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EDITORIAL

Benvolguda comunitat educativa i a vosaltres 
lectors:  Tornem amb una altra edició de la 
revista de l’escola “El Mussol”,  l’edició de 
Nadal. Aquest curs l’alumnat ha decidit 
treballar per aprendre més coses sobre “Les  
noves tecnologies”. 
No	hem	d’oblidar	que	els	vostres	fills	i	filles	
han nascut en una societat on les tecnologies 
de la informació i de la comunicació s’integren 
en la seva vida diària on els dispositius 
digitals son eines d’ús habitual.
Entenem per eines de comunicació tant les 
tecnologies que ja fa temps formaven part de 
les nostres vides (televisió, ràdio, ordinador, 
etc.) com les tecnologies d’última generació   
(Internet, telèfon mòbil, tauleta digital, etc.) 
La manera de comunicar-se,  relacionar-se, 
divertir-se,	fins	 i	 tot	 sense	haver	de	sortir	
de casa, ha canviat notablement: l’èxit de 
les sèries de televisió, els videojocs, els 
programes	 a	 la	 carta,	 els	 “influencers”	 a	
YouTube i Instagram, Facebook, en són 
exemples.
Aquestes	 tecnologies	 influeixen	 en	 el	
desenvolupament	 intel•lectual	 i	 social	 dels	
nostres nens i nenes, així com en la seva 
manera d’aprendre i percebre el món, 
aportant-los	 molts	 beneficis	 sempre	 que	
s’utilitzin amb un ús adequat. Per exemple, 
poden obtenir informació de manera 
immediata, ampliar i elaborar coneixements 
amb més facilitat, fent servir models, 
relacionant-se amb persones d’altres 
països o desenvolupant altres capacitats 
intel•lectuals.	
És responsabilitat de mares, pares , 
educadores i educadors facilitar que els 
infants facin una incorporació positiva de la 
tecnologia.
L’ús de la tecnologia a les aules és primordial: 
els avantatges en el món de l’ensenyament 
són essencials per facilitar la tasca dels 
mestres i el treball i el coneixement per part 
dels alumnes. 
Ho tenim clar, les noves tecnologies són un 
mitjà, una eina al servei de la societat.
En aquest trimestre a les classes han 
treballat diferents temes al voltant de les 
noves tecnologies que us presentem tot 
seguit.
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ESMORZARS A LA CLASSE
La comunitat de petits fa molts anys que  
esmorzen	 a	 la	 classe.	 A	 finals	 del	 curs	 passat	
es va plantejar que tota l’Escola esmorzés a la 
classe amb un doble objectiu. El primer és el 
de crear un temps més distès a les classes on 
els nostres alumnes esmorzen de forma més 
tranquil•la	i	també,	pot	esdevenir	un	moment	de	
conversa entre iguals i amb els mestres. El segon 
objectiu és el d’evitar que en les temporades 
de fred el nostre alumnat hagi d’esmorzar a les 
grades amb baixes temperatures. A les classes es 
continuarà reciclant i els alumnes de sisè seran 
els responsables de buidar el cubell junt amb una 
mestra/un mestre cada dimecres i divendres. 
Recordeu que tan important o més és el fet de 
reduir residus de plàstic com el fet de reciclar.

PATIS OBERTS
Des del mes de juliol el pati de l’escola ha estat 
participant  dins del projecte de patis oberts. Aquest 
projecte es troba dins de les activitats del Pla Educatiu 
d’ Entorn de Terrassa que a més d’aquesta activitat, 
ofereix d’altres a les quals l’escola també hi participa. 
Aquesta activitat està coordinada per la Creu Roja de 
Terrassa	que	ofereix	la	possibilitat	d’aprofitar	l’espai	
del pati escolar per a diferents activitats esportives. 
Aquestes activitats estan pensades per a infants, 
joves i famílies durant  2 hores, de les sis a les vuit 
del	vespres.	La	proposta	va	finalitzar	el	31	d’octubre	
però es preveu la seva reobertura quan arribi la 
primavera i amb ella, el bon temps.

PROJECTE LECXIT
Un any més, els alumnes de tercer i quart participen 
del projecte LECXIT. Aquesta proposta planteja una 
activitat	de	 lectura	1x1	on	alumnes	voluntaris	dels	
institut Terrassa i Nicolau Copèrnic practiquen la 
lectura amb els nostres alumnes.

