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Us presentem la Revista VR NEWS del tercer trimestre. Aquí hem recollit alguns 

dels projectes, activitats, sortides, celebracions… que hem portat a terme els últims 

mesos del curs a l’Escola. Esperem que us agradi i que la gaudiu! 

PROJECTES D’ESCOLA 

Projecte Música Primària 
Els nens i nenes de primària van fer un 

treball interdisciplinari  sobre la 

musica. El treball anava sobre el grup 

de musica dels Beatles. 

Els nens de 1r, 2n i 3r van construir el 

seu propi instrument, van conèixer els 

compositors i van fer un blogs fent 

servir les tauletes que proporciona 

l’escola.  

Els nens de 4t, 5è i 6è van buscar 

informacions sobre els integrants dels grups i sobre les seves vides, van trobar informació 

sobre la mort de dos dels integrants. 

Amb aquesta informació van fer targetes informatives, també van fer unes maquetes que 

representaven l’escenari del grup.  
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Interdisciplinaris 2n trimestre 

ESO 
1r ESO. Els alumnes de 1r ESO pel treball interdisciplinari van fer un treball sobre la 

meteorologia. Van aprendre com fer prediccions meteorològiques, per això van utilitzar 

aparells com el pluviòmetre, el termòmetre, un anemòmetre, etc... 

 

A la majoria dels alumnes el treball no els va comportar moltes dificultats. Van utilitzar 

ordinadors per buscar tota la informació necessitada. 

Al final del treball van entregar tots els seus projectes als professors corresponents, 

els quals van ser: la Cristina Llorca (Socials), la Cristina Martínez (Física i química), 

l‟Anna Mondéjar (Anglès) i la Núria R. Peiró i la Carol Martínez (Matemàtiques). 

 

2n ESO. El treball tenia 2 objectius principals: 

1.Fer un mural de cada estament de l‟Edat Mitjana i fer una exposició. 

2. Fer també una obra de teatre on sortissin aquests estaments. 

Els 5 estaments eren: cavallers, monjos/ges, dames, camperols, joglars. 

Preparació: 
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1r dia: Van anar d‟excursió primer a Poblet i després a Montblanc. El mateix dia els 

van donar un dossier sobre l‟excursió que havien d‟entregar l‟últim dia. 

2n dia: Van decidir els grups dels estaments i els grups de les obres de teatre, van 

començar les disfresses i els murals dels diferents estaments. 

3r dia: Fins al migdia van fer murals, que la majoria dels grups van acabar, i a la tarda 

van començar els diàlegs de les obres i els decorats. 

4t dia: Van aprofitar per acabar els murals, els decorats, les disfresses, els diàlegs i 

per assajar. 

5è dia: Van acabar els decorats i les disfresses, van assajar, van entregar els dossiers, 

van fer l‟autoavaluació i per últim van fer les exposicions i les obres de teatre.  

3r ESO 

Hem preguntat a alguns alumnes de 3r d‟ESO sobre el seu Treball Interdisciplinari del 

2n trimestre. 

p- De què anava el treball? 

r- De fer un anunci publicitari d‟un producte inventat per nosaltres. 

p- Quin material vau necessitar per fer-ho? 

r- Ordinadors, telèfons mòbils, càmeres i programes d‟edició. 

p- Us va agradar? 

r- Sí, en general ens va agradar. Fins i tot, alguns companys diuen que els va 

encantar. 

p- Canviaríeu alguna cosa? 

r- Que hi hagués més temps per fer el treball. 

p- Quines assignatures intervenien en el treball? 

r- Català, Cultura Digital, Anglès i Música. 

p- Quant vau trigar a fer-lo? 

r- Depenia del grup, alguns el feien més ràpid que d‟altres, ja sigui per coneixements 

informàtics o per l‟esforç dels components del grup. 
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p- Vau fer el treball barrejats? 

r- Sí, 3rA i 3rB. 

p- Vau veure els anuncis a la sala d‟actes? 

r- No, a classe. 

p- En general, us van agradar els anuncis dels companys? 

r- Sí, en general sí. 

p- Quins professors teníeu? 

r- L‟Anabel, l‟Estefania, la Carol , la Lídia i la Núria G. 

 

4t ESO. El treball indisciplinar del 2n trimestre de 4t de la ESO va ser un petit projecte 

de ciència ficció que contenia diferents matèries. Van fer un curtmetratge del tema que 

ells volguessin. 

Els professors i les assignatures que estaven implicats en aquest projecte eren els 

següents: 

Xavi, de Socials 

Remei, de Matemàtiques 

Luis, de Tecnologia 

Estefania, d‟Anglès  

Van fer els següents projectes que estan penjats a YouTube: 

- Jumper ”The new Gen” 

- The infiltrated world 

- The new Race 

- De retorn al passat 

- An adventure of another 

- L‟arribada no desitjada 
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- La revolución 

- Curtmetratge interdisciplinari Gerard, Victor, Anabel i Claudia 

 

Van fer un gran esforç per crear uns bons efectes especials i en general van quedar 

uns curtmetratges impressionants. 

 

Tutoria entre iguals 
La iniciativa de la tutoria entre iguals, va sorgir fa dos anys per intercanviar 

experiències, afavorir la convivència al centre i resoldre dubtes escolars d‟alumne a 

alumne.  

Els professors implicats són la Lidia 

Simó i Carol Martínez, tutores de 

primer d‟ESO, la Núria Rodríguez i el 

Luís Fernández, tutors de tercer d‟ 

ESO.  Les seves opinions són 

positives i en treuen bons resultats.  

Ens diuen que els alumnes, entre ells, 

poden intercanviar opinions sobre els 

professors, sobre el que cal fer per 

aprovar els trimestres, com gestionar 

les seves  amistats i com funcionen 

les recuperacions, per exemple. 

Aquesta és una bona estratègia per 

intercanviar experiències i afavorir la convivència al centre. Tot i així, a aquests 

professors els agradaria que es pogués fer més sovint i que sorgissin o inclús es 

preparessin més temes a dialogar. 

