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L’arribada de la humanitat a la Lluna
té com a protagonistes visibles els
astronautes Neil Armstrong i Buzz Aldrin,
els comandants de l’Apollo 11. Ara bé la
missió no hagués estat possible sense una
dona: Margaret Hamilton. Hamilton, va
ser directora de la Divisió d’Enginyeria del
Software del Laboratori d’Instrumentació
del Massachusetts Institute of Technology
(MIT) i va realitzar una feina essencial en
un equip majoritàriament masculí, i és qui
va dirigir el Programa Espacial Apollo.
Hamilton i el seu equip del programa Apollo
van introduir un disseny que permetia a
l’ordinador de la nau espacial avisar si
estava saturat i decidir ell mateix en què
centrar-se en cada moment. Quan faltaven
tres minuts perquè el mòdul Eagle aterrés
a la Lluna, es va encendre una alarma a
l’ordinador. Què va passar? Aldrin va activar
una antena que no era imprescindible per
a l’allunatge i l’ordinador rebia més dades
de les que podia processar. L’ordinador,
però, gràcies al programari de Hamilton,
es va centrar en la maniobra d’aterratge i
l’Eagle va poder trepitjar la Lluna.
Per axò la revista d’enguany té un doble
objectiu: commemorar l’arribada a la
Lluna, coincidint amb el seu cinquantè
aniversari i donar importància al paper de
la dona dins d’aquesta fita històrica per a
tota la humanitat.
La dona té i ha tingut un paper important
dins de la ciència i és en aquesta revista on
volem també donar el protagonisme a tots
aquells homes i dones que van fer possible
que a l’any 1969, la humanitat posés el
peu a la Lluna. Això ens pot fer pensar que
els somnis són les projeccions dels nostres
anhels que tot i poder ser difícils, mai són
impossibles d’aconseguir amb treball i
col·laboració de totes i tots.

EL MUSSOL - NADAL 2019

ESCOLA

PROGRAMA POEFE
El Ministerio de Educación i el Fons Social
Europeu han cofinanciat un reforç educatiu
dins del centre. Aquesta activitat s’ha
pogut dur a terme gràcies al Pla Educatiu
d’Entorn i amb la col·laboració amb la
fundació Maria Auxiliadora. Aquesta
fundació és l’encarregada, en coordinació
amb l’equip directiu del centre, de portar
endavant el reforç. Les sessions seran els
dilluns i dijous i estan destinades al treball
de les àrees instrumentals per a l’alumnat
de cinquè i sisè de Primària.

PROJECTE INFUSIONS
Enguany el Pla Educatiu d’Entorn ens
ha proposat de participar en el projecte
INFUSIONS en col·laboració amb l’Escola
d’art de Terrassa. Aquest projecte
està adreçat a l’alumnat de quart de
Primària i consisteix en treballar l’art
contemporani a les escoles de primària.
Gabriel Verderí és el coordinador del
projecte que consistirà en la preparació
conjunta entre les tutores de quart,
i els i les alumnes de l’escola d’art de
sessions d’art contemporani a les aules.
Aquesta participació té l’objectiu d’un
treball vivencial però molt argumentat
on les obres que realitzi l’alumnat tinguin
un procés i un sentit. Aquest projecte,
tindrà el seu inici durant el mes de gener
amb reunions de coordinació i inici de les
activitats a les aules.
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NOTÍCIES
DINAMITZACIÓ PATI
Durant aquest curs oferim activitats en
l’hora de l’esbarjo, alternatives i opcionals
per als nens i nenes de l’Escola. El nostre
alumnat doncs, podrà gaudir de jocs
tradicionals, cuidar de l’hort de l’escola,
escalar i fer equilibris, jugar a esports com
el bàsquet, el tennis taula, l’handbol i el
vòlei. També hi haurà un espai de ball i un
racó de la calma.
No obstant, sempre és enriquidor, que els
nens i nenes tinguin l’opció “d’avorrir-se”
per a incentivar la seva creativitat pròpia
i la generació d’un correcte entreteniment
lluny de les pantalles i a l’aire lliure. Per
aquesta raó, les propostes esmentades
anteriorment, no són obligatòries i estan
distribuïdes per cursos i dies de la setmana
només a nivell pràctic i organitzatiu dels
espais del pati.