DINAMITZACIÓ ESBARJO
Els mestres d’ Educació  Física Artur i Héctor han iniciat 
un projecte de dinamització de l’estona d’esbarjo.
Aquest projecte té la intenció de donar un sentit 
educatiu a aquesta franja horària dins del centre i a 
la	 vegada	 reduir	 conflictes.	 Han	 planificat	 activitats	
esportives regulades a més de diferents lligues entre 
tots els i les alumnes del centre. El gimnàs també 
s’obrirà en aquesta estona.
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TREBALL PER COMUNITATS I ESPAIS 
D’APRENENTATGE
Aquest curs l’escola s’organitza per comunitats. 
La comunitat de petits (P3, P4 i P5), la comunitat 
de mitjans (primer, segon i tercer) i la comunitat 
de grans (quart, cinquè i sisè). Aquesta nova 
organització permet una organització més global 
i funcional entre els diferents nivells. Cada 
dimarts, els mestres es reuneixen per comunitats 
per parlar temes d’organització, funcionament i 
qüestions més pedagògiques. Els dimecres, els 
mestres es reuneixen per espais d’aprenentatge 
que	estan	emmarcats	en	 les	vuit	 intel•ligències	
humanes. A més, el fet de treballar dos cops per 
setmana en espais d’aprenentatge, permet oferir 
al nostre alumnat una proposta d’activitats més 
lúdiques, variades i distribuïdes en un ventall de 
nivells	de	dificultat	més	ampli.

ELS ALUMNES DEL NICOLAU COPÈRNIC 
PARTICIPEN ALS ESPAIS D’ANGLES
Alumnes	de	 l’Institut	Copèrnic	col•laboren	amb	
els mestres d’anglès de l’escola per dur a terme 
una activitat de conversa en anglès en tots els 
espais de les diferents comunitats.

PROJECTE SIMBA 
Aquest curs iniciem a l’Escola el projecte Simba. 
Aquesta iniciativa consisteix en apropar la música als 
nostres alumnes a través d’un instrument. Enguany 
l’instrument serà l’acordió i l’activitat estarà dirigida als 
alumnes de tercer. L’objectiu és el d’introduir als nens 
de tercer de primària en la música a través de l’acordió 
cromàtic. Actualment l’acordió és un instrument que 
ofereix unes grans possibilitats didàctiques i musicals 
que es desenvoluparan a través del joc, la intuïció, la 
improvisació, l’escolta, la psicomotricitat, la imitació, 
la imaginació i la creació. La mestra de música, 
Almudena s’ha coordinat amb el conservatori per 
poder tirar endavant la iniciativa durant aquest curs. 
Les sessions es realitzaran al migdia, fora de l’horari 
lectiu. Les classes estaran impartides pel músic Josep 
Vila.
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AMPA

AULA DE RECERCA
Per tal de començar a decorar l’aula de recerca 
l’AMPA ens ha regalat uns bonics coixins de colors. 
Els nens i nenes ja els han provat i semblen ser molt 
còmodes i pràctics per seure i llegir tranquil·lament. 
A més a més, ja comencem 
a tenir bastants llibres 
de coneixement i àlbums 
il·lustrats per aquest nou 
espai. Gràcies AMPA!

El Departament d’Ensenyament a la seva web 
fa unes recomanacions per fer un bon ús de les 
tecnologies digitals que hem pensat que us pot 
interessar.
En general, per fomentar l’ús responsable de 
les	 tecnologies	 digitals	 en	 els	 vostres	 fills	 és	
convenient el següent:
•	 Feu	un	bon	ús	de	les	tecnologies,	ja	que	els	
nens i els joves imiten els membres de la família.
•	 Reforceu	els	hàbits	saludables	en	l'	ús	de	
les tecnologies, com ara adoptar una bona postura 
i mantenir una distància adequada respecte de 
les pantalles o ajustar el volum i la brillantor del 
monitor, entre d’altres aspectes.
•	 Escolliu	 els	 programes,	 pel•lícules,	
videojocs o dibuixos tenint en compte que el 
contingut sigui adequat a l’edat.
•	 Acompanyeu	els	vostres	fills/es	quan	miren	
la televisió per poder comentar els programes i 
ensenyar-los a analitzar-ne els continguts.
•	 Sigueu	 contundents	 amb	 els	 continguts	
"tòxics", per exemple, amb la violència o el 
sexisme.
•	 Procureu	que	els	dispositius	es	facin	servir	
en espais comuns de la casa i mai en habitacions 
amb la porta tancada.
•	 Tingueu	 en	 compte	 la	 maduresa	 dels	
vostres	 fills	 abans	 de	 comprar-los	 un	mòbil.	 En	
cas	 de	 necessitar-lo,	 l'edat	 recomanada	 és	 a	
partir dels tretze anys, ja que abans no tenen 
prou criteri per utilitzar-lo adequadament.