Pel que fa a l‟opinió dels alumnes involucrats, és a dir, els de 1r i els de 3r, sembla ser 

que l‟experiència ha agradat més als alumnes de 3r que als de 1r, ja que als de 1r els 

costa més compatir les seves experiències amb gent desconeguda. 

En canvi, als alumnes de 3r  els sembla una bona forma d‟ajudar. Aquesta iniciativa, 

l‟han posat en pràctica dues vegades durant aquest curs. 
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Piscina 
Durant el segon trimestre el curs de 2n d‟ESO per l‟assignatura d‟educació física hem 

anat a la piscina coberta de Vallirana. 

 Horari 2n A : Dilluns de 15-17h 

 Horari 2n B:  Dilluns de  9:30-11:30 

Els de 2n A començàvem els dilluns a la tarda, després de dinar. Arribàvem a classe i 

fèiem durant la primera mitja hora tutoria, després recollíem i anàvem caminant cap a 

la piscina.  

Els de 2n B començàvem el dilluns a les 10:00 i fèiem durant 5 minuts escalfaments i 

després ja començàvem  a nedar. 

En arribar ens canviàvem i ens anàvem a asseure als bancs del costat de la piscina 

fins a les 16:00 (2n A) o 10:00 (2n B) que és quan començàvem les classes. 

Primer ens dutxàvem i escalfàvem fent unes piscines amb estil lliure. 

Era bastant dinàmic, alguns dies fèiem estil crol i alguns altres fèiem d‟esquenes, però 

en general el que més ens va agradar va ser quan vam fer socorrisme i natació 

sincronitzada. 

Orígens 
És un projecte realitzat pels alumnes de 1r d‟ESO 

que entra en el temari de Ciències Naturals i 

Ciències Socials d‟aquest mateix curs. El projecte ha 

durat 9 setmanes incloent tot el 3r trimestre i part del 

2n. 

El projecte va ser creat per la Cristina Martínez i la 

Cristina Llorca al veure que podien conjuntar les 

dues assignatures. Aquesta manera alternativa va fer 

que els alumnes de 1r responguessin les seves 

preguntes després de treballar amb representacions 

socials que són idees prèvies (prejudicis o tòpics). 

El projecte va ser desenvolupat en 3 fases: 

Introducció, contextualització i recerca, i exposició de 
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treball.  

Els alumnes van crear maquetes que parlaven de la seva part corresponent, entre les 

quals trobem: El foc, les tasques, les malalties, la comunicació, l‟art i l‟alimentació. 

 

Moviment-Robots 
Els alumnes de 2n d‟ESO a l‟assignatura de Física i Química estan fent la unitat del 

moviment i perquè ho entenguessin bé la professora ha decidit que fessin una pràctica 

amb els robots que tenim a l‟escola. 

El projecte consisteix en que la professora ha donat una gràfic de moviment diferent a 

cada nen, aleshores cadascú ha de descriure el moviment del gràfic estudiant la 

velocitat de cada tram i descrivint-lo. Després, depenent de la gràfica es posen unes 

cintes al terra i es marquen els centímetres que ha de fer el robot. A continuació es 

programa el que es vol que recorri el robot. 

Els alumnes han d‟entrar a la pàgina de formar gràfics que els va donar el Jordi 

Soriguera, el professor de robòtica, per formar el seu gràfic, aleshores quan li donen al 

“play” el robot fa el recorregut i a mesura que va fent el recorregut es va fent el gràfic. 

Finalment han de gravar el recorregut que fa el robot, fer una captura de pantalla al 

gràfic i penjar-ho al Classroom de Física i Química. 

Bingo Solidari 
El dia 30 de maig de 2017 els alumnes de 4t d‟ESO a la tarda van anar al casal d‟avis 

a fer unes partides de bingo. El bingo era solidari, cda butlleta costava 0‟50€ i en total 

es van recaptar 131‟50€. Els diners recaptats es van destinar a una associació contra 

el càncer. 

Els alumnes de 4t s„ho van passar molt 

bé amb la gent de la tercera edat. En 

aquest projecte es van unir gent gran, 

que eren persones honestes que volien 

ajudar a persones amb càncer, i els 

alumnes de 4t d‟ESO que, a part de 

ser solidaris, estaven fent un treball per 

l‟assignatura d‟Emprenedoria.  
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Torneig per l’hemofília 
Un altre dels Projectes 

que han portat a terme 

alguns alumnes de 4t 

d’ESO per l’assignatura 

d’Emprenedoria, és el del 

Torneig de Vídeojocs. 

Hem preguntat alguns 

alumnes implicats en 

aquest projecte sobre les 

accions que van portar a 

terme. 

 

A quins joc vau jugar? 

Vam jugar al Fifa 17, Rock League, Forzah Orizon, Portal 2 i Minecraft. 

On vau jugar? 

Vam jugar aquí, el col·legi Verge del Roser, a les classes de 4t i 3r d’ESO. 

Quan vau jugar? 

Aquest taller el vam realitzar un divendres a les 17.00. 

Per què ho vau fer? 

Vam fer aquest taller per recaptar diners. 

Per on anaven els diners recaptats? 

Els diners anaven per a l’Associació d’Hemofília. 
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ENTREVISTES 

Pia 
A continuació, teniu una entrevista en la qual fem unes quantes preguntes a la nova 

professora Pia, la qual s‟ha incorporat a l‟escola a la meitat del curs. Aquí tenim les 

preguntes i les seves respostes: 

1. Per què vas decidir venir a aquesta escola? 

Sóc col·legiada al Col·legi oficial de dibuix i art, i a través del Col·legi de professors de 

dibuix vaig veure una oferta de feina, vaig enviar una proposta i la directora de l‟escola 

va contactar amb mi. 

2. T‟agrada l‟ambient que hi ha a l‟escola? 

Sí, no la coneixia, crec que és una escola acollidora i amb moltes ganes de ser un 

referent a Vallirana, l‟escola està en un moment de molts canvis i a mi em fa il·lusió 

formar-hi part. 

