animal that has ever existed, 

even larger than the largest dinosaur 
ever found. The Blue Whale is a 
Baleen Whale. 

5. Some Baleen Whales sing. 
Particularly the Blue Whales and the 
Humpback Whales are well known for 
singing. 

6. Whales can swim as fast as 30 miles 
per hour. 

7. Some whales can stay underwater for 
as long as 90 minutes. 

8. Whales don’t sleep as we do. Whales 
sleep only half brain so they 
remember to take air in, otherwise 
they would drown 

9. The most famous story about whales 
is Moby Dick. 

La classe de 5è 

 

 

Whale anatomy 
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DAY AND NIGHT 
DURING THE THIRD TERM IN INFANTILE WE HAVE BEEN 

WORKING ABOUT THE PROJECT “DAY AND NIGHT” 

WE HAVE LEARNED 
THROUGH  THE SONG 

“THIS IS THE WAY” 
SOME MORNING 

ROUTINES 
WE WASH OUR FACE 

WE COMB OUR HAIR WE BRUSH OUR TEETH 

WE GET DRESSED WE GO TO SCHOOL… 
EARLY IN THE MORNING 
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P3 i ELS CARGOLS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELS  AGRADA  MOLT LA   
 

MENGEN  
 

PER T ENIR  LA                         BEN  FORTA 
 

ELS  BEBÈS  SURTEN  DE  L’ 
 

SI MIREU EL BLOC PODREU VEURE LES ACTIVITATS QUE HEM FET I COM DE BÉ QUE ENS HO HEM PASSAT 
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LES NENES i ELS NENS DE 

P-3 HEM TINGUT COMPANYS 

NOUS A LA CLASSE. 
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P4 ENS EXPLICA 

PER QUÈ ES FA DE DIA i DE NIT? 
PERQUÈ LA TERRA GIRA 

 
        EN PEP VIU A ESPANYA, GIREM LA TERRA 

   
ÉS DE NIT 

EN PEP DORM. 
ÉS AL MATÍ  

EN PEP ES DESPERTA. 
ÉS MIGDIA  

EN PEP VA A DINAR. 

 

 

 

  

PER A LA JIRAFA ÉS DE DIA I PER 
AL COCODRIL ÉS DE NIT 

PER AL COCODRIL ÉS DE DIA 
 I PER A LA JIRAFA ÉS DE NIT 

LA JIRAFA VIU A UN COSTAT DE 
LA BOLA i EL COCODRIL A L’ATRE 

GIREM LA BOLA
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P5 ENS EXPLICA 

COM ENS 

PODEM 

PROTEGIR 

DEL SOL 
  

Ens posem crema 

protectora solar 

Ens posem 

ulleres de sol 

  
 

Ens posem roba fina 

de cotó de color 

blanc 

Quan anem a la platja 

ens posem a sota d’un 

para-sol 

Quan sortim al 

carrer ens posem 

una gorra al cap 
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Wasim

Drishti 

Matías 

Claudia 

Kuljot 
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Violència masclista 
El dilluns 8 de maig a l’Escola Banús vàrem tenir una sessió informativa per a mares i pares sobre 
violència masclista.  Les dues ponents, mossos d’esquadra de Santa Coloma de Gramenet, són membres 
del GAV (Grup d’atenció a la víctima), que té la funció d'atendre i tramitar els casos de violència masclista. 
De manera molt planera ens van explicar la tasca que realitzen i ens van fer veure que totes les dones 
podíem ser víctimes. Vivim en una societat on el maltractament encara existeix, i per això les membres 
especialitzades del GAV són les que faciliten ajuda i col·laboració a  totes les víctimes de la violència. 

El GAV ajuda les víctimes de 
violència masclista i realitza les 
funcions que tot seguit expliquem. 
Primera, atenció i assessorament a 
la víctima: informen, escolten les 
dones i les assessoren sobre els 
drets que tenen i les accions que 
poden emprendre, i sobre els 
organismes a on poden acudir per 
exercir aquests drets. 
Derivació de la víctima a altres 
recursos assistencials, d’acord amb 
les seves necessitats: Els GAV 
interactuen amb els diversos 
serveis socials per coordinar la 
resposta a les necessitats de les 
dones que pateixen la violència, per 
afrontar i sortir de la situació en què 
es troben.  
Control de les ordres de protecció: Valoren el 
nivell de risc en cada cas per proposar, si escau, 
la protecció policial. Aquesta protecció, en la 
majoria de casos, s'estableix per ordre de 
l'autoritat judicial, la Fiscalia o el responsable 
policial de cada demarcació. Una altra de les 
tasques que assumeixen els GAV és el contacte 
amb la dona i el seguiment dels casos de manera 
individualitzada, per comprovar el seu estat i 
garantir el compliment de mesures que l'autoritat 
judicial hagi pogut determinar. 
Col·laboració en programes de prevenció:  
Participen en accions de prevenció adreçades a la 
comunitat i programes per a joves, col·laboren 
amb organitzacions i famílies, i participen en 
campanyes i accions preventives en l'àmbit de la 
violència de gènere. 
Va ser molt interessant saber les maneres com 
una persona pot arribar a ser víctima de la 