INGROWTH NETEJA ELS VOLTANTS
DE L’ESCOLA
El passat dissabte 23 de novembre el
grup ecologista Ingrowth, va netejar els
voltants de l’escola amb un balanç de
76 kg de plàstic, 49,5 kg de rebuig, 8
kg de vidre i 12,5 kg de cartró. Hem de
conscienciar-nos que la Terra està en una
crisis ecològica i que els canvis ja visibles,
seran en un futur molt proper de màxima
gravetat. Afegir i advertir-vos que cuidar
el planeta i el nostre entorn és una tasca
de tots ja que els vostres fills i filles juguen
al voltant del centre i en són responsables
d’ell, però que a més, es poden fer mal
ja que els objectes retirats, podrien ser
perjudicials per als infants.
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NOTÍCIES
NASTI DE PLÀSTIC
Des de l’escola ens marquem l’objectiu de
reduir residus en general. Els més utilitzats
en el nostre cas són el paper a les classes
i els plàstics a l’hora d’esbarjo. Les classes
estan equipades amb papereres de plàstic
que cada dimecres i divendres buidem
al contenidor. No obstant, observem que
alguns alumnes ja comencen a reduir plàstic
amb l’ús de carmanyoles i altres embolcalls
que substitueixen el paper d’alumini i
bricks de suc o llet que finalment, són els
que més volum residual generen.

REPRESENTANTS CMIAT
El CMIAT és el Consell Municipal d’Infants
i Adolescents de Terrassa. L’escola
té dos representants que són l’Imael
Tàpies de sisè B i l’Angelina Sánchez
de cinquè A. Els seus suplents són la
Neus Ortega de sisè A i la Laia Cebrián
de cinquè. Aquest organisme organitzat
des de l’Ajuntament, pretén donar veu
als alumnes de les escoles i instituts a
través dels seus representants els quals
es reuneixen un cop al mes.
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ESCOLA

BEGUDES I ESMORZARS ENSUCRATS
L’esmorzar des del passat curs es realitza
a les classes. Per aquesta raó observem
que dins d’una tònica general, els i les
nostres alumnes esmorzen aliments i/o
begudes ultraprocessades i amb un alt
contingut de sucre. Avui dia existeixen
moltes aplicacions contrastades que ens
permeten veure els nutrients d’allò que
mengem. Gràcies a aquestes aplicacions,
observem a les classes que molts dels
productes que el nostre alumnat menja i
beu diàriament, són perjudicials per a la
salut.

Diversos estudis demostren que el sucre
en quantitats grans és perjudicial per a la
salut i pel bon funcionament del sistema
nerviós del nostre alumnat. Sovint
molts productes que s’autodenominen
com a saludables, veiem que no ho
són en realitat si llegim detingudament
les quantitats dels nutrients, sucres i
greixos que posen a les informacions
dels aliments.
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AMPA

NOTÍCIES

NOVA COMPOSICIÓ JUNTA DE L’AMPA
Des d’aquest curs hi ha una nova Junta de
l’AMPA. L’actual composició de l’AMPA de la
nostra escola està formada per:
Presidenta: Meritxell Dobón
Vice-presidenta: Esther López
Secretària: Yolanda López
Tresorera: Ingrid Robles
L’AMPA és una entitat sense afany de lucre
que agrupa els pares i les mares dels
infants de l’escola. El seu funcionament
es basa en el diàleg i en la col•laboració
entre pares i mares, direcció i professorat.
Recordem que l’AMPA s’encarrega de
gestionar les activitats extraescolars, la
venda de xandalls i samarretes, així com
la festa de final de curs on acomiadem
a l’alumnat de 6è. Igualment, l’AMPA
col•labora i participa en les diferents festes
que es celebren a l’escola.