3. Fas classe a primària? 

No faig classe a Primària perquè a mi em correspon fer classe a Secundària segons 

els meus estudis. 

4. A quines? 

Faig classe de Plàstica a 1r, 2n i 4t de l‟ESO 

5. Fas alguna assignatura més a part de Visual i Plàstica? 

Aquí no. 

6. Els dos altres professors ens feien fer molt treball tècnic, tu quina feina ens vols fer 

fer? 

Ja heu vist que les meves classes no són tant tècniques i em centro més en la part 

creativa en la que no només és important la tècnica sinó que també s‟ha de tenir en 

comte la nostra imaginació, la creativitat, les emocions reflectides en els dibuixos que 

fem i sobretot que no em centro tant en el final sinó en el procés creatiu. 

7. En quins llocs has treballat anteriors a aquest? 

He estat en altres escoles de Barcelona, tant a l‟ESO com a Batxillerat. 
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Mariló 
Li hem fet una entrevista a la Mariló Aibar ja que és nova a l‟escola, perquè el Miquel 

Isart va agafar la baixa i la Mariló el va substituir. A continuació teniu les preguntes que 

li vam fer i les seves respostes: 

1. Com vas arribar a treballar a aquesta escola? 

Al setembre, em van fer una entrevista, i quan el Miquel Isart va agafar la baixa em 

van trucar per començar a treballar a aquesta escola.  

 

2. Com et vas sentir quan vas arribar a l‟escola? 

Em vaig sentir molt acollida per part del professorat i dels meus alumnes. 

 

3. Com et sents ara? 

Molt bé, no tinc cap problema. 

4. Estàs contenta amb els teus companys de feina i els teus alumnes? 

Sí, tot i que m‟agradaria que els meus alumnes no parlessin tant. 

5. Quines assignatures dones? 

Religió, Socials, Cultura Clàssica i Llatí 

6. T‟agradaria donar altres assignatures? 

No, perquè les assignatures que dono m‟agraden i són totes les que vaig tocar a la 

carrera, són la meva especialitat. 

7. T‟agradaria ser tutora d‟algun curs? 

Sí, ja que vaig agafar el camí de professora perquè la meva tutora de l‟ ESO, em 

discriminava per tenir la meva manera de pensar en Déu i ser cristiana, i ella volia el 

contrari. 

8. Des de petita volies ser professora? 

No, de petita volia ser periodista, però a partir de l‟ESO, vaig decidir que volia ser 

professora. 
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ENQUESTES 
Els alumnes de 2n ESO vam anar a la Rambla de la Sobirania a fer dues enquestes a 

la gent del carrer i del mercat. 

Vam fer parelles de dues o tres persones i després d‟explicar-nos que havíem de fer i 

quant temps teníem vam anar preguntant. Les preguntes que vam fer sobre la televisió 

van ser aquestes: 

1. Quant temps mires la televisió al dia? 

2. Quin tipus de sèrie t‟agrada més? 

3. Quin tipus de programa t‟agrada més? 

4. Normalment completes de veure les sèries o les deixes a mitges? 

5. Fas cas als teus familiars quan estàs veient la televisió? 

I les preguntes que vam fer sobre les vacances són aquestes: 

1. Quan prefereixes anar de vacances? 

2. On vas de vacances? 

3. Amb qui vas? 

4. De vacances, on instal·les? 

5. Amb quin propòsit? 

I els resultats van ser aquests: 

 

Televisió: 
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Vacances: 

  

                        

 

D‟aquests resultats en podem extreure les següents conclusions: 

Televisió: 

La primera pregunta ens indica que el 27% de la gent mira menys d‟una hora la 
televisió, el 45% la mira entre 1 hora i dues i el 27% restant la mira dues hores o més. 

La segona pregunta ens indica que al 54% de la gent li agraden les comèdies, al 18% 
de la gent li agraden els drames i al 27% les sèries de ciència ficció. 

La tercera pregunta ens indica que al 17% de la gent li agraden els programes del cor, 
al 31% de concursos i al 51% li agraden els programes de l‟actualitat. 

A la quarta pregunta el 68% dels enquestats han contestat que sí i el 31% han dit que 
no. 

A la cinquena pregunta un 72% de la gent ha dit que sí i un 27% restant ha dit que no. 
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Vacances: 

La primera pregunta ens indica que el 6% de la gent prefereix anar de vacances a 
l‟hivern, el 7% a la primavera, el 74% a l‟estiu i l‟11% a la tardor. 
 
La segona pregunta ens indica que el 28% de la gent es queda a Catalunya, el 34% 
escull Espanya, el 24% ens ha contestat que prefereix Europa i el 12%, altres 
destinacions. 
 
La tercera pregunta ens indica que el 6% viatja sol, el 63% en família, el 14% amb 
amics i el 14% en parella. 
 
La quarta pregunta ens indica que el 28% s‟allotgen en un càmping, el 42% en hotels, 
el 14% en pisos de lloguer i el 13% en residències de coneguts. 
 
La cinquena pregunta ens indica que el 50%  marxa de vacances per descansar, el 
31% per conèixer llocs nous i el 18% per veure família o amics. 
 

CELEBRACIONS 

Sant Jordi 
Els nostre col·legi el passat 24 de març va 

celebrar Sant Jordi. A la tarda, tot el 

col·legi i pares que volien venir, es va 

reunir al pati on alguns alumnes de l‟ESO 

van fer una representació i, a continuació, 

es van celebrar els Jocs Florals. 
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Alumnes P-3 i P-4: 

Els alumnes de P-3 i P-4 van fer els 

tallers conjuntament. Primer els 

professors van explicar la llegenda de 

Sant Jordi els alumnes, de 9.00 a 9.30 

van fer unes figuretes dels  personatges 

principals amb “Chupa Chups”  (la 

princesa, el cavaller i el drac), després 

els alumnes de l‟ESO van explicar 

contes als més petits. 