•	 Utilitzeu	contrasenyes,	antivirus	o	sistemes	
de control parental com a mesures de seguretat 
dels dispositius tecnològics per bloquejar-los 
l’accés a continguts inadequats.
•	 Planifiqueu	 i	 limiteu	 l’horari	 d’ús	 de	
qualsevol	 aparell	 tecnològic,	 fent-los	 reflexionar	
sobre el temps que hi dediquen perquè s’adonin 
que les activitats que deixen de fer poden ser tant 
o més interessants que les tecnològiques.
•	 Pacteu	 les	 normes	 d’ús	 dels	 aparells	
tecnològics	que	utilitzen	els	vostres	fills/es,	quan	
els poden fer servir o l’ús compartit entre tota la 
família, entre d’altres.
•	 Jugueu	 amb	 els	 vostres	 fills/es	 a	 jocs	 o	
altres aplicacions que suposin l’ús de tecnologies 
digitals, així veureu si s’adeqüen a la seva edat i 
maduresa.
•	 Eviteu	 fer	 servir	 aparells	 tecnològics	
durant els àpats (televisor, mòbil, tauletes, etc.) 
per mantenir aquest espai com un moment de 
relació i comunicació familiar.
•	 Incorporeu	l’hàbit	familiar	de	no	fer	servir	
tecnologies una hora abans d’anar a dormir, ja 
que	estimulen	l’activitat	mental	i	dificulten	el	son.
•	 Parleu	 obertament	 amb	 els	 vostres	
fills	 sobre	 com	 actuar	 davant	 dels	 continguts	
inapropiats que es poden trobar a Internet.
•	 Ensenyeu-los	 a	 valorar	 els	 diners	 que	
costen els aparells tecnològics i les despeses que 
comporten (consum, jocs, aplicacions).

RECOMANACIONS PER FER UN ÚS ADEQUAT DE LES NOVES TECNOLOGIES
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COMUNITAT DE PETITS

NOMS DE LES CLASSES
 Aquest curs les classes de Parvulari van triar el seu 
nom a partir del tema del circ. Cada classe va votar 
entre diferents personatges relacionats amb el circ 
i aquests van ser els resultats: P3 PALLASSOS, P4 
MALABARISTES i P5 EQUILIBRISTES. També hem 
decorat les portes de la classe amb les nostres 
fotos!

CASA NOVA DE L’OBAC
 El dia 6 de novembre, les tres classes de parvulari 
vam anar d’excursió a “la Casa Nova de l’Obac”, 
per observar els arbres a la tardor. Per fer-ho 
cada classe va fer una activitat diferent, d’acord 
amb l’edat:  P3 “Els arbres del parc natural”, 
P4 “Descobrim el bosc amb els sentits” i P5 “El 
bandoler Capablanca”. Va ser un dia fresquet però 
molt divertit, i vam jugar i aprendre moltes coses.

TEATRE
El dia 8 de novembre tots els nens i nenes  de la 
comunitat de petits (P3,P4 i P5) vam anar a l’Auditori a 
veure un espectacle de titelles, “Maure el Dinosaure”, 
on a un dinosaure i a una nena els passaven moltes 
aventures. Ens va agradar moltíiiiiisim!!.
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COMUNITAT DE PETITS

VISITA ESCOLA BRESSOL
Com cada any els alumnes de P3 vam anar a visitar 
l’Escola Bressol l’Espígol. Vam esmorzar i jugar 
amb els nens i nenes d’allí  i ens ho vam passar 
molt bé. 

ACTIVITATS DE TARDOR AMB LES FAMÍLIES
Els nens i nenes de la comunitat de petits hem fet 
activitats de tardor a la clase, i  ens han vingut a 
ajudar mares, pares, avis, avies…                                                     
A les classes de P4 i P5 hem “DISFRESSAT 
MONIATOS”, i ens han quedat  molt  macos i 
originals. A la classe de P3 hem fet “QUADRES DE 
TARDOR” amb fulles, castanyes, pells de fruites 
de tardor... i també ens han  quedat preciosos. Els 
podeu veure exposats al vestíbul de l’escola.    

Podeu veure totes les fotos als blocs de les classes.                                    

FESTA DE LA CASTANYADA
Per celebrar la festa de la Castanyada vam fer dues activitats. Al matí van venir unes quantes mares i 
pares per ajudar-nos a pelar les fruites per preparar  UN ESMORZAR DE TARDOR MOLT SALUDABLE,  amb 
poma, mandarina, magrana i raïm. MOLTES GRÀCIES per venir a ajudar-nos! Com que plovia ens el vam 
menjar a la sala de psicomotricitat, però l’esmorzar era boníssim!!!                                               
A la tarda ens va venir a veure la Castanyera acompanyada de la Flautina, la mascota de l’escola que ens 
ajuda a parlar en català. Com que plovia li vam cantar i ballar a l’escenari del menjador. Li va agradar 
molt i estava tant contenta que  ens va repartir paperines de castanyes torradetes. Mmmmmmm, que 
bones!!!               
Mares, pares, avies, avis…també van venir a veure’ns com cantàvem i ballàvem.
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COMUNITAT DE MITJANS

VISITA A LA SAGRADA FAMÍLIA
El	passat		10	de	desembre	l'alumnat	de	2n	i	3r	vam	
anar a la Sagrada Família a realitzar una visita a aquest 
famós monument de Gaudí. Vam arribar per esmorzar 
al parc de davant de la Sagrada Família i després 
vam realitzar la visita guiada on ens van explicar un 
munt de coses! Ens va semblar un monument molt 
espectacular!  