EQUIP HANDBOL
Aquest any hem format un equip
d’handbol que representa la nostra
escola a la lliga d’handbol aleví mitxe del
Consell Esportiu de Terrassa.
Els integrants de l’equip d’handbol són:
Enoc, Ariadna, Valentina, Yaiza, Jhon,
Asier, Paula, Erik, Yaima, Naiara, Yoiber,
Cristian, Jinhao, Justin i Neus. L’equip
d’handbol entrena a les pistes i al gimnàs
de l’escola el dimecres i divendres,
i juguen els seus partits de lliga els
dissabtes al matí.
L’handbol és un esport per equips en
el qual juguen 6 jugadors de camp i 1
porter per equip.
De moment no han guanyat cap partit,
però estem segurs que ben aviat
guanyaran!
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NOTÍCIES
VISITA ESCOLA BRESSOL
El dia 15 d’octubre els nens i nenes de P3
vam anar de visita a l’EB Espígol. Vam
esmorzar i jugar amb els nens i nenes d’allí
i ens ho vam passar molt bé.

COMUNITAT DE PETITS

CASA NOVA DE L’OBAC
El dia 5 de novembre, les nenes i nens de
les classes de P4 i P5, vam fer una sortida
a la “Casa Nova de l’Obac” per fer unes
activitats molt divertides, i observar els
arbres del bosc a la tardor.
A P4, l’activitat era “Descobrim el bosc amb
els sentits”, un joc de pistes tot passejant
pel bosc per trobar petjades d’animals,
escoltar sons de la natura, i recollir herbes
aromàtiques.

TALLER “DESCOBRIM L’AIGUA”
El dia 15 d’octubre, les classes de P4 i P5
vam fer a l’escola, el taller “Descobrim
l’aigua”. Amb el conte de “La Goteta Clara”
ens van explicar el cicle de l’aigua, i després
vam fer activitats per observar algunes
de les propietats de l’aigua. Va ser molt
interessant i vam aprendre moltes coses.

A P5, l’activitat era “El bandoler Capa
Blanca”. Ens van explicar la llegenda del
bandoler, i vam viure la història vestits de
bandolers i representant la llegenda. Va
ser molt emocionant!!
TEATRE
El dia 20 de novembre tots els nens i nenes
de la comunitat de petits (P3,P4 i P5) vam
anar a l’Auditori a veure l’espectacle de
titelles, “Jana i els 3 óssos. Era una versió
del conte popular “La Rinxols d’or”, amb
uns titelles xulíssims, ombres xineses i
moltes cançons.   Ens va agradar molt i
vam cantar amb els titellaires.
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COMUNITAT DE PETITS

FESTA DE LA CASTANYADA
Aquest any vam celebrar la festa de la
Castanyada el dia 30 d’octubre. Al matí,
ens vam reunir tots els nens i nenes de la
Comunitat de Petits per compartir junts UN
ESMORZAR DE TARDOR. Volem donar les
gràcies a les mares per ajudar-nos a pelar
les fruites de l’esmorzar. Era un esmorzar
molt saludable, amb poma, mandarina,
magrana i raïm. BONÍSSIM!!!.

NOTÍCIES
A la tarda vam rebre la visita de la
Castanyera, acompanyada de la seva
amiga la Flautina, mascota de l’escola que
ens ajuda a parlar en català, i del seu gat
Marrameu!!. Li vam ballar moltes danses,
i li van agradar tant i estava tant contenta
que ens va repartir paperines de castanyes
torradetes. Mmmmmmm, que bones!!!
Mares, pares, àvies, avis…també ens van
acompanyar en la celebració.

VISITA AL FUPAR
Els nens i nenes de P3
hem anat a la FUPAR
per fer l’activitat “Els
desitjos de Nadal”.
Ens han explicat una
història sobre el patge
XIU- XIU i després
hem fet un titella.
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NOTÍCIES
ADÉU, PETER PAN!
El passat 17 d’octubre l’alumnat de 1r i 2n
va anar al Teatre Auditori a veure l’obra
de teatre “Adéu, Peter Pan!”. Aquesta obra
explica la història de la Maria, una fan
d’en Peter Pan que juga cada tarda durant
hores i hores amb el seu avi recreant-ne
les aventures. Vam gaudir molt de l’obra
de teatre i ens ho vam passar genial!

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
El 8 de novembre les classes de 1r i 2n vam
anar al gimnàs del Club Gimnàstic Terrassa
a realitzar l’activitat de gimnàstica artística.
La Carol i la Laura van ser les encarregades
d’explicar-nos com funciona el club, quines
disciplines es poden practicar al gimnàs i
fins i tot vam fer pràctica amb el poltre, a les
barres i a les màrfegues fent tombarelles.
L’activitat va ser divertida i vam descobrir
una nova modalitat esportiva.