Alumnes P-5 i cicle inicial: 

Els alumnes de cicle inicial i P-5 van fer 

un drac amb el cartró de paper higiènic, 

l‟envoltaven en un paper verd de xarol i 

després li posaven els ulls, la boca i el 

foc que sortia de la boca. A continuació 

de fer el drac van anar al pati i els alumnes de l‟ESO els van explicar contes. 

Alumnes cicle mig: 

Els alumnes de 3r de primària al matí van veure un pel·lícula , i després d‟acabar de 

veure-la van fer unes figures de Sant Jordi de porexpan. Els alumnes de 4t de primària 

al matí també van veure la pel·lícula de “Viaje de Arlo” i després van fer unes figuretes 

de plastilina. 

Alumnes cicle superior: 

Els alumnes de 5è i 6è al matí van 

veure una pel·lícula com el cicle mig, 

però una  de diferent, el cicle superior 

veien la pel·lícula de “Peter el dragon”. 

A continuació, van fer dos punts de 

llibres, d‟una rosa i un drac. 

 

Alumnes de l’ESO: 

Els alumnes de 1r, 2n i 3r de l‟ESO feien diversos tallers. Els alumnes havien d‟elegir 

quins tallers voldrien, un per fer-lo d‟11.30 a 12.45 i després un altre de 12.45 a 14.00 . 

Els tallers disponibles eren els següents: 

Conta-contes, sardanes, papiroflèxia, escriptura creativa, manualitats, jocs 

tradicionals, el gran dictat i batalla de galls. 
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Alumnes 4t de la ESO: 

Els alumnes de 4t d‟ESO no feien cap taller, ells preparaven un bar per vendre 

productes a l‟hora del pati, els diners que recaptaven eren pel seu viatge de final de 

curs. 

 

Sant Domènec 
Cada any celebrem Sant Domènec el 24 de maig, ja que és 

el patró de la nostra escola. 

En la celebració d‟aquest any hem començat amb un 

alumne representant cada curs  posant un cartell, amb un 

nom de cada lloc on hi ha dominiques, al lloc del mapa 

corresponent. 

En segon lloc, hem escoltat una pregària que ha fet la 

Josefa demanat ajuda i donant consells sobre el tipus de 

persones que hem de ser en aquesta vida, i després hem 

escoltat a la coral de la nostra escola cantant l‟himne de sant 

Domènec i el públic ha ajudat a cantar la tornada. Quan ha 

acabat tothom ha aplaudit molt l‟actuació ja que ha estat 

molt emocionant i amb això hem acabat l‟acte i hem marxat 

a classe. 

 

 

Concurs ESO Sant Domènec 

de Guzman 
Totes les classes del Verge del Roser durant la setmana de Sant Domènec de Guzmán, van fer 

diferents pancartes on explicaven informació del Sant y de la seva vida. Els diferents cursos 

han estat tota la setmana fent el projecte per poder guanyar un premi a la millor pancarta de 

Sant Domènec de Guzmán. 
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Els professors han votat la pancarta que més els ha agradat i, finalment, la classe guanyadora 

ha sigut 2n d’ESO B.  

Verge de Montserrat 
La celebració de la Verge de Montserrat, també coneguda com 

a Moreneta, va tenir lloc al gimnàs de l‟escola, ja que plovia. Es 

va celebrar entre les 8.30h i les 9.30h aproximadament, entre 

tota la primària i tota la secundària. 

Aquest any, es feia una breu explicació que parlava de l‟any en 

el qual  aquesta Verge es va fer patrona de Catalunya, el dia 12 

de setembre de l‟any 1881. Durant l‟acte les alumnes de la coral 

de l‟escola juntament amb altres alumnes de l‟ESO, van cantar i 

van tocar amb flauta la cançó del Virolai, amb la col·laboració de 

la professora de música de l‟escola, la Lídia Simó i la 

responsable de la coral, la Cristina Martínez. 

Aquest és un acte que es celebra cada any com a tradició i 

sempre consta de l‟actuació de la cançó del Virolai, una 

curiositat sobra aquesta Verge i una pregària que presencia un 

petit “altar” amb una figura en miniatura de la Verge. 

SORTIDES 

Infantil 
GRANJA 

El dia 21 de març els alumnes de P3 van anar d‟excursió a Castellbisbal, a la Granja 

Can Pidelaserra. Hi van anar com a cloenda del treball que estaven fent dels animals 

que podien trobar a la granja. Els alumes van ser a aquestes instal·lacions un dia 

sencer. 
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Quan van arribar van realitzar una activitat, van estar tocant als animals i a alguns els 

van donar de menjar. A una vaca li van donar un barra de pa, a una ovella li van donar 

el biberó i també li van donar de menjar a les gallines. 

Després d‟això van descansar una mica i van pujar a un carro que el portava un ruc i 

van donar una volta. 

Quan van acabar la sortida els responsables de la granja van donar-los un obsequi, 

que era una mena de got molt gran amb una canyeta. 

Els alumnes van quedar molt satisfets d‟aquesta excursió. 

ZOO 

El dia 23 de març d‟aquest any, els alumnes de P5 van anar al zoo i hi van estar de 

10h a 15.30h. Junt amb la tutora de classe i un acompanyant, van estar donant una 

vota pel zoo i van fer un taller d‟animals salvatges per poder conèixer-los millor, van 

veure tots les animals del zoo menys les serps i també van veure com un cuidador del 

zoo netejava les potes a un elefant pas a pas.  

Els animals que més els van agradar van ser els lleons, els tigres i els dofins, però 

com que en general els van agradar tots el animals, els agradaria molt tornar a fer la 

sortida. 
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Primària 
CIM D’ÀLIGUES 

Hem fet una entrevista a: Martina González, Marta Bocaroles, Sofía Castro, Jana 

Nicolás i Ana Fernández, com a representants de 1r i 2n de primària, sobre la sortida 

de Cim D‟Àligues.  