INVENTEM AMB DEIXALLES
El	 passat	 23	 d'octubre,	 l'alumnat	 de	 1r	 va	 realitzar	
l'activitat	"Inventem	amb	deixalles".		L'activitat	la	va	
realitzar PRODIS i vam fer una joguina amb un rotllo 
de paper. Ens van explicar com podem reutilitzar 
material per poder jugar. Vam fabricar joguines molt 
xules!

VISITA AL MUSEU D'HISTòRIA DE BARCELONA 
El	passat	13	de	desembre,	l'alumnat	de	1r	i	2nA	van	
anar	 al	 Museu	 d'Història	 de	 Barcelona	 per	 realitzar	
uns tallers relacionats amb els projectes treballats als 
grups.	1r	va	realitzar	l'activitat	"Cap	aquí	i	cap	allà"	i	
2nA	va	realitzar	l'activitat	"Reviu	la	prehistòria".	Vam	
passar el dia a Barcelona i vam gaudir molt de la visita 
al	Museu	d'Història.

VISITA A LA BIBLIOTECA CENTRAL DE 
TERRASSA
El	passat	13	de	desembre,	l'alumnat	de	2nB	va	realitzar	
la visita a la Biblioteca Central de Terrassa. Allà ens 
van explicar com està organitzada la biblioteca, a 
més de veure els diferents tipus de llibres i recursos 
que podem trobar allà. Igualment, ens van explicar 
un conte molt divertit. Aquesta sortida ens va servir 
per acabar de treballar el projecte de contes que hem 
iniciat	durant	aquest		1r	trimestre.		

VISITA  AL MERCAT
El	passat	7	i	14	de	novembre	3rA	i	3rB	va	realitzar	una	
sortida al mercat de la Independència de Terrassa. El 
guia ens van explicar quines parades hi ha al mercat, 
quins productes es venen i com funciona el mercat 
durant el dia a dia. Vam passar una molt bona estona 
i vam aprendre molt! 

CELEBREM “THANKSGIVING DAY”
Els nens de 2n hem conegut la tradició nord-americana 
del dia d’Acció de Gràcies o “Thanksgiving day”. Aquesta 
festa se celebra cada any el quart dijous del mes de 
novembre i consisteix en reunir-se tota la família al 
voltant d’una taula amb uns menjars concrets on no 
pot faltar el gall d’indi, el puré de patates, el pastís 
de carbassa, etc. Abans de menjar agraeixen la salut 
i la feina que tenen. Nosaltres també ho hem volgut 
celebrar junts i hem menjat crispetes (pop-corn) tots 
junts. HAPPY THANKSGIVING!
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COMUNITAT DE GRANS

LLAC PETIT
Els nens i nenes de 4t, 5è i 6è vam anar a passar el 
dia pels voltants del Parc Natural de Sant Llorenç. 
Primer	vam	passar	per	la	Font	del	Troncó	i	finalment	
vam acabar al Llac Petit. Vam gaudir molt de la 
natura i dels nostres companys i companyes. Això 
sí, vam caminar moltíssim!
Si voleu veure més fotos, entreu al bloc de les 
classes!

MEDITACIÓ A L’AULA
Els alumnes de 4t i 5è vam realitzar una activitat a 
l’escola per treballar alguns aspectes de la meditació, 
com la respiració, el control corporal i postural. 
Aquesta activitat ens va semblar interessant perquè 
la	meditació	 ens	pot	 donar	 eines	per	 identificar	 i	
gestionar les emocions i per adquirir de forma 
natural la capacitat de concentració i atenció.

ATUREM EL BULLYING
Els alumnes de 5è vam fer una activitat a l’escola 
sobre el bullying. La formadora que feia l’activitat ens 
va	fer	identificar	diferents	situacions	d’assetjament	
escolar i les diferents parts implicades. També 
vam treballar les habilitats necessàries per facilitar 
l’actuació davant de situacions d’assetjament: 
autoestima, empatia, proactivitat i gestió 
emocional.

ELS CONTES DE LA BERTA
Van venir a l’escola a explicar el conte: “Tu sí que 
m’estimes, Berta” als alumnes de 4t. La narradora 
va conduir la sessió buscant la implicació de 
l’alumnat i convertint-la en una estona de conversa 
mentre es treballaven els aspectes principals 
del	 conte,	que	eren	 la	mediació	de	conflictes	 i	 la	
comunicació afectiva. 

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Els alumnes de 6è vam anar 
el 22 de novembre al matí 
al Club Gimnàstic Terrassa. 
Vam provar la barra 
d’equilibris, el salt de poltre, 
les barres asimètriques, el 
cavalls amb arcs, les anelles i 
la	barra	fixa	i	els	exercicis	de	
terra. S’ho van passar genial!
Al bloc de 6è hi ha més fotos!