COMUNITAT DE MITJANS

INTERVENCIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA
El passat 24 d’octubre, els grups de 3r van
realitzar l’activitat de “Intervenció del cicle
de l’aigua”. En aquesta activitat vam poder
veure d’on prové l’aigua, vam entendre les
diferents parts i processos relacionats amb
l’ús de l’aigua per part dels humans, així
com sensibilitzar-nos sobre la importància
de l’aigua. Finalment, vam realitzar un
mural distingint les diferents fases del
cicle de l’aigua i fins i tot vam veure com
es pot netejar l’aigua amb una maqueta
de depuradora.
ELS CONTES DE LA BERTA
El passat 26 de novembre, els grups de
3rA i 3rB vam realitzar conjuntament
l’activitat “Els contes de la Berta”. La
narradora amb el conte que ens va explicar,
ens va proporcionar eines i recursos per
millorar la nostra comunicació i gestionar
adequadament un conflicte. I el més
important: vam aprendre que amb el
diàleg es pot aconseguir arribar a acords
satisfactoris. Va ser una activitat força
interessant!

FESTA DE LA CASTANYADA
El 30 d’octubre, la Comunitat de Mitjans va
celebrar la festa de la Castanyada. Al matí
1r i 2n vam fer un esmorzar saludable amb
fruites de la tardor. Vam quedar ben plens!
També ens vam pintar les cares per gaudir
d’aquesta festa. I a la tarda, van venir una
castanyera i un castanyer ben peculiars!
La castanyera i el castanyer ens van donar
unes quantes castanyes per berenar i vam
ballar moltíssim! Ens ho vam passar genial!

8

EL MUSSOL - NADAL 2019

COMUNITAT DE GRANS

ESCAPE ROOM
El divendres 3 d’octubre, els i les alumnes
de cinquè i sisè van participar en un escape
room basat en les ciències. En grups de
cinc alumnes van haver de superar proves
relacionades amb la ciència per a poder
escapar de l’aula de música. Tots i totes
van gaudir de l’activitat i van posar a prova
la seva habilitat per a resoldre pistes.

SORTIDA CAN BORRELL
Per a celebrar la festa de la Castanyada
els i les alumnes de la comunitat de
grans van gaudir d’una jornada al camp.
Aquesta sortida va tenir lloc a la zona de
Collserola i van poder gaudir de la zona
propera a la masia de Can Borrell i l’ermita
de Sant Medir. Dins d’aquesta sortida vam
veure el mític Pi d’en Xandri i vam caminar
aproximadament uns 5 km envoltats de
natura.

NOTÍCIES
CONTINUEM APRENENT AMB ELS
ESPAIS DE GRANS
Aquest curs seguim amb els espais
d’aprenentatge a la comunitat de
grans. Aquests espais són un moment
d’aprenentatge lúdic, vivencial i manipulatiu
basats en les vuit intel•ligències múltiples
de Gardner. El nostre alumnat passa
de forma regulada per tots els espais
amb la intenció de treballar el màxim
de dimensions i competències possibles
durant tot el curs.
CELEBREM HALLOWEEN
Els alumnes de cinquè i sisè, des de
l’àrea d’anglès, hem treballat la festa de
Halloween. A més de treballar les cançons,
vocabulari i altres continguts, hem realitzat
divertits dibuixos de por amb personatges
típics de la festa com skeletons, mummies
i vampires per a confeccionar un vistós
mural per al passadís del segon pis.

HANDBOL AL PALAU BLAUGRANA
El passat dimarts 19 de novembre l’alumnat
de tercer, quart i cinquè van poder viure
la gran experiència de veure un partit
d’Handbol al Palau Blaugrana per veure al
primer equip del Barça. L’alumnat va veure
un partit de Lliga gràcies a les entrades
que el club va facilitar per a l’ocasió. Va
ser una experiència inoblidable.