              

 

 

 

 

 

 

1. On va ser i quan? 

Va ser a Barcelona el dia 04/05/2017. 

2. Què es?  

És un lloc amb moltes aus, on les cuiden i les ensenyen a volar. 

3. Què vau fer? 

Vam veure els ocells, un espectacle on sortien de les gàbies i ens passaven les 

aus pel cap, i sobretot no ens deixaven aixecar les mans. 

4. Us va agradar? 

Sí molt, va ser molt divertit. 

5. Ho tornaríeu a fer? 

Sí però amb les nostres famílies. 

6. Quins professors van venir amb vosaltres? 

Van venir l‟Alberto, l‟Àngels, la Gemma i la Sònia. 
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MUSICAL MAMBOO 

Els alumnes de 3r de Primària van anar al Cosmocaixa i a l‟Auditori 

Consistia en veure el musical „‟Mambooo‟‟ a l‟Auditori i, al Cosmocaixa, viure 

l‟experiència del Cretivity i provar les ulleres de RV sobre el cos humà. 

A l‟Auditori s‟ho van passar super bé perquè els actors els feien riure moltíssim i els 

feia molta gràcia ja que parlaven un altre idioma. Els alumnes comenten que els 

agradaria anar amb els seus familiars perquè riguin i perquè s‟ho passarien super bé. 

L‟activitat del Cosmocaixa els va agradar molt, ja que van provar noves tecnologies. 

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA 

Els nens i nenes de 5è de primària van fer una excursió al Museu d‟Història de 

Catalunya, els van explicar la història de l‟habitatge i la vida quotidiana des de la 

prehistòria fins a l‟edat contemporània. Van fer de personatges de la història: de l‟edat 

moderna, edat mitjana... 

El Museu d'Història 

de Catalunya  és 

un museu ubicat 

al Palau de Mar de 

Barcelona, creat 

amb la missió de 

narrar als seus 

visitants la història 

de Catalunya, cosa 

que fa mitjançant 

una col·lecció 

d'objectes i 

documents que s'hi 

relacionen, de recreacions històriques i ambientacions i d'equipaments audiovisuals i 

informàtics, que acosten de manera lúdica a la història d'aquesta nació, pretenent 

estimular així, alhora que informar, l'interès sobre l'evolució de la cultura catalana. Es 

va crear el 1996 de la mà del Govern de la Generalitat. S'encarrega al mateix temps 

de gestionar monuments que són propietat de la Generalitat de Catalunya, amb 

l'objectiu de millorar-ne les condicions de manteniment, visita i divulgació cultural. El 

museu depèn de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que el 

gestiona mitjançant la seva Agència Catalana de Patrimoni Cultural .  

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Museu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Palau_de_Mar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%25C3%25B2ria_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%25C3%25B2ria_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Naci%25C3%25B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cultura_catalana
https://ca.wikipedia.org/wiki/1996
https://ca.wikipedia.org/wiki/Generalitat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Generalitat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Departament_de_Cultura_de_la_Generalitat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ag%25C3%25A8ncia_Catalana_de_Patrimoni_Cultural
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CANTÀNIA 

Els alumnes de 5è de Primària van anar a l‟auditori de Barcelona, a la Cantània, que 

és un concert on canten una mateixa cançó  nens de diferents escoles de Catalunya i 

els pares dels nens són el públic. Els nens representaven una cançó d‟un nen que 

tenia por, tots els nens portaven unes màscares i una carbassa al cap. 

La Cantània és un espectacle que té una orquestra on hi ha músics i cantants 

professionals. Cada any es representa una història diferent, la història d‟aquest any ha 

estat „LA NIT DELS MENSONS‟. Aquest any es va realitzar el 15 de maig. Es prepara 

durant tot el curs, a les classes de música de 5è de primària. Els alumnes han 

d‟aprendre unes cançons i uns moviments escènics. 

Els nens canten, toquen sobre l‟escenari i els pares estan a les butaques. Hi han 

diferents cors i als alumnes de 5è de la nostra escola els va tocar el cor 3. Abans de 

començar l‟actuació final, van fer un assaig final, 30 minuts abans. 

Aquest any ja és el segon que hi participem, el alumnes han acabat molt satisfets i 

molt contents, perquè ha sigut una nova experiència per a ells. 
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MUSEU DEL GAS 

Els alumnes de sisè de Primària 

van anar d‟excursió al Museu 

del gas, i els hem fet una sèrie 

de preguntes del que els va 

semblar i les seves impressions. 

 

 

P- Us va agradar en general? 

R- Sí, en general sí. 

 

P- Com era el lloc? 

R- Estava dividit en sales amb 

diferents activitats o 

exposicions, semblant al 

Cosmocaixa. 

 

P- Ho recomanaríeu  a algú? 

R- Sí, ja que és un lloc on poden gaudir tant nens com gent més gran. 

 

 

P- Amb quina nota valoreu l‟ activitat? 

R- Ja que és un lloc on podem gaudir de moltes bones i curioses experiències i és 

apte per a tots els públics valorem l‟activitat amb un  8 sobre 10. 

 

 

ESO 
ZOO 

Els alumnes de 1r d‟ESO el dia 18 de maig van anar al zoo de Barcelona, situat al parc 

de la Ciutadella i que va ser inaugurat l‟any 1892. A aquestes instal·lacions 

barcelonines hi viuen més de cent tipus d‟animals de tot el món i, fins i tot, va haver-

n‟hi un  de molt especial i únic al món, Floquet de Neu, que desgraciadament va morir 

l‟any 2003. 

Vam preguntar a uns alumnes com va ser l‟experiència d‟estar amb tants animals i ens 

van dir que els van sorprendre els animals grans com els ossos, les foques, els 

elefants i els lleons. 
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L‟excursió va durar tot el dia i els 

va agradar. Van estar 

acompanyats per la Cristina 

Martínez, la Carol Martínez i la 

Lídia Simón. Van aprendre com 

treballar millor en equip, a més 

d‟aprendre moltes característiques 

sobre els invertebrats. En 

definitiva, és un lloc molt 

recomanable per anar-hi en família 

perquè t‟ho passes bé i aprens 

sobre els animals. 