ESPAIS 
A l’octubre vam començar els espais. A cada espai  
hi van alumnes de 4t, 5è i 6è. Són espais relaxats, 
lúdics i no directius. S’ofereixen molts materials 
curosament triats pels mestres i els nens i nenes 
els poden fer servir quan i com vulguin depenent 
dels seus interessos, capacitats o necessitats. Els 
hi encanten!
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VISITA ALS MÉS PETITS DE L’ESCOLA
La Flautina s’ha presentat per primera 
vegada a la classe dels més petits de 
l’escola: la classe dels pallassos! Allà va 
estar una estona amb tots els alumnes 
de la classe i van ballar tots junts la seva 
cançó. 
Va ser divertit!
Va anar tan bé que semblava que la 
coneguessin de fa temps!

VISITA ALS MALABARISTES DE P4
La classe dels malabaristes va enviar una 
carta a la Flautina perquè aquest curs 
que ja són una miqueta més grans i estan 
aprenent més paraules en català cosa que  
volien fer saber a la Flautina.

La Flautina, de seguida que va poder, 
els va anar a visitar i es va posar molt 
contenta quan els nens i nenes li van 
recitar un poema de la tardor que havien 
estat treballant molt. Ella els va portar uns 
llapis i un dibuix seu disfressada de Robot.

Mireu que maca!
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VISITA DE LA FLAUTINA ALS 
EQUILIBRISTES!

Abans del novembre la Flautina va visitar 
també la classe dels equilibristes per 
avisar-los que vindria a compartir amb la 
castanyera i amb tots els Petits de l’escola 
la festa de la Castanyada. Tots els nens i 
nenes van estar molt contents de tornar-la 
a veure i van cantar i ballar la seva cançó. 
La Flautina els va portar un dibuix de la 
Flautina-robotina perquè el pintessin ben 
bonic.

VISITA A LES CLASSES DE 2n

El dia de la castanyada la Flautina va 
venir acompanyada de la castanyera a 
visitar els petits de l’escola. També, però, 
va	voler	anar	a	les	classes	de	1r	i	2n.	Els	
nens i nenes, que van estar molt agraïts, 
li van dedicar un mural amb els dibuixos 
pintats que ella els havia donat.
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 RACÓ DE L’HORT

COMENCEM A PLANTAR A L’HORT!

Com cada curs al mes d’octubre comencem a preparar els bancals del nostre hort. Per 
poder tenir la terra a punt per plantar vam treure les herbes i arbustos que havien 
crescut durant l’estiu, vam llaurar la terra amb la motoaixada,  i vam afegir fems per 
tal que les plantes tinguin un bon creixement. Una vegada la terra va estar preparada, 
aleshores, els nens i nenes de l’escola, amb l’ajuda dels mestres, van començar a 
plantar i sembrar diferents hortalisses i verdures: cebes, enciams, bròquils, espinacs, 
faves,  maduixeres i plantes aromàtiques. 
Tot just després de plantar va estar tres dies plovent sense parar! D’acord que les 
plantes necessiten aigua per créixer, però no calia tanta! 
Esperem collir verdures i hortalisses d’hivern i per això haurem de tenir molta cura de 
l’hort. No oblidem que això ens ajuda a experimentar, entendre i protegir la natura.
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ENGLISH CORNER

SOME ACTIVITIES IN ENGLISH TO ENJOY!
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L’ESCOLA ESCRIU NOVES TECNOLOGIES P3 

LA TELEVISIÓ
A la classe de P3 hem treballat la televisió.  
Primerament hem investigat si les teles han estat sempre igual.  
Hem descobert  que no, que abans eren molt més grosses i 
que les imatges es veien en blanc i negre. Hem vist alguns 
dibuixos	d'aquesta	època.

En	segon	lloc,	hem	parlat	sobre	les	televisions	d'ara	i	quins	són		
els dibuixos que més 
ens agraden i fent una estadística.
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L’ESCOLA ESCRIUNOVES TECNOLOGIES P3 
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Les nenes i els nens de la classe dels Malabaristes hem treballat els ROBOTS. Hem vist 
fotografies	i	vídeos	de	diferents	tipus	de	ROBOTS	i	hem	après	que	ELS	ROBOTS	ens	
ajuden a fer moltes coses com podeu veure a les fotos:

Després de veure tants ROBOTS hem tingut una idea! Inventar-nos ROBOTS que ens 
ajudin a fer-nos la vida més fàcil. Aquests són alguns dels que ens hem inventat:

ELS ROBOTS
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Els nens i les nenes de P-5 hem  treballat el tema dels " ROBOTS".
Hem parlat  a la classe i us expliquem què sabem del tema. Són màquines que fan 
coses, (ballar, fer les torrades, rentar la casa, fer el menjar, fer de jardiners). Els 
construeixen unes persones. Les seves mans no es poden moure molt. Alguns tenen 
rodes i poden parlar. Els robots construeixen coses (cotxes...)  Ens ajuden als humans 
a casa, a l’hospital...
Per saber més sobre els robots: què són , com són, per a què serveixen, qui els 
construeix... , hem vist vídeos i dibuixos sobre el tema.
Entre	tots	i	totes	hem	pintat	un	mòbil	d'	un	robot	.	També	hem	construït	robots	amb	
diferents materials i els hem dibuixat.

