Nou
somriures

Sisè número de la revista
dels Alumnes de l’Aula G.
Podràs conèixer tot allò que fem a l’aula,
xafarderies, treballs… Entra i ho veuràs!
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Aquest trimestre, hem
tornat a estar molt i
molt treballadors.
Com sempre, hem fet
moltes coses: hem
treballat els planetes, ens
hem divertit disfressantnos per carnaval, hem
estat solidaris... I moltes
coses més!!!
Si teniu ganes de saber
tot el que hem estat fent
i veure com fem de
periodistes, no heu de fer
altra cosa que passar la
pàgina, en un moment,
estareu dins la nostra
revista.
Benvinguts!

BUSQUEM ALS LLIBRES

ABANS DE TREBALLAR HEM
BUSCAT ALS LLIBRES QUE ENS
HAN ENVIAT ELS PARES,
INFORMACIÓ SOBRE ELS
PLANETES.
AQUESTES FOTOS SÓN DE QUAN
MIRÀVEM ELS LLIBRES.

ELS PLANETES
Aquests dies hem estat treballant els planetes del sistema solar.
Hem buscat informació als llibres que els pares dels alumnes de L’aula G
ens han portat, i també hem buscat per internet.
Ara us explicarem tot allò que hem après dels planetes!

Hi ha nou planetes que giren al voltant del Sol: Mercuri, Venus, la Terra, Mart,
Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i Plutó. La Terra és el nostre planeta i té un
satèl·lit, la Lluna.

EL SOL

És l’estrella més propera a la Terra i l’element més
gran del Sistema Solar. Les estrelles són els únics
cossos de l’Univers que emeten llum.
Es va formar fa 4.500 milions d’anys i té combustible
per a 5.000 milions més.

MERCURI

És el primer planeta del sistema solar. També és
més petit que la Terra però més gran que la Lluna,
les tardes i les nits són molt llargues. Té molts
cràters perquè han xocat molts meteorits contra
ell.
És el planeta més proper al sol i el segon més petit
del Sistma Solar.

VENUS

És el segon planeta del sistema solar. Venus gira
sobre el seu eix molt lentament i en sentit
contrari al dels altres planetes.
És l’únic planeta femení.

LA TERRA

És el tercer planeta del sistema solar. Es distineix
dels altres planetes perquè és l’únic que té una gran
massa d’aigua i una atmosfera solar.
És el nostre planeta i l’únic habitat. Es troba a
l’ecosfera, un espai que envolta el Sol i que té les
condicions necessàries perquè existeixi la vida.

LA LLUNA

És l´’únic satèl·lit natural de la Terra i l’únic cos del
Sistema Solar que podem observar sense instruments.
No té atmosfera ni aigua, i per això la seva superfície
no es deteriora amb el temps. El 20 de juliol de 1969,
Neil Armstrong es va convertir en el primer home que
trepitjava la Lluna, en la missió Apollo XI.

MART

Els egipcis l’anomenaven el vermell, a vegades,
Mart, el planeta roig.
Té dues llunes, i és el quart en distància al sol.

JÚPITER

És el més gran del Sistema Solar. Té una taca
vermella molt gran.
Té molts anells al seu voltant, però no els podem
veure des de la terra.

SATURN

És el segon més gran del sistema solar.
S’anomena així gràcies al déu romà
Saturnus.
És el planeta que té més llunes, en té 18.

Cada anell principal està format per
molts anells estrets.

NEPTÚ

Va ser el primer que es va descobrir
per prediccions matemàtiques.
L’interior és de roca fosa amb aigua,
metà i amoníac.
És un planeta dinàmic, amb taques que
recorden les tempests de Júpiter. Hi
fa molt vent, s’han mesurat rafegues
de 2.000 km./h.

URÀ

Es va descobrir l’any 1781. Va ser el
primer planeta descobert mitjançant
un telescopi.
També té anells. El més exterior es
diu Epsilon, i la resta d’anells només
tenen 50 metres.

PLUTÓ

És el planeta més petit i el que està més lluny del
sol. Es va descobrir l’any 1930.

Té tres satèl·lits: CARONT, HYDRA I NIX.

Les llunes d’AFANOC

Fa 23 anys l'’ ’Associació de Nens amb Càncer AFANOC,

formada per pares, mares, amics i familiars de nenes i nens

afectats per aquesta malaltia, té com objectiu el buscar solucions
al conjunt de trastorns que envolten el càncer infantil. La

llarga durada i la duresa impliquen múltiples problemes a les

famílies.