 

COLLSEROLA 

La sortida la van fer els alumnes de 1r i 3r d‟ESO i va ser a Barcelona, a un lloc que es 

diu Collserola. 

Van arribar i els van separar en grups de 4 i 5, van fer diferents jocs i proves, per 

aconseguir monedes i després poder fer una brúixola. 

Després van crear la brúixola amb un tupper, aigua, un tros de suro, una agulla i un 

imant. A continuació, els van reunir a tots per esmorzar i més tard van pujar al bosc i 

van començar l`orientació. 

Els van deixar sols i s`havien d‟orientar amb un mapa. 

Collserola: 

La serra de Collserola s‟alça com a talaia enmig de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

Un magnífic massís, proper, familiar i valuós, que esdevé un privilegi per a la gran 

població que viu al seu voltant. Més de 8.000 hectàrees d‟espai natural preservat, on 

predominen els espais forestals però amb una varietat de formacions vegetals que li 

confereixen una valuosa diversitat biològica. 

MUSEU DEL DISSENY 

El Museu del Disseny de Barcelona és un museu inaugurat el desembre de 2014, 

depenent de l'Institut de Cultura de Barcelona, que s'origina a partir de la integració de 

les col·leccions del Museu de les Arts Decoratives, el Museu de Ceràmica, el Museu 

Tèxtil i d'Indumentària i el Gabinet de les Arts Gràfiques. El museu està ubicat a l'edifici 

del Disseny Hub Barcelona, a la Plaça de les Glòries Catalanes, compartint la seu amb 

el Foment de les Arts i del Disseny (FAD) i el Barcelona Centre de Disseny (BCD), 
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dues institucions pioneres en la promoció i el desenvolupament del disseny a 

Catalunya. 

Els alumnes de 3r d‟ESO hi van anar i els hem 

preguntat per la seva experiència:  

Quines arts vau veure: contemporani, 

abstracte…? 

Vam veure disseny i maquetes. 

Què va ser el que més us va impressionar? 

El que més ens va impressionar va ser un Seat 

Ibiza del 93. 

ARXIU MARAGALL 

Els alumnes de 4t d‟ESO van anar a l‟Arxiu Maragall, a Barcelona, i els hi hem fet unes 

quantes preguntes: 

Què és l‟arxiu Maragall? 

És una mena de biblioteca on es guarden molts llibres. L‟Arxiu es guarda a la casa on 

va viure Joan Maragall amb la seva família. 

Què vau fer? 

Vam veure un documental, un net de l‟autor ens explicava coses de la seva vida, ens 

ensenyava les habitacions, parlava dels seus familiars... 

Vau fer algun treball sobre aquest tema? 

Sí, quan vam arribar al col·legi vam fer un dossier per contestar qüestions que ens 

havien explicat allà.  

SALÓ DE L’ENSENYAMENT 

Els alumnes de 4t d‟ESO han anat al Saló de l‟Ensenyament, un lloc on moltes 

universitats s‟uneixen  per ensenyar als alumnes noves professions.  

Hem preguntat a diversos alumnes de 4t d‟ESO per veure què els va semblar. 

p- En què consistia l‟activitat?  

r- En ajudar als joves a decidir què volen estudiar. 

p- Anàveu amb idees clares del que volíeu estudiar? 
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r- La majoria d‟alumnes sí. 

p- Després d‟anar-hi vau canviar d‟opinió?  

r- Sí, alguns van canviar. 

p- Amb quina nota valoreu l‟ excursió? 

r- Al voltant d‟un 8 o un 9.  

p- Com eren les instal·lacions? 

r- Era una espècie de fira amb moltes carpes d‟universitats diferents.  

p- Vau descobrir alguna professió que no coneixíeu? 

r- Vestidor de morts.  

 

VIATGE A PARÍS 

Els alumnes de 4t d‟ESO han preparat durant tot el curs el seu viatge de final d‟etapa. 

Aniran a París i aquesta serà la seva planificació dels dies 13,14,15 de juny. 

Aniran a l‟aeroport a las 05.00h i agafaran l‟avió per anar a París, arribaran a les 

8.30h; a les 18.00h aniran a l‟hotel i aniran a sopar a les 20.00h, després aniran al 

parc Disneyland. El segon dia estaran tot el dia al parc d‟atraccions. El tercer dia 

aniran a Louvre, dinaran i aniran cap a l‟aeroport on agafaran l‟avió de tornada. 

Disneyland: 

Disneyland París, 

abans Disney land Resort 

Paris i originalment Euro 

Disney Resort, és un 

complex lúdic de Disney 

situat a la localitat francesa 

de Marne-la-Vallée, també 

conegut com a Euro Disney. 

Es troba a uns 32 

quilòmetres del centre de la 

ciutat de París. El parc és 

propietat de la Euro Disney 

SCA, una companyia pública en la qual Disney participa en un 39,78%, un 10% 

pertany al príncep saudita Alsaleed i un 50% està repartit entre diversos accionistes. 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Marne-la-Vall%25C3%25A9e&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Par%25C3%25ADs
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El ressort compta amb dos parcs temàtics, un gran centre comercial i set hotels propis 

de Disney, més quatre de diverses companyies. 

El parc s'inaugurà el 12 d'abril del 1992 no sense polèmica per part de cert sectors 

culturals francesos, que no dubtaren a qualificar el projecte com un txernòbil cultural. 

Louvre: 

El Museu del Louvre és un 

dels museus més importants 

i visitats del món. És també un dels 

més grans del món i el més gran 

de París per raó de la seva 

superfície (210.000 metres quadrats, 

dels quals 60.600 estan consagrats 

a exposicions). Situat al cor de la 

vila, entre la riba dreta del Sena i 

la rue de Rivoli, en el Districte 

Primer, l'edifici és un antic palau 

reial, el Palau del Louvre. 