També vam aprofitar la sortida per jugar al
parc de la Pollancreda i visitar una mica el
centre històric de la ciutat de Sant Cugat.
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RACÓ DE LA FLAUTINA
COSES INTERESSANTS QUE POTSER NO SAPS DE LA LLUNA
La Lluna és l’únic satèl·lit natural que gira al voltant de la Terra.
Diem que la Lluna és rodona, però això no és del tot veritat. La
Lluna té forma ovalada, o sigui, d’ou.
La superfície de la Lluna es plena de cràters i partícules de pols
gens saludables per nosaltres. La seva gravetat fa que una
persona que pesi 45 kg a la terra, si anés a la Lluna allà pesés
només 7’5 kg.
La Lluna reflecteix la llum del Sol de manera que vista des de la
Terra ens sembla l’objecte més brillant després del Sol.
Segons els càlculs dels astrònoms, els científics han descobert
que la Lluna fa milions d’anys estava més a prop de la Terra que
en l’actualitat. Es creu que podria ser deu vegades més a prop
que ara! Avui sabem que s’allunya de la Terra 3,8 cm cada any. I
això farà que els seus dies es vagin allargant cada vegada més:
Abans els dies lunars duraven 5 hores i ara 24 hores...i sabem
que arribaran a durar més.

I per últim, nois i noies, us vull dir que els estudis que fan els científics diuen que la
Lluna és un element fonamental per mantenir la VIDA A LA TERRA.
GAUDIM-NE!
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RACÓ DE LA FLAUTINA
PER QUÈ ELS LLOPS UDOLEN A LA LLUNA?
Us explicaré una llegenda que us agradarà.
Fa molts i molts anys, una nit d’hivern, la Lluna va voler baixar
a la Terra a fer una passejada. Quan el nostre satèl·llit estava
baixant es va trobar enganxada entre les branques d’un gran
arbre.
Just en aquest moment va aparèixer un llop i la va començar a
acaronar amb el seu musell, així és que es van posar tots dos a
jugar i sense adonar-se’n va passar tota la nit. Fins que ja es va
començar a fer de dia i la Lluna va haver de tornar al cel perquè
el sol ja sortia.
El llop sense entendre ben bé que havia passat va tornar a
endinsar-se dins del bosc; tot d’una es va adonar que la Lluna
s’havia emportat la seva ombra per tal de recordar-lo per sempre
més.
Malauradament mai més han tornat a trobar-se els dos bons
amics... Per això ara encara els llops udolen a les nits de lluna plena, per demanar a la
Lluna que torni.
Ara ja sabeu perquè els llops udolen les nits de lluna plena.

ENDEVINALLES
Sóc blanca i rodona.
I m’alço per la nit,
quan tothom ja és al llit.

LA LLUNA

A l’estiu t’amagues d’ell
EL SOL
Amb un bon capell.
A l’hivern no et visita
I és quan més el necessites.
Passo el temps fent voltes.
Vaig poc a poc .
Giro al voltant del Sol.
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PLANETA
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RACÓ DE L’HORT
DONEM VIDA A L’HORT
Aquest mes d’octubre hem començat la sembra de l’hort de l’escola. Entre tots i totes
hem plantat pastanagues, enciams de tot tipus i colors, escaroles i bròquils.

ELS BANCALS COMUNITARIS
Els bancals estan repartits per comunitats,
un per a l’equip de mestres i un altre
per a treballar des dels diferents espais
d’aprenentatge per a que tot l’alumnat
pugui cuidar de l’hort en diferents moments i
dinàmiques de l’Escola i durant les diferents
estacions de l’any.
Amb el treball de l’hort podem fer una
tasca vivencial on l’alumnat treballi valors,
cooperació i autonomia. Igualment afavoreix
el desenvolupament físic i psicològic dels
infants.
L’HORT AL TEMPS D’ESBARJO
Enguany, hem organitzat que a les
estones de pati l’alumnat pugui cuidar,
regar i dedicar temps a l’hort de l’escola.
Cada grup té un dia a la setmana per a
aquest objectiu i d’aquesta manera, totes
ens fem més responsables d’aquest espai
educatiu del centre. Quan passis a prop,
observa el nostre hort.

