ELENA GURIÉRREZ
Treballadora
Social
Un bon record de

l’escola: Els riures i les
carreres al gimnàs de
l’escola antiga amb
el soroll del piano. I
també l’esplai al Cim
que
organitzaven
l’Imma i el Quim.
Una decepció: No haver pogut estrenar el
nou edifici.

50 ANYS
El curs vinent farem 50 anys i volem celebrar-ho amb
tots vosaltres. Per això us demanem que si teniu contacte
amb exalumnes del Cim ens feu
arribar la seva adreça de correu
electrònic a elcim50@gmail.com
per poder-los convidar.
Ben aviat us farem arribar el programa d’actes.
Comptem amb la vostra col· laboració!

Una anècdota: La Teresa entrant a la classe
dient “boli vermell a la mà”; la creativitat de
la Patxús; la regla del Sr. Cabero; el joc de
les taules de multiplicar amb la senyoreta
Carme; o les tardes d’història amb el Jordi
Aparicio.
Un professor/a: L’Àngels, per la seva experiència com a docent i els seus consells sobre la vida i el futur. Ara miro enrere i recordo
les seves paraules.
Una assignatura:
Matemàtiques.
Has mantingut el contacte amb l’escola?: Sí,
per mi ha estat sempre una referència. De
fet, fa uns mesos, vaig contactar per poder
conèixer el projecte de mediació escolar.
Has mantingut el contacte amb els companys?: He mantingut contacte amb alguns
companys de la classe i amb alguns d’altres
cursos.
Un missatge als antics companys: Una forta
abraçada a tots i totes.
Una recomanació als alumnes d’avui: Gaudiu d’aquesta etapa a l’escola i aprofiteu les
oportunitats que us ofereix.
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ESCOLA VIVA
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Ja s’ha acabat un altre curs. Que de pressa que passa. Ara cal aturarse i agafar aire per començar-ne un de nou, tan ple de vivències com
aquest que deixem enrere.
Aquestes imatges en són un petit testimoni.

El cas Bartra

EXTREBALLS

L’any 2009 vam fer un treball molt divertit, basat en els
bestiaris medievals: el bestiari d’animals maleta. Per
veure’n el resultat, cliqueu aquí.
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ENTREVISTA

ENTREVISTEM... RUBÉN ALCÁZAR

s

El passat mes de novembre les
classes de 5èA i 5èB van anar
de visita al Zoo de Barcelona.
Allà van veure l’espectacle
dels dofins. A la Marina Salvador, li va agradar molt i
es va quedar amb ganes de
saber més coses dels dofins i
dels seus cuidadors. Per això
hi va tornar un dia de gener,
acompanyada de la seva
amiga i companya de classe, la Laura López, i del seu
germà Arnau, per entrevistar
un dels instructors dels dofins,
en Rubén Alcázar. Aquí teniu
l’entrevista.
Rubén, quants anys fa que
treballes amb dofins al zoo?
Fa 8 anys i mig que treballo
amb dofins, però també amb
lleons marins i només una miqueta amb foques.
Què s’ha d’estudiar per
arribar fins aquí?
No hi cap estudi que sigui per
treballar amb dofins, però
com sempre, qualsevol estudi és bo per a qualsevol feina.

En el meu cas jo sóc psicòleg,
que em va molt bé per entrenar, ajuda a tenir paciència a
l’entrenar els dofins. Però tinc
companys que són biòlegs o
que han fet auxiliar de veterinària. Serveix qualsevol cosa
que estigui relacionada amb
el comportament o especialment amb animals. Biologia marina és la més adient.
Hi ha alguna cosa que
t’agradi en especial, del dofí?
Sí, el medi en el que viuen,
que és l’aigua. A mi m’agrada
molt l’aigua i suposo que per
això també estic aquí.
Un dofi, quants anys viu,
aproximadament?
El dofí que tenim aquí, el dofí
molar, viu uns 45-50 anys. Viuen
una mica més si estan en un
zoo, on no hi ha depredadors.

Crec que és perquè els dofins són molt curiosos i sempre
s’han apropat molt a l’home.
I també crec que Hollywood,
que ha fet pel·lícules com
“Flipper”,”Liberar a Willy” i
tot això, durant un temps ha
fet que la gent mal interpreti
el què és un dofí realment. El
dofí és un animal com qualsevol altre però això ha fet
que la gent els vegi diferent.
Moltes gràcies, Rubén. Fins
una altra!

Marina Salvador i Laura López
Alumnes de 5è de primària

Els dofins tenen algun joc
que els agradi més que un altre?
Depèn del dofí, però els agrada molt el gel. Si tu els tires una
figureta de gel a l’aigua, sigui
gran o petita, els encanta.
També els agrada tirar aigua
als entrenadors i a la gent
que passa.
I tu, per què creus que
els dofins agraden tant a la
gent?

El logo dels 50 anys
El Sr. Pere Font és l’autor del logo dels 50 anys de l’escola. El
jurat, format per Josep Vera, dissenyador gràfic i exalumne;
Sílvia Samaniego, professora d’educació visual i plàstica
de secundària; Màrius Clapés, responsable del web de
l’escola; Quim Julià, president de l’Associació de mares i
pares de l’escola; i Jordi Badiella, en qualitat de secretari,
va tenir en consideració 18 treballs finalistes i es va decidir
per l’obra del Sr. Pere Font, que és avi d’un alumne, i té una
extraordinària trajectòria artística.
Donem les gràcies a tots els participants. Esperem retrobarvos en els actes de celebració del 50è aniversari!

