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l’article
El nostre projecte per una escola més verda

Som nenes de 5è i el nostre projecte tracta sobre l’enginyeria mediambiental.
L’objectiu del nostre projecte és aconseguir ,de Camp Joliu una escola més
sostenible.
Aquesta escola necessita menys residus ,més reciclatge i reutilitzar!
Per fer una escola millor cal :Reciclar més!No gastar tanta llum !No gastar tanta aigua!
FAREM DIFERENTS CARTELLS PER RECORDAR-HO!!!   tots junts podem fer un CAMP JOLIU millor!!!

Opinió de la directora: L’Elena
L’Elena opina que aquesta escola necessita més …
-Organització del reciclatge
-Més brosses
-Menys residus
-Més indicacions

Anima’t a fer un cartell en un full 
en blanc.Després li pots fer una 
foto i enviar-la a 
:alejandra.perez11@campjoliu.co
m. O deixa el teu cartell a la bústia 
de la revista que està a recepció.

Realitzat per: Nerea,Anna,Elsa i Beatrice
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Entrevistem a: JOSEP RAMON 
DOMENECH
Enginyer mediambiental.
1.Que fas en el teu treball? Soc consultor ambiental i assessoro als governs i a empreses sobre la gestió ambiental 
(gestió de residus, compres sostenibles,  l’ús de l’aigua, canvi climàtic, etc). També tinc una empresa de reciclatge 
d’electrònics.
2.Per què vas escollir aquest treball? Perquè volia que al passar els anys pogués sentir-me orgullós de la meva feina, 
podré deixar una petjada positiva. Ajudo a evitar que molts residus perillosos arribin a les platges, als rius, a la natura 
i per tant a qualsevol ésser viu. 
3. Has patit alguna dificultat a l’empresa? Sobretot, reptes! Principalment aconseguir clients seriosos. El més 
important és formar un bon equip de treball per afrontar els problemes units. 
4.Viatges per el tema del medi ambient?Per la feina de consultor he viatjat molt però des de que tinc fills procuro no 
marxar gaires dies. Per l’empresa visito fires internacionals que tracten temes de reciclatge de electrònics dues vegades 
l’any aproximadament. 
5.Tens algun consell per la nostra escola sigui més sostenible? Comprar només el més necessari i tenir en compte 
l’indicador d’eficiència energètica, de quins materials està format, el proveïdor al qui se li compra pugui reciclar el 
material antic, etc. També és molt important tenir bones pràctiques ambientals com: reciclar els residus (reutilitzar, 
reciclar i separar), un bon consum energètic, consum d’aigua, etc. 
6.Com veus el futur del planeta? Complicat…però el futur és vostre! Estudieu, treballeu els vostres projectes i 
convertiu-vos en AGENTS DE CANVI!!! Tot hem de posar el nostre granet de sorra, endavant!!!
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SECCIÓ: FORMACIÓ

Realitzat per: Zabely, Luba, Julia P, Abril 

Reflexió del Mossèn Àlex: 
La generositat és quan 
comparteixes amb els 
amics o amb qualsevol 
persona sense esperar res 
a canvi. Jesús ens 
ensenya a ajudar als altres 
i a ser empàtics i solidaris. 
És un regal per qui ho rep i 
per qui ho fa!

El valor del mes: LA GENEROSITAT
Idees:
-Dedicar temps i 
amor als avis i 
germans.. 
-Donar joguines i 
menjar a les 
persones que ho 
necessiten.
-Enviar una postal 
als veïns.
-Somriure!



SECCIÓ: LECTURA 

Realitzat per:Daniela, Liane, Blanca i Bruna.

Jo crec que per 
millorar el 
mediambient hem 
d’apendre a 
reciclar, reduir 
plàstics i reutilitzar 
+ estalviar aigua. 

Llibre recomanat per 
infantil:

EL MONSTRE DE
 COLORS

Llibres recomanats 
per primaria: LOS 
CINCO, + 
LUMBANICO, EL 
PLANETA CUBICO

Llibres recomanats per 
secundària: INVISIBLE 
+ WONDER.

Llibres recomanats per 
als pares:  EL LIBRO DE 
MI DESTINO + UNA 
VOZ ESCONDIDA + LA 
LUZ QUE NO PUEDES 
VER

ENTREVISTA A 
CRISTINA TELO.
Que penses sobre la 
lectura?
Que obre nous mons.



Realitzat per:Daniela, Liane, Blanca i Bruna.

            Test: On podries viatjar
  1.Quin menjar t’agrada mès ???
  A.Peix amb patates  B.Pizza  C.Passtis de formatge  D.Sushi
 2.Quin ès el esport que t’agrada mès ???
 A.Batmintòn  B.Ciclisme  C.Criket  D.Karate
 3.Quin clima prefereixes ???
 A.Pluja  B.Solejat  C.Calid  D.Nuvulat  
 4.Qiun animal t’agrada mès???
 A.  Cerbol vermell B.Llop italià C.Cangur D.Faisà Verd
 5. Quina ciutat t’agrada més?
 A.Londres B.Roma C.Canverra  D.Tokio
 +respostes: A.Regne Unit, B.Italia, C.Australia, DJapó



SECCIÓ: IDIOMES 

Realitzat per: Antía, Ruth, Ariadna, Júlia i Aleksandra.

LAIA BAUCELLS, professora de francès
      

1. On vas aprendre francès?                                                 Activitats per practicar l’anglès i el francès :                                     

             A l’escola.                                                              
2. És fàcil parlar francès?                                                                                                                        -Veure una pel·lícula.                  

             Si, només cal que t’agradi i t’esforcis.
3.  T ’agrada parlar francès?                                                                                 -Llegir un conte.

             Si, m’agrada molt.
4. Has anat a França alguna vegada?                                                                 -Jugar al bingo.