REINICIEM L’ÚS DE LA NOSTRA COMPOSTADORA
Aquest curs tornem a encetar la compostadora que durant alguns anys havia quedat en
desús. L’objectiu és tornar a fer servir el nostre propi compostatge aprofitant les restes
orgàniques generades pels alumnes a l’hora d’esmorzar i també les fulles i branques
pròpies del pati. És una feina que es reinicia i amb la que cal ser molt constant per part
de tots i totes per a poder tenir un compostatge propi de qualitat i reciclar les nostres
deixades..
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ENGLISH CORNER
HALLOWEEN
Els alumnes de 5è i 6è s’ho han passat d’allò més bé realitzant diferents activitats de
Halloween. Un grup d’alumnes ha fet un photocall mentre que uns altres han pintat
globus monstruosos d’esquelets, carbasses, monstres, aranyes, fantasmes…. A més
a més, també han creat fanalets de diverses formes i colors. Aquí podeu veure les
imatges de totes les activitats realitzades durant aquesta terrorífica festivitat.
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L’ESCOLA ESCRIU

L’ESPAI GALÍ P3

P3: LA CLASSE DELS ÓSSOS I LES ÓSSES
Amb motiu de l’arribada a la Lluna, ja fa 50 anys, els nens i les nenes de la classe dels
Óssos i les Ósses hem començat a fer-nos preguntes i a investigar sobre el tema.
Tot va començar amb l’arribada d’uns coets de joguina, un globus terraqui  i una safata
plena de farina a l’aula.
A partir d’aquí, hem après com es diu la nau on van les persones que van a la lluna,
COETS.
Ja sabem com s’anomenen els tripulants d’aquestes, ASTRONAUTES.
Com es diu el nostre planeta, LA TERRA i que aquesta està formada per terra i aigua i
té un satèl·lit natural, LA LLUNA, la qual no sempre veiem sencera.

A més de representar l'arribada a la lluna jugant, també ho hem intentat gràficament
en dibuixos.

14
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L’ESPAI GALÍ P3

L’ESCOLA ESCRIU

I hem recreat a la classe la petjada de l’home a la lluna.

També hem ajudat a confeccionar la LLUNA del mural del hall de l’escola .
Com que tot això ens sembla super-interessant, a la classe hem creat un racó de la
Lluna on estem posant tot el que anem aprenent.
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L’ESPAI GALÍ P4

A la classe dels PINGÜINS hem treballat l'arribada de l'home a la LLUNA. Hem buscat
informació sobre ELS ASTRONAUTES i LES ASTRONAUTES.
Hem mirat LLIBRES i FOTOGRAFIES. També hem mirat vídeos per aprendre molt sobre
ASTRONAUTES.
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L’ESPAI GALÍ P5

ELS ROBOTS
- A P-5 hem treballat la Lluna com a satèl·lit natural de la Terra.
- Hem estudiat com és la Lluna: és rodona i de color gris, té muntanyes i cràters , i no
hi viu ningú.
- La Terra és 4 vegades més gran que la Lluna.
- La Lluna gira al voltant de la Terra, i fa una volta cada 28 dies. Com que la seva posició
relativa respecte al Sol va canviant a mesura que es va desplaçant no sempre es veu
igual, presenta fases. A vegades es veu tota sencera (lluna plena), a vegades no es
veu gens (lluna nova) i a vegades es veu a mitges (lluna en quart creixent o en quart
minvant).
- A més de girar al voltant de la Terra, la Lluna gira sobre si mateixa en un moviment
propi de rotació. Aquest dos moviments duren el mateix de tal manera que la Lluna
sempre ens ensenya la mateixa cara. La cara que no veiem mai s’anomena la cara
oculta de la Lluna i no se sabia com era fins que no s’hi va anar amb un coet i es va
fotografiar.
- A classe hem fet l’experiment de com es veu la Lluna a la Terra respecte al Sol.

-I hem fet un treball de plàstica per representar les fases de la lluna.