DIBUIXOS

CONSTRUCCIONS

ELS ROBOTS
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EL NOSTRE ROBOT
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Els	alumnes	de	1r	estem	treballant	“Els	Vehicles”,	tema	relacionat	amb	l’eix	transversal	
que	es	treballa	a	 l’escola:	“Les	noves	tecnologies”.	Aprofitant	que	el	nostre	projecte	
d’aula és sobre l’Edat Mitjana, hem volgut esbrinar sobre l’evolució del mitjans de 
transport	des	de	la	prehistòria	fins	al	segle	XX.
Realitzarem una sortida al Museu d’Història de Catalunya on realizarem un recorregut 
guiat per monitors que ens explicaran les diferents etapes:

- El vehicle a la prehistòria: manera de desplaçar-se els humans en aquella època.
- L’aparició de la roda.
- Època romana (el transport amb vaixell).
-	 Època	medieval:	les	escenografies	dels	cavalls	i	cavallers.
- Segle XIX :L’aparició del ferrocarril i la màquina de vapor.
- Segle XX: pujarem amb tranvia blau, construcció de la xarxa del metro i autobusos 
urbans, cotxes, avió, bicicleta...

A plàstica hem volgut elaborar en petits grups el nostre propi vehicle. Partint des del 
més	antic	fins	a	imaginar-nos	el	del	futur.	Aquí	us	mostrem	unes	imatges	dels	nens	i	
nenes realitzant els seus propis vehicles:

ELS VEHICLES
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EL TELÈFON
La gent antigament es comunicava per 
carta, senyals de fum, banderes, tam-
tams,	miralls	que	reflecteixen	el	sol...	Amb	
l’electricitat, es va inventar el telègraf que 
utilitzava el Codi Morse per transmetre 
missatges. Antonio Meucci va inventar el 
telèfon. Permetia comunicar-se amb la veu 
de manera instantània. Nosaltres hem fet 
el nostre propi telèfon amb material reciclat 
i ens hem comunicat petits missatges. 
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LES BEEBOTS

Els nens i les nenes de la classe de segon B aquesta vegada ens hem introduït en el 
món de la robòtica.
Primer hem fet un mural per la nostra escola i després hem començat a programar les 
postres Beebots per fer el recorregut que nosaltres hem dissenyat. 
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EL CINEMA
Aquest any l’eix transversal de l’escola és “les noves tecnologies”. Per aquest motiu, 
els i les alumnes de 3r A hem escollit treballar i aprendre al voltant de la temàtica del 
cinema.
Durant el curs, anirem realitzant diferents activitats relacionades amb aquest tema. 
Investigarem com i quan va sorgir el cinema, com eren les pel·lícules antigament i com 
es realitzen ara, qui intervé en la creació d’una pel·lícula...
El nostre objectiu és arribar a fer la nostra pròpia pel·lícula o diferents curts en petits 
grups. D’aquesta manera, haurem d’escriure guions, aprendre a fer enregistraments, 
actuar, editar vídeos... Finalment, quan ho tinguem tot enllestit, convertirem la nostra 
aula en un cinema i convidarem a altres classes a veure la nostra pel·lícula. 
A	continuació,	us	mostrem	una	sèrie	d’imatges	dels	nens	i	nenes	realitzant	uns	“flip	
books” (petits llibres amb imatges que, si les passes ràpidament, creen una petita 
història en moviment). 
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INTERNET
Els alumnes de tercer B hem parlat a la classe sobre Internet. Hem llegit informació 
sobre	la	seva	aparició	i	altres	curiositats	sobre	el	tema.	Però,	sobretot,	hem	reflexionat	
a través de preguntes que vam contestar individualment i que hem posat en debat a la 
classe. 
Us en fem una breu historia: Internet va començar a aplicar-se a les nostres vides a la 
dècada dels 90 i és la xarxa mundial de computadores
Ens vam preguntar... PER A QUÈ UTILIZEM INTERNET I QUÈ PODEM FER AMB INTERNET?
Ràpidament molts de nosaltres vam coincidir que l’utilitzàvem per jugar a jocs molt 
coneguts com el Fortnite, el Fifa o el GTA, entre d’altres. Molts altres vam recordar 
que contínuament posem videoclips perquè ens agrada escoltar música. També, mirem 
vídeos que ens fan riure o por per entretenir-nos. Fins i tot, mirem vídeos sobre ciència 
per	aprendre	més	coses,	ja	que	la	classe	de	3r	B	som	els	científics	i	les	científiques	de	
l’escola. 
Altres utilitats que donem a Internet les hem comentat arrel de parlar amb les famílies. 
Coincidim que podem fer compres online, mirar mapes, fer-nos rutes i ubicar-nos, 
consultar el temps, veure pel·lícules i sèries o llegir les notícies.  
Finalment, vam trobar una utilitat molt important per alguns nens i nenes de la nostra 
classe:mcomunicar-nos amb persones que tenim lluny. Alguns nens i nenes tenim 
familiars molt lluny i cada cop que podem fem un Skype per parlar i poder-nos veure a 
través de la pantalla. 
També ens vam preguntar... EN QUÈ I DE QUINA MANERA ENS HA AJUDAT L’APARICIÓ 
D’INTERNET?
Tots ho vam tenir molt clar. Ara amb Internet als nostres ordinadors, tablets, mòbils, 
etc. tot és més ràpid i fàcil. Ho tenim tot a la mà, qualsevol cosa que vulguem per 
lluny que estigui la podem obtenir si tenim connexió a Internet. Si volem parlar amb 
una persona i veure-la només hem de fer una videotrucada. Si necessitem buscar una 
informació buscarem les paraules clau al navegador.
Sabíeu que les sigles WWW (World Wide Web) volen dir “xarxa informàtica mundial”. 



