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LES VOSTRES NOTÍCIES
EDITORIAL
Comencem el 2020 amb molt bons
propòsits i bona energia
L’any 2020 ve carregat de reptes, i la revista globus
també. En aquest número 5, la comissió de Coeducació
ens recorda a la Malala, la nena que només volia
estudiar: «Per fer-me poderosa, només em cal una cosa:
educació», deia. La comissió de Sostenibilitat ens parla de
la importància de menjar fruita i, en un altre article, ens
explica com l’energia solar fotovoltaica és una tecnologia
fàcil d’instal·lar a casa nostra. I des de la comissió de
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Patis, ens animen a dissenyar els patis que volem. Com
ja comença a ser tradició, la comissió de Biblioteca ens
proposa un conjunt de lectures inspiradores. I també teniu
la secció dels passatemps, que us posaran a prova!
A totes les persones que heu participat en aquest
número us diem MOLTES GRÀCIES; sense vosaltres no
tindríem revista.
Des de la comissió que fa la revista, volem recordar el que
deia Mahatma Gandhi: «Sigues el canvi que vols veure al
món», i volem també que aquest 2020 es compleixin els
vostres desitjos. Nosaltres ens retrobarem a final de curs,
amb el següent número de la revista Globus.
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LA VEU DE LES FAMÍLIES

LA BATUCADA
MÉS POTENT I
MARXOSA DE
L’EIXAMPLE

Portes el ritme a la sang i
et va la marxa?
Doncs estàs de sort! A l’escola Auró tenim el
millor conjunt de batucada. Som un grup de
pares i mares que toquem des de fa quatre
anys i no hem deixat d’animar les festes de
l’escola i del barri en cap moment. I el millor
de tot és que ens ho passem de conya i tenim
els millors professionals del ritme dirigint-nos:
els amics de BRINCADEIRA.

MÉS RITME, IMPOSSIBLE
Treu-te la mandra! Per començar la
setmana amb ganes… assagem cada
dilluns de 19.00 a 20.00 h a l’escola:
tu hi poses el ritme i nosaltres, els
instruments!
Ja trigues massa a apuntar-t’hi!
aurodrum@googlegroups.com
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Vine a fer una classe de prova
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COMISSIÓ COEDUCACIÓ

LES COMISSIONS
DE L’A FA IN FORMEN

LA MALALA I EL SEU LLAPIS MÀGIC
PER UN MÓN MILLOR
Coincidint amb el Dia internacional contra les violències masclistes a les dones i les nenes, el passat dia 25 de novembre la
Comissió d’Igualtat i Coeducació de l’AFA va llegir un conte infantil a totes les aules de la nostra escola. Aquest conte parla de
la història de la nena Malala Yousafzai, que ha arribat a ser la premi Nobel més jove de la història gràcies a la seva lluita pel
dret a l’educació de les nenes. Com a aportació de la Comissió, a més, diversos exemplars d