18

EL MUSSOL - NADAL 2019

L’ESPAI GALÍ P5

L’ESCOLA ESCRIU

- També hem treballat els satèl·lits artificials, hem vist que n’hi ha de diferents tipus:
- Satèl·lits astronòmics: utilitzats per observar planetes, galàxies.....
- Satèl·lits de comunicació: per realitzar telecomunicacions.
- Satèl·lits meteorològics: utilitzats per registrar el temps atmosfèric i el clima de la
Terra.
- Satèl·lits de navegació: utilitzen senyals per conèixer la posició exacta del receptor a
la Terra.
- I molts més...I entre tots hem fet un satèl·lit artificial per penjar al mural de la Lluna.
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L’ESPAI GALÍ 1r

ELS PLANETES
Els nens i les nenes de primer som la classe dels planetes. Vam decidir treballar el
Sistema Solar i tot allò que l’envolta (estrelles, planetes, satèl·lits, meteorits...) a partir
dels nostres propis interessos mitjançant una votació.
Ara ens hem endinsat a tot un món de preguntes i inquietuds que ronden pel nostre
cap i que volem esbrinar. A mesura que anem resolent preguntes en construïm d’altres.
Per exemple:
“Per què hi ha dia i nit?”
“Per què fa fred, o calor...?”
“Nosaltres vivim a la Terra. Poden haver-hi persones a altres planetes?”
“El sol es mou?”
“M’agradaria anar a la Lluna”
Durant tot aquest trimestre hem fet i farem activitats relacionades amb aquesta
temàtica. Com podeu veure a les imatges, hem decorat la nostra porta, hem treballat
les diferents fases lunars, hem realitzat mòbils, hem fet estels i ho hem fet amb moltes
ganes i il·lusió!
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L’ESPAI GALÍ 2n

Els i les alumnes de 2n hem fet una votació per triar el nom de la classe i aquest
curs hem decidit ser la classe dels unicorns! Per aquest motiu, al llarg dels diferents
trimestres, anirem investigant i aprenent diversos aspectes al voltant d'aquest magnífic
ésser mitològic que tant ens agrada.

Per començar ens hem fet diferents preguntes sobre el
tema, com per exemple:
- Els unicorns existeixen de veritat?
- Com i quan van aparèixer?
- Què menjaven?
- Com eren per fora i per dins?
- On els podem veure?
- Per què són tan coneguts?
També aprofitant que aquest curs el tema transversal de
l'escola és l'arribada a la Lluna, hem descobert que els
unicorns també es troben al cel! Hem après que al cel hi ha 88 constel·lacions i una
d'elles es diu "Monoceros". Una constel·lació és un conjunt d’estrelles, sense relació
entre elles, que formen un dibuix imaginari al cel. La constel·lació Monoceros té forma
d'unicorn i la podem veure a l'hivern fent servir un telescopi.
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Al mes de desembre encara hem après més coses, ja que hem anat de sortida al
planetari de Sabadell i hem fet diferents activitats relacionades amb aquest tema.
A continuació us deixem un recull de fotografies amb diferents feines que hem realitzat
sobre la nostra temàtica: decorar la nostra porta, dibuixar i cosir la nostra pròpia
constel·lació de l’unicorn, pintar unicorns amb aquarel·les, construir un unicorn amb
tubs de paper... Esperem que us agradin molt!
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La classe de 3rB ha estudiat les diferents fases lunars i hem aprofitat per investigar
també pel nostre projecte. Com a mostra de tota aquesta investigació, hem escrit
conjuntament una poesia sobre la Lluna.
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L’ESPAI GALÍ 4t A

ELS ALUMNES DE 4T HEM ESTAT OBSERVANT EL CEL NOCTURN
Els alumnes de 4t A hem descobert que les estrelles poden ser de diferent mida, no
totes són iguals; i també les veiem més grans o més petites segons la distància a la que
estiguin. I de diferent color, depenent del gas de què estan fetes, que és el que crema
i fa llum. Moltes no les podem veure per culpa de la contaminació.
També hem après que les estrelles es poden agrupar formant constel·lacions, que
són formes fetes unint estrelles mitjançant una línia imaginària. Fan formes d’animals,
d’éssers mitològics, personatges mitològics, signes del zodíac, etc., i n’hi ha 88
constel·lacions. Antigament servien per orientar-se en el mar, ja que no tenien cap
instrument de navegació ni mapes; i també per explicar llegendes. Algunes de les més
importants són l’Ósa Major, l’Ósa Menor, Capricorn, Lleó, Hèrcules, Centaure, Balança,
Casiopea, Aquari, Peixos...
I com que som la classe dels animals mitològics, hem decidit crear la nostra pròpia
constel·lació a partir d’un animal mitològic que ens havíem inventat.