Si, és important poder practicar!
5.   Quants anys portes estudiant francès?                                                       - Cuinar menjars típics d’aquests paisos.

Uns 12 o 13 anys però sempre es pot aprendre més!
                                                                                                             -Escoltar i aprendre cançons de 

   llengües estrangeres.



SECCIÓ: ESPORT 

Cristina Vidal
(professora d´educació física de primària i d ‘eso)

1  Perquè vas escollir aquest treball?
Perqu’e m’agrada molt l’esport i practicar l’expressió corporal.
2 Quan vas ser petita, practicaves algun esport ? Quin?
Si,de petita practicava l´atletisme.
3 Els teus fills practiquen algun esport?
Si, els meus fills practiquen el running.
4 Quin esport t´agrada més?
M´agrada molt l´atletisme i el running.
5 T´agrada fer classes d´esport a les alumnes?
Si, perquè practiquen els valors a través de 
l´expressió corporal.
6 Què fas en el teu temps lliure?
En el meu temps lliure , llegeixo, faig esport i jugo a jocs de taula.
7 T´agrada sortir a córrer per la muntanya?
Si, perquè m´encanta la natura.
8. Què n´opines de la contaminació?
 Crec que falta educació.
9. Què faries per millorar el mediambient?
Que els pares i  professors/es estiguem molt més a sobre dels nens.

Realitzat per: Nicol, Alma, Maite i Carlota.

Aquests 
dies tota la 
família a fer 
ESPORT!

Envieu les vostres fotos d’esport en 
alejandra.perez11@campjoliu.com o a la 
bústia de secretaria!família a 

mailto:alejandra.perez11@campjoliu.com


SECCIÓ: MANUALITAT 

Realizat per: Victòria,Júlia,Yunxi,Gala.

MASCÀRES DE CARNAVAL
MATERIALS:
 Goma eva o feltre del color 
que volguis.
 Fil de goma elastica.
  Tisores.
   Cola de barra o silicona i
   Llapis
  VOLUNTARI:
 Regla.
 Celo.

PAS A PAS:

1. Dibuxa la teva plantilla de la 
mascara sobre la goma eva 
o feltre.

2. Retalla la forma de la 
plantilla que as fet abans.

3. Decora la teva màscara  
com vulguis.

4. Fes dos forats als dos 
costats i posa la cinta 
elàstica.

5. JA  HO HAS CONSEGUIT!



PAS A PAS:
1.Agafar un pot de vidre.
2.Triturar les galetes i ficar-les en el pot de vidre.
3.Posar-li iogurt natural.
4.Tallar totes les fruites en talls petits.
5.Possar les fruites a sobre del iogurt
6.Decorar el postre al teu gust.
7.DISFRUTAR-HO AMB LA FAMILIA.

Realitzat per: Marta,Aitana,Clara V,Olive i Clara A.

RECEPTA:POSTRE D’HIVERN

1. Kiwi.
2. Taronja.
3. Poma.
4. Maduixa.
5. Plàtan.
6.  3 Galetes.
7. Iogurt natural.
8. Pot de vidre.

INGREDIENTS:

ANIMA’T I FES-HO

Envia’ns la teva foto a la bústia de 

recepció o envia un correu a: 

alejandra.perez11@campjoliu.com



SECCIÓ: PASSATEMPS

Realitzat per:Mireia Caralt,Alma López, Martina Luna,Claudia Parra.

Endevinalles:

                              Sudoku:

                             

Tinc agulles i 
no sé cosir, 
tinc números i 
no sé llegir. 
Que sóc?

Tinc fulles, i sóc 
molt alt i en les 
meves branques hi 
viven ocells

A la llacuna nedant 
està,i quan parla diu… 
“Cuà,cuà,cuà.
Qui sóc?

Si jó et miro 
tú em veus i 
tot el que dic 

ho dic al 
revés.Què 

és? 

 Per el mes que ve el repte és escriure 
amb aquestes lletres egípcies alguna 
frase que tingui a veure amb el medi 
ambient.

El repte:

Deixa la teva frase i sudoku en la 
bústia de recepció o en el gmail :
alejandra.perez11@campjoliu.comrespostes en la propera revista…



SECCIÓ CONCURS:DIBUIX  DE  CARNAVAL

          Normes del concurs :

1. El tamany del paper te que ser de dina 4 .

  2.     Derrere del paper tindràs que posar el teu nom i el teu curs.  

  3.     Es te que dibuxar amb llapis, i pintar amb colors.

  4.     No es pot copiar d’altres dibuixos.

  5.     Es fa a la teva casa.

  6.    No deixis que ningú t’ajudi !!!

normes del dibuix
Realitzat per: Nayra,Paula,Sara i Laura.

Envians el teu dibuix a la bustia de 
recepció o al correu: 
alejandra.perez11@campjoliu.com 

mailto:alejandra.perez11@campjoliu.com


Feed Back

Realitzat per: Anastasija,Dunia,Helena i Amaia

Últim esdeveniment 
del trimestre! El 
festival de Nadal 
de primària

Projecte:  Apilo 12     
Tot l’alumnat de l’escola pot portar piles 
esgotades. És un concurs entre escoles.
El cole que aconsegueixi més, guanya! 
Necessitem mooooltes piles, 
participeu!!! Moltes gràcies          
per la vostra col·laboració.                                         
                                                                                                                                                

En aquesta pàgina 
posarem les fotos que 
ens envieu, els vostres 
comentaris, respostes 
de concursos i 
suggeriments. 
Animeu-vos a 
participar i donem vida 
a la revista de 
l’escola!!!
alejandra.perez11@ca
mpjoliu.com o a les 
bústies de secretaria.

Ho podeu veure al youtube o al 
correu que us van enviar
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