L’ESCOLA ESCRIU NOVES TECNOLOGIES 4t A 

26 EL MUSSOL - NADAL 2018

La classe de Quart A, us presenta aquesta divertida sopa de lletres... Hem treballat 
“ELS VIATGES INTERPLANETARIS”. Un “viatge interplanetari”, és un viatge espacial 
que es realitza entre planetes del nostre Sistema Solar. Hem descobert que encara 
són	ciència	ficció,	però	ja	s’està	investigant.	El	més	emocionant!	És	que	estan	a	l'abast	
de la nostra tecnologia actual: L’home ha arribat a la Lluna, ha enviat sondes a altres 
planetes	i,	fins	i	tot,	hi	ha	plans	de	missions	a	Mart!!!	

 

1. VIATGE
2. SOL
3. LLUNA
4. NAU
5. ESPACIAL
6. SISTEMA
7. SOLAR
8. CIÈNCIA
9. FICCIÓ
10. HIPERESPAI
11. EXPLORACIÓ
12. VOL
13. TRIPULACIÓ
14. ARRIBADA
15. ASTRONAUTA
16. MART
17. ESTRELLA
18. UNIVERS
19. DIMENSIÓ
20. PLANETA
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LES APLICACIONS!

Després	de	varies	propostes	 fetes	per	 tots	els	 cursos	de	 l’escola,	finalment	el	 tema	
escollit per treballar aquest any va ser “Les tecnologies”. És un tema que ens agradava 
molt. Però…què volíem investigar els alumnes de 4tB? Molt fácil, quines aplicacions hi 
ha! Les hem separat per temàtiques, i aquí us en deixem algunes recomanacions:

Us	deixem	algunes	fotografies	del	mural	que	hem	fet	per	decorar	l’entrada	de	l’escola.	
Fins la propera!

Tenim gana? Anem de compres! Comuniquem-nos! Cinema / música
Glovo Amazon, eBay, Skype, Instagram, Youtube,	Netflix,
Just-Eat Privalia, Wish, Facebook Messenger, Amazon prime,
Deliveroo Showroomprive, WhattsApp, G-Mail, video, Popcorn,
Resto-in i Groupon, Kadei, Talk	Wifi	Analizer, Time, HBO, 
Uber-Eats Wallapop i Joom Twitter, Google, 

Chrome
Spotify, Tunes, 
Music.ly
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ELS SMARTPHONES

Els	científics	i	les	científiques	de	5èB	hem	investigat	sobre	els	smartphones.	Voleu	saber	què	
és el que hem descobert?

Una mica d’història

Al principi el telèfon mòbil solament podia ser usat en vehicles per la seva grandària, reduint-
se	posteriorment	a	una	unitat	portàtil,	i	finalment	a	la	grandària	de	butxaca	que	utilitzem	
avui. Però el telèfon en si és solament una petita part d’un sistema de telefonia molt complex.
El primer mòbil va ser inventat per Martin Cooper.
Motorola	va	ser	l’empresa	que	va	fabricar	el	primer	mòbil	el	17	
d’octubre	de	1979.
El Motorola DynaTAC 8000X tenia bateria per una hora de 
conversa i vuit hores si ningú trucava. El so era pèssim i valia 
4.000 dòlars! Només grans empresaris els utilitzaven.

Amb els anys van arribar els que es van conèixer amb el nom 
de mòbils de segona generació que van incorporar l’SMS. Tot i 
així, la gent no enviava gaires missatges.
A	partir	del	2001,	al	Japó	es	van	crear	els	mòbils	3G	amb	càmera	
de fotos i connexió a Internet. Això va revolucionar la tecnologia 
del moment i el mòbil va arribar pràcticament a tota la població. 
Va ser el gran “boom” dels SMS, els jocs, els mails...