 

Esperem que gaudeixin mot del seu viatge i que s‟ho passin molt bé. 

Treball de Síntesi 
1r ESO 

Van anar a Collell amb la Carol i amb la Lídia, que són les tutores de les dues classes i 

la Cristina Llorca. Van anar a fer el treball de Síntesi els dies 3, 4 i 5 d‟Abril.  

PRIMER ESO A: 

Opinió: L‟opinió del treball de síntesi del grup A, segons dos nens que van sortir a fer 

l‟enquesta, és que va ser avorrit i que no els va agradar, l‟únic que els va agradar va 

ser el camp de futbol. Deien que el menjar no els agradava. 

PRIMER ESO B: 

Opinió: L‟opinió, segons un nen i una nena de primer B, era que el treball va ser 

divertit perquè parlava sobre els esports i els agradava, però que el menjar no estava 

gaire bo. 

HORARIS: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1992
https://ca.wikipedia.org/wiki/Txern%25C3%25B2bil
https://ca.wikipedia.org/wiki/Museu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_dels_museus_d%2527art_m%25C3%25A9s_visitats_del_m%25C3%25B3n
https://ca.wikipedia.org/wiki/Par%25C3%25ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sena
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Rue_de_Rivoli&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/1r_districte_de_Par%25C3%25ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/1r_districte_de_Par%25C3%25ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Palau_del_Louvre
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Es llevaven a les 8.00h 

Esmorzaven a les 8.30h 

Després feien el dossier fins a les 13.00h 

Dinaven a les 14.00h 

Després de dinar feien joc lliure fins a les 15.30h 

Després feien activitats fins a les 19.30h 

Es dutxaven fins a les 20.30h 

Sopaven a les 21.30h 

Després feien activitats nocturnes  

Els deixaven estar desperts fins a les 23:00h 
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2n ESO 

Van anar a una casa anomenada Albatros que està situada a Llafranc (Girona), a 125 

km de Barcelona.  

Té una capacitat de 240 places. Aquesta casa el que treballa més és el litoral rocós. 

Té habitacions de 6 places amb bany complet i terrassa, diverses sales d‟activitats, 

discoteca, calefacció central, piscina ,pista de tennis, pista de futbol sala, bàsquet i 

voleibol. Està envoltada de boscos i és a 600 m de la platja. 

 

Primer dia 
Vam arribar i vam pujar a les habitacions a desfer la maleta i preparar-nos pel dinar. 

Després de menjar van fer els grups i ens vam presentar als monitors. En acabar vam 

tenir 1 hora lliure per jugar. A continuació vam pujar a les habitacions a ordenar les 

maletes i preparar-nos per anar a dinar. Després de menjar vam començar a fer les 

activitats fins les 7 i de 7 fins a les 8 teníem temps per dutxar-nos i preparar-nos pel 

sopar i l‟activitat de nit que començaria a les 11 i acabaria a les 12. A partir de les 12 

fins les 12.30 teníem temps per posar-nos el pijama i anar a dormir 

Segon dia 
Ens vam aixecar a les 8 i ens vam vestir per esmorzar fins les 9, després teníem 1 

hora lliure fins que arribessin els monitors, a les 10 ja començaven a explicar-nos el 

que faríem i a les 10.30 vam anar cap les activitats. Vam tornar a les 12.00 i fins les 

13.00 teníem hora lliure, a les 13.00 vam dinar fins les 14.00, de 14.00 a 15.00 teníem 

temps lliure i després vam començar a fer l‟activitat  d‟anar a la platja a caçar crancs i 

coses marines fins les 18.00. A les 18.00 vam berenar i vam tenir temps lliure per 



VR NEWS  
3r trimestre 

 

dutxar-nos i vestir-nos fins les 20.00. Després vam sopar fins les 21.00, quan vam 

acabar vam tenir temps lliure fins les 23.00 que va començar la discoteca. Vam estar a 

la discoteca fins les 24.00. En acabar vam tenir 30 minuts per posar-nos el pijama i 

anar a dormir.  

Tercer dia 
Al dia següent ens vam llevar a les 08.00 i vam fer les maletes i ho vam recollir tot 

perquè no tornaríem a entrar a les habitacions . En acabar vam anar a esmorzar fins 

les 09.00. Desprès vam anar al pati i ens vam separar per grups i vam fer les activitats 

fins les 13.00. Vam dinar fins les 14.00 i vam agafar les maletes per anar-nos-en. Vam 

fer una foto per acomiadar-nos d‟Albatros i vam sortir direcció cap a Vallirana. 

Dijous i divendres 
El dijous i el divendres, un cop a l‟escola, vam acabar el dossier d‟Albatros i vam fer 

una presentació del que havíem fet amb jocs . Ens ho vam passar molt bé. 

3r ESO 

Hem fet una entrevista a la Carla Pastor i al Joel Vaello, com a representants de 3r 

d‟ESO, sobre el seu Treball de Síntesi al sud de França. 

1. On va ser? Va ser al sud de França. 

2. De què va ser? Va ser un treball medieval. 

3. Què vau fer? Allà no vam fer el dossier, vam estar escoltant tota la informació 

necessària per fer el dossier al col·legi, on també vam realitzar una presentació en 

anglès, francès i català. 

4. Quines activitats vau fer? Vam anar a la tomba d‟Antonio Machado, després vam 

visitar el Castell de Colliure i de Carcassone, vam fer un passeig per la ciutat de 

Perpinyà i per últim els que volien es van banyar en una platja. 

5. Us va agradar el menjar? A la majoria de persones no. 

6. On us vau instal·lar? Ens vam instal·lar en un alberg. 

7. Com eren les habitacions? Totes les nenes anaven juntes i la dels nens de dos o 

tres. 

8. Us van deixar portar aparells electrònics? Sí, els mòbils. 
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9. Us va agradar el 

viatge? Ens va agradar 

molt. 