violència física o psicològica. La violència pot ser 
per acció o per omissió . 
Les víctimes, a més de patir accions violentes, 
arriben a creure que el que els passa s’ho 
mereixen. La violència té unes fases:  primer hi ha 
paraules de falta de respecte, posteriorment 
venen els cops i agressions i després el 
maltractador manipula la dona amb el penediment, 
i la demanda de perdó. AIXÒ NO POT SER, 
L’AMOR SEMPRE ÉS LLIBERTAT MAI DOLOR I 
MORT. 
Tot va ser explicat amb molts detalls i de manera 
entenedora, també va haver un missatge 
d’esperança, perquè sempre podem buscar ajuda 
i trobar solucions dins el cos de mossos 
d’esquadra, on elles ens atendran, ens 
assessoraran i ens defensaran . 
Gràcies a tots els membres especialitzats dels 
GAV. 

Mares del taller de català 

Mosses del GAV amb mares assistents a la xerrada 
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面向父母亲的咨询讲座 
男性暴力 

五月八日，周一，我们在巴努斯学校（l’Escola Banús）举行了一个面向父母的关于男性暴

力的咨询讲座。圣克罗马的两位女警官作为咨询讲座的主讲人，同时也是 GAV （受害者关

爱小组）的成员，该组织的职能是关注并处理男性暴力事件。她们以简单易懂的方式给我

们讲解了她们的工作内容，同时也让我们明白了其实每一位妇女都可能成为男性暴力的受

害者。我们现在所处的社会仍有暴力现象的存在，也因此 GAV （受害者关爱小组）专业的

工作人员致力于为男性暴力受害者提供帮助和协作。 

GAV （受害者关爱小组）的职能如下： 

➢ 第一时间接待受害者并给予其建议：对受害女性予以聆听及提供咨询，就受害女性

所拥有之权利向其提供建议和可采取的措施，并且告知她们可以向哪些有关部门寻

求帮助以维护自己的权利。 

➢ 根据受害者需求，将其转至相关救助服务部门：GAV （受害者关爱小组）与不同的

社会服务部门协作以满足受害者妇女的需求，帮助其面对并脱离困境。  
➢ 保护令的管控：评估每个事件的危险程度，若有必要，提供警方保护。多数情况

下，警方保护是由司法机关，检察院或当地警署颁布的。GAV （受害者关爱小组）

的另一职能是单独同受害妇女保持联系及了解事件走向，以此获知其状况并确保司

法机关采取的措施有被遵行。 
➢ 预防项目的合作：参与面向全区和面向年轻人的预防暴力活动，与相关组织及家庭

合作，参与到与预防暴力相关的团体和活动当中去。 
了解一个人如何沦为身体暴力和精神暴力的受害者是一件有意思的事。此外，暴力可以是

行为上的也可以是以忽略进行的冷暴力。 

受害者们不仅会受到行为上的伤害，更有内心上的，有时候，她们甚至会觉得她们的遭遇

是应该的，这是她们自找的，于是进入了一个暴力循环。起初是一些事情的积攒，侮辱性

的言辞，接着就爆发了，出现殴打和暴行，最后借以忏悔和道歉到甜言蜜语的阶段。这不

是爱，爱是自由，绝不是痛苦和死亡。 

咨询讲座上的内容都被简单详细地讲解了，同时该咨询讲座给予人以希望，因为不论如何

我们都可以通过警方找到解决问题的方法，他们会给我们帮助和建议，并为我们提供保

护。 

感谢受害者关爱小组的全体专业人员。 

加泰罗尼亚语工作室的全体妈妈 
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اآلباء و ندوة إخبارية لألمهات  

العنف ضد المرأة 

ماي ندوة إعالمية لألمهات واآلباء موضوعها  8احتضنت مدرسة بانوس يوم اإلثنين      

.كان المتدخلون فيها رجال أمن التدخل السريع بسانطا كولوما بصفتهم عناصر بخلية العنف ضد النساء

اإلنصات للضحية,دورهم االستماع ومعالجة حاالت العنف ضد المرأة.وقد حاولوا شرح مهمتهم وإظهار 

أن جميع النساء معرضات للعنف في مجتمع الزال يعيش اإلساءة,والمتمثلة في مساعدة ومد يد العون 

ضحايا.لل  

 مهام خلية اإلنصات

اإلستماع إلى النساء المعنفات وإخبارهن بحقوقهن والمؤسسات الواجب االلتجاء إليها.  -1

إحالة هؤالء النساء حسب احتياجاتهن إلى هيئات أخرى بشراكة مع الخلية إليجاد حل مناسب  -2

.لهن  

ا من لدن السلطة القضائية أو النيابةمراقبة وتقييم كل حالة على حدة,التي تستوجب تدخال أمني -3

العامة أو المسؤول األمني على كل جهة,إلى جانب المتابعة الفردية لكل واحدة للتحقق الفعلي من 

 األحكام الصادرة في حقهن.