26

EL MUSSOL - NADAL 2019

L’ESPAI GALÍ 4t B

L’ESCOLA ESCRIU

Els alumnes de 4t B van voler observar aquestes “noves constel·lacions” amb el telescopi.
Així que s’han fet uns experts d’aquest aparell; cercant informació, mirant vídeos,
preguntant a experts, etc.
I finalment... cadascú ha fabricat el seu propi telescopi!
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L’ESPAI GALÍ 5è A

Quins efectes té un viatge a l´espai pel cos humà?
En els viatges llargs per l’espai es pot produir febre i el cos va de 38º en repòs a
40º després de l’exercici. Vuit de cada deu astronautes, un 80%, torna amb miopia.
Com que veuen el sol sortir cada hora i mitja, els hi costa dormir. Creixen entre 2 i 5
centímetres per que la columna vertebral no té pes. Els músculs s’atrofien. Es perd l’1%
de la massa òssia cada mes. La radiació còsmica pot provocar mutacions i, per tant,
s’incrementa el risc de càncer.
Fatima El Hannouti

EL COS HUMA A L’ ESPAI
L'efecte més important d’estar molt de temps a
l’espai és que els músculs es fan petits i l'esquelet
humà canvia. Un altre canvi és el que passa a la
circulació de la sang. A la sang li costa baixar a
la part inferior del cos (tòrax i cames) perquè la
gravetat és molt baixa. També per falta de gravetat
les vértebres de la columna es separen una mica.
D’aquesta manera els astronautes que porten
molt de temps a l'espai quan tornen a la Terra són
uns centímetres més alts. La majoria d'aquests
canvis comencen a disminuir o a desaparèxer amb
l'arribada a la Terra.
Gabriel Gómez
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L’ESPAI GALÍ 6è A

LA DONA I LA LLUNA
Els nens i nenes de 6èA hem treballat el paper de la dona a la Lluna i per explicar la
seva importància, hem realitzat uns dibuixos als quals els hi hem donat color amb el
programa Paint Shop Pro. Aquí en teniu una petita mostra i la resta de les il·lustracions,
les podeu veure als nostres blocs personals.
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LA DONA A L’ESPAI
A la classe de 6èB, hem fet un recull d’algunes biografies de dones que han tingut un
paper destacat en el món de la ciència i en concret, en el món de l’astronomia. Aquí
en teniu una petita mostra que podreu veure ampliada ens els nostres blocs personals.
BIOGRAFIA
DE
VALENTINA
VLADIMIROVNA TERESHKOVA
Valentina Vladimirovna Tereshkova, va
néixer el 6 de Març de 1937. A Rússia, és
una cosmonauta, política i enginyera molt
coneguda. Actualment ja està retirada.
Es va conventir en la primera dona en
anar a l'espai, havent estat seleccionada
entre més de quatre-cents aspirants i cinc
finalistes per pilotar el Vostok 6, llançat
el 16 de juny de 1963. Va completar 48
òrbites al voltant de la Terra en els seus
tres dies a l'espai extraterrestre.
Escrit per Unai i Ridouan

BIOGRAFIA DE CHRISTINA KOCH
Christina Koch va néixer a Michigan als EUA el dia
29 de gener de 1979 i actualment té 40 anys. Es va
graduar per la facultat de Ciències i Matemàtiques
de Carolina de Nord, a Durham al 1997, i es va
matricular a la Universitat Estatal de Carolina de
Nord on va obtenir dues llicenciatures en Ciències
en Enginyeria Elèctrica a l’any 2001 i de Física a
l’any 2002, i va realitzar un Màster de ciència en
Enginyeria Elèctrica entre els anys 2001 i 2002.

Escrit per Werique i Michael
BIOGRAFIA ALYSSA
Alyssa Carson va néixer el 10 de març
de 2001 en Hammond, Lousiana.
És candidata en ser de les primeres
persones en participar a la primera
missió humana a Mart al voltant de
l’any 2033. L’any 2013 va ser la primera
persona que va completar el programa
Passpot de la NASA als Estats Units.
L’any 2014 va aparèixer al programa
televisiu de Steve Harvey i va ser
honorada com la dona més jove amb
més iniciativa.
Escrit per Roser i Júlia

EL MUSSOL - NADAL 2019

31

	
  

HANDBOL A L’ESPAI BARÇA 2019