10. Quins professors hi 

van anar? Estefania, 

Josefa, Luis i Núria 

Rodríguez. 

11. Quines assignatures 

vau fer? Una mica de 

cada. 

Observacions: Aquell 

alberg abans era un 

manicomi. 

 

Projecte de Recerca 
Aquest any un dels equips de 4t va fer un projecte de recerca sobre les malalties i la 

tecnologia. Els hem preguntat sobre la seva feina. 

Quin era el tema de la recerca? 
La recerca era sobre els avanços tecnològics de la medicina. 

Què vau fer?  
Una investigació sobre les enfermetats que hi ha actualment, i les possibles solucions utilitzant 

la tecnologia i l’enginyeria biomèdica. 

Com vau treballar aquestes recerques? 
Vam fer un dossier d’entre 125 i 150 pàgines. Primer vam buscar tota la información i després 

havíem de comprendre el que havíem llegit i explicar-ho al dossier.  

Com vau fer l’exposició del treball final?  
Vam fer una presentació oral explicant en què consistia el treball  i com ho havíem treballat.  

Les presentacions havien de ser d’entre 15 i 20 minuts màxim. 
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ALTRES 

2n Dictat de Vallirana 
Aquest any el Dictat va ser al 

col·legi Verge Del Roser. 

La quedada per fer el dictat va 

ser a les 6.30h. Llavors vam 

entrar al gimnàs i vam veure tot 

de taules i cadires. Més tard 

ens van explicar com s‟hauria 

de fer. Hi havia una noia que 

s‟encarregava de dictar, primer 

ho van dictat una vegada ràpid 

per escoltar, després ho va 

tornar a dir una mica més lent i 

després ho va dictar una 

vegada més una mica ràpid. En 

acabar el dictat ens van dictar deu paraules que servien per si havia algun empat, per 

desempatar. En acabar vam sortir al pati i al menjador hi havien patates, croissants, 

pastissos i diferents begudes, vam estar allà una estona i després vam tornar a entrar 

al gimnàs on les noies de la coral van cantar. Finalment, van passar a dir  les persones 

que havien guanyat i a donar els premis. El premi van ser diners per comprar a les 

botigues de la unió de botiguers de Vallirana. 

Vacunes 
Aquest trimestre, als alumnes de 2n d‟ESO 

ens han vacunat. Dos o tres dies abans de 

vacunar-nos ens van donar un full per avisar 

als pares que el dimecres 31 de maig ens 

vacunarien del Tètanus. Perquè ens 

poguessin vacunar havíem de portar el 

carnet de salut, si no el portaves hauries 

d‟anar un altre dia al metge perquè et 

vacunessin. El Tètanus és una malaltia 

causada per l‟exotoxina Tetanoespasmina 
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del Clostridium tetani, caracteritzada per un augment del to muscular i per la presència 

d‟espasmes. Els principals símptomes són la rigidesa i espasmes musculars que 

poden arribar a ser prou forts i dolorosos com per provocar fractures dels ossos i 

esquinçaments musculars. 

Les opinions dels alumnes de 2n ESO han sigut que al principi feia una mica de mal, 

però al final et posen una tireta i no fa mal. La gent deia que al principi que tenien una 

mica de por, però quan arribes i et vacunen no et fa gens de por. 

Mural Pradera 
Els alumnes de 4t d‟ESO de Visual 

i Plàstica han participat en la 

creació d‟un Ecomural al mur de la 

pradera. Aquesta activitat la van 

realitzar dins del Taller : 

« Ecomurals : tranformACCIÓ 

ambiental a través del dibuix i la 

pintura » de la Diputació de 

Barcelona. Hem preguntat als 

alumnes de 4t sobre aquesta 

acció. 

 

Qui va fer el mural? Els alumnes de Visual i Plàstica de 4 d‟ESO 

Com ho van fer? Ho van fer amb pintures i pinzells especials 

Qui els van ajudar a fer-ho? La Pia i unes especialistes que pinten Eco murals 

Quina idea tenien per fer-ho? Van començar fent uns arbres però després van fer 

coses que no tenien pensades. 

Quin és l‟objectiu de l‟activitat? Reflexionar sobre la identitat i el medi ambient.  

 

Premis Puig Bernat 
Vallirana convoca cada any el Premi de Narrativa Catalana Josep M. López Picó, creat 

per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vallirana.  

Aquest premi forma part dels Premis Literaris de la Vila de Vallirana que inclouen 
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també els premis locals Puig Bernat i Vila de Vallirana per a obres en narrativa i que, 

per tal d‟afavorir una adjudicació dels premis al màxim d‟equilibrada, té diverses 

categories per edats.  

Els Premis Literaris de la nostra vila tenen la voluntat de ser un element dinamitzador 

de la literatura catalana, i millorar l'interès per la narrativa, especialment entre els 

joves.  

L‟escola Verge del Roser,  va ser una de les escoles de Vallirana que va incentivar els 

seus alumnes a participar-hi, donant-los mig punt d‟actitud a l‟assignatura de llengua 

catalana, per sumar amb la nota final de trimestre. 

Aquestes són algunes paraules dels guanyadors de les diferents categories de la 

nostra edat: 

Núria Tugues:  

“M‟ha agradat molt l‟experiència, ja que a mi 

m‟agrada escriure i és molt divertit, encara 

que no tenia molt clar que pogués guanyar.” 

Ivan García:   

“M‟ha agradat l‟experiència, ja que guanyar 

alguna cosa en un poble amb pocs habitants 

no és fàcil,  però ni tan sols pensava que 

guanyaria o quedaria finalista.” 

Maria Bosc:  

“M‟ha agradat molt l‟experiència, ja que 

escriure em fa viatgar a altres mons i em 

desfoga. 

Sóc conscient que escriure se‟m dona bé, 

però guanyar sempre és una sorpresa molt 

agradable.”   

 

 

Els alumnes de 2n d’ESO us 

desitgem un bon estiu! 
 