المشاركة في برامج وقائية موجهة لشباب المجتمع,وربط جسور التعاون مع الجمعيات واألسر  -4

لتجنب ظاهرة العنف.وتنظيم حمالت توعوية   

من المفيد مقاربة هذه اآلفة كون أن كل شخص معرض للعنف سواء كان جسديا أو نفسيا,فعليا أو  

 افتراضيا.

ضحايا العنف يعانين كذلك داخليا ويعتقدن بأنهن سبب في ذلك نتيجة تراكمات أقوال وأفعال غير  

يحاول الطرف المعتدي جبر خاطر الضحية وطلب أخالقية,ممايؤدي إلى االعتداءات.وفي األخير 

 الغفران بعد فوات األوان.وهذا الينبغي أن يكون ألن الحب حر بعيد عن األلم والقسوة.

كل ماسبق ذكره تم شرحه بتفصيل وبكيفية سلسة من قبل رجال أمن التدخل السريع الذين يسهرون  

هن.على مساعدة وإيجاد حلول للضحايا والدفاع عن حقوق  

.  شكرا لجميع األخصائيين بخلية اإلنصات   

 أمهات ورش الكاطالنية

Racó Famílies Pupú 95

Ángel Plou Campo
Sello
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Informació d’interès per a les famílies 
 
RECOLLIDA D'INFORMES I NOTES: 28 i 29  
JUNY. Cada família rebrà una citació personal 
amb dia i hora de l'entrevista per a comentar 
els informes. 
INICI DEL NOU CURS: dilluns 12 de setembre. 
HORARI: de 9 h a 12'30 h i de 15 h a 16'30 h. 
Més informació a www.xtec.cat/ceipbanus. 
REUNIÓ FAMÍLIES DEL NOU P3: 7 de 
setembre, 12 h. 
MENJADOR ESCOLAR: Començarà el 1r dia 
de classe. Les famílies que vulguin fer ús del 
menjador hauran de lliurar el tiquet a les 9 del 
matí. 
 

Classificació dels nostres equips esportius a 
la lliga escolar del Barcelonès Nord 

Prebenjamí Campions Aquests són els resultats obtinguts pels nostres equips de futbol 
que han participat durant tot el curs en  la lliga escolar del 
Barcelonès Nord. 
Tots han obtingut una bona classificació ja que no hi ha cap equip 
per sota del tercer lloc. Felicitem de forma molt especial als  
prebenjamins que han resultat guanyadors de la lliga. 

Benjamí 3r classificat 
Alevins 2n classificat 
Alevins A 2n classificat 
Infantils 2n classificat 

XXXI torneig esportiu, escola Banús 
Com cada any, i ja van 31, s’ha realitzat el torneig esportiu que organitza l’AMPA de l’escola Banús. La classificació 
dels cinc equips del nostre centre que participaven us la fem saber tot seguit. 

Prebenjamí Campions 
Benjamí Campions 
Alevins 2n classificat 
Alevins A Campions 
Infantils Campions 

 

 

QUOTES LLIBRES, MATERIAL I 
EXCURSIONS 

Dossiers i fitxes de treball. 30 € 
Reposició de llibres i quadernets 10 € 
Material escolar socialitzat. 65 € 
Excursions i activitats 
complementàries. 30 € 

Quota AMPA. 15 € 
TOTAL  150 € 

 

Un año más se ha celebrado el torneo de 
fútbol sala que organiza el AMPA con el 
mismo objetivo: la diversión de todos los 
niños de diferentes equipos y categorías 
tanto de nuestra escuela como de fuera.  
Los partidos se desarrollaron con el 
fairplay que nos caracteriza como escuela 
y AMPA. Manifestamos nuestro 
agradecimiento a los entrenadores i a las 
personas que colaboraron en la 
organización y en especial a un 
entrenador, que después de tantos años 
entrenando i educando a nuestros hijos, se 
retira. Nos referimos a Antonio Gómez 
Bernal al que todos le tenemos un gran 
cariño. 
 
Delegada de deportes, Marta cobo 
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Estiu. Vacances. Temps lliure. Llegim junts.

M’expliques el teu llibre?  El compartim?

Escola Pupú 95 23



Entreteniments                                         Pupú 95 
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Has de trobar 6 diferències 

   1       

          

         3 

     2     
          
 4     -    
          
 5         
          
          

          

 

  

ENS PROTEGIM DEL SOL 

Col·loca el nom d’aquests 
objectes al seu lloc 

 

 

  

1 Ens l’estenem per la pell.  2  Ens 
el posem al cap.  3 Ens protegeix els 
ulls.   4 El fiquem a la sorra de la 
platja.  5 Ens la posem al cap. 
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