Els smartphones

Un telèfon intel·ligent o smartphone és un ordinador de butxaca amb capacitats de telèfon 
mòbil que té un sistema operatiu capaç d’instal·lar aplicacions mòbil Això li permet de 
tenir múltiples funcions: accés a Internet, agenda electrònica, gestió del correu electrònic, 
videojocs, xarxes socials, etc.

Diferents empreses competeixen en el mercat, arribant a fer-se demandes milionàries per 
les patents de pantalles i altres elements de la seva fabricació. Les dues empreses més 
importants en el mercat actual són Samsung i Iphone.

L’ús dels smartphones ens canvia la vida?

Segons un article que hem llegit on fan una entrevista a Francesc Núñez, treiem aquestes 
conclusions:

Amb l’ús del mòbil ens hem tornat 
menys concentrats, més exigents i més 
impacients. Hi ha més distracció perquè 
ens ofereixen una gran quantitat d’espais 
i opcions simultàniament, i això ens atreu 
i alhora ens distreu.

Ens hem tornat menys empàtics. Les 
relacions personals han canviat, s’han 
digitalitzat i, per tant, perdem capacitat 
d’empatia, capacitat de reaccionar 
immediatament a les demandes de l’altre, 
perquè això es genera a través de la cara, 
a través de les emocions, i aquestes no 
hi són.
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LA REALITAT VIRTUAL
Aquest curs els alumnes de l’escola Marià Galí  han triat treballar com a projecte 
transversal  d’escola “Les tecnologies”. Els nens i nenes de sisè A, hem estat investigant 
amb molta motivació  sobre la realitat virtual. Hem après molt sobre aquesta tecnologia 
. Esperem que us agradi!

El	 terme	realitat	virtual	 (R.V)	va	ser	 inventat	per	JARON	LANIER	el	1982.	Lanier	és	
considerat	pioner	en	aquest	camp,	fundant	l'empresa	VPL	Research	(de	l'angles		Virtual	
Programming Languages) la qual creà alguns dels primers sistemes de R.V. a la dècada 
de	1980.	El	terme	realitat	virrtual	ha	estat	utilitzat	des	de	la	dècada	de	1970	i	el	terme	
ciberespai	des	de	1984.

La realitat virtual és en general un món virtual generat per ordinador (o sistemes 
informàtics),	 en	 el	 qual	 l'usuari	 té	 la	 sensació	 d'estar	 a	 l'interior	 d'aquest	 món,	 i	
depenent del nivell d’immersió, aquest pot interactuar amb aquest món i els objectes 
del mateix en un grau o un altre. No obstant això el terme realitat virtual també pot 
aplicar-se a altres mons virtuals generats per altres mitjans, com per exemple a través 
de la imaginació (somnis, llibres, cinema, etc ...)

La	realitat	virtual	ideal	seria	la	que	des	d'una	immersió	total	ens	permet	una	interacció	
sense	límits	amb	el	món	virtual,	a	més	d'aportar-nos	com	a	mínim	els	mateixos	sentits	
que tenim en el món real (vista, oïda, tacte, gust, olfacte). No obstant això, la majoria 
dels sistemes actuals es centren únicament en dos sentits (vista i oïda), a causa de les 
dificultats	i	costos	de	simular	els	altres	sentits.	Uns	dels	components	més	important	
de la realitat virtual és el casc o visor HMD (de l’anglès head-mounted display), és un 
dispositiu de visualitzacions similars a un  casc , que permet produir imatges creades 
per ordinador sobre una pantalla molt a prop dels ulls o projecten la imatge directament 
sobre la retina dels ulls. En aquest  segon cas, el casc de RV té el nom de monitor 
virtual de retina. La RV, són unes ulleres que van connectades a un telèfon mòbil, i 
dintre	d'aquestes	ulleres	es	pot	veure	paisatge	i	objectes	que	no	són	reals,	són	virtuals.	
També poden anar connectades a uns sensors de moviment per poder jugar dintre de 
les ulleres virtuals. Hi ha diferents jocs , per exemple : de terror, d’aventura, en el mar 
i més jocs divertits.
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LA FOTOGRAFIA DIGITAL
La	fotografia	digital	és	l’obtenció	d’imatges	mitjançant	una	càmera	fosca.	Les	imatges	
són	digitalitzades	i	emmagatzemades	en	una	memòria.	L’avantatge	sobre	la	fotografia	
química	és	que	la	fotografia	digital	ens	permet	disposar	de	les	imatges	en	el	mateix	
moment que les hem capturat i així podem fer el canvis i correccions necessàries per 
obtenir	la	fotografia	desitjada.	A	més	podem	fer	un	tractament	posterior	de	la	fotografia	
amb diferents programes i aplicacions des del nostre ordinador o el nostre mòbil.
Els aparells que es fan servir són: càmeres digitals compactes, càmeres compactes 
avançades	i	càmeres	rèflex	digitals.	



	  