El llarg camí recorregut fins ara ha donat els seus fruits i s'ha
pogut construir una casa d'acollida, la Casa dels Xuklis, per a

les famílies de nens amb diagnòstic de càncer. El finançament es
basa principalment en aportacions econòmiques altruistes fetes

per les institucions públiques, les empreses i la ciutadania.

Han demanat a tots els nens i nenes de diferents escoles de
Catalunya, que pintessin unes llunes i posessin un desig a

cadascuna per tal de decorar un sopar que faran aquest abril

per tal de recollir fons.
L’aula G

han participat i hem fet unes llunes precioses!

Aquest trimestre, hem començat a
treballar amb nou material.
L’hem aconseguit per haver guanyat un
concurs de la Confederació ASPACE
( patrocinat per la fundació Vodafone),
on s’havia de presentar un projecte.
L’hem fet conjuntament amb altres, aules,
i l’aula G, ha presentat la Revista al
concurs.
Gràcies a això, hem rebut una dotació
econòmica que ens ha permès comprar un
teclat nou adaptat ( Intellikeys), una
càmera adaptada, polsadors gravadors,
pulsadors normals... Tot això ens ha
servit per poder treballar molt millor
amb l’ordinador, i fer més accessibles
les noves tecnologies.
Amb tot el material, hem pogut treballar
molt millor a l’aula!

CARNAVAL
Aquest curs, vam celebrar el Carnaval com
cada any. La nostra aula, la G, ens vam
disfressar d’extraterrestres, d’astronautes i de
coet, així anàvem a conjunt del que vam estar
estudiant les setmanes abans: ELS
PLANETES!!
Aquí teniu una mostra de la festa que vam
fer!

El xató es un plato típico de la zona del Garraf y el Penedés en la
costa catalana. .
Y por supuesto, la xatonada es toda fiesta, celebración o convite
cuyo menú gire entorno a este plato marinero de salazones y
conservas.
Los ingredientes
2 ó 3 tomates maduros,
tostado

1 rebanada pequeña de pan

1 cabeza de ajos,
virgen extra

200 cc. de aceite de oliva

100 gr. de almendras tostadas

pimentón rojo dulce

50 de avellanas tostadas
blanco

100 cc. de vinagre de vino

2 ñoras

1/2 guindilla

sal
La preparación
Asaremos los tomates y los ajos, pelaremos las almendras y las
avellanas, pondremos las ñoras rehidratadas y el resto de
ingredientes en un recipiente y lo batiremos finamente con el
turmix (o a mano en un mortero, si tienen tiempo y fuerza). Una
vez tenemos la salsa lista, debemos dejarla enfriar.

Ingredients

El resultat final

L’Aula G, no en tenim prou amb una revista.
El nostre esperit reporter, va més enllà!
Hem creat el noticiari: “Sepilla news”.
Avui per avui, només el poden veure els
mestres, educadors, fisios... i altre personal de
l’escola, ja que no publiquem les imatges.
Ens ho passem molt bé!
Dos dies abans de gravar, busquem als diaris,
notícies que ens criden l’atenció, ens les
preparem, i els dimecres al matí fem la
gravació.
Tots participem, i la Susana, la Maite i la
Neus, fan d’editores, de directores i de càmeres
Aquí en teniu un petit tast en forma de
fotografia!

El Joan, conductor del programa.

El dia 26 de març, Tarragona Ràdio va venir a la Muntanyeta per fer el
programa número 100 del Tothom. Un espai radiofònic que parla
d’accessibilitat, possibilitats... De totes les persones que tenen alguna
discapacitat.
Es va parlar del 35è aniversari de l’APPC, com funcionen els tres
centres... L’Aula G va participar explicant el que fem a l’aula, amb
l’ajuda del Juan i la Nerea. Podeu escoltar-ho online a la següent
adreça web:
http://www.tarragonaradio.cat/detalleprograma.asp?id=24010

NOTÍCIES... FRESQUES!!!

14 DE FEBRER:
AVUI LA NEREA I EL JUAN
CELEBREN SANT VALENTÍ

Fins la pròxima!

Cal comprendre que no tenim en el món
altre deure que l'alegria.
Paul Claudel(1868-1955) Escriptor i diplomàtic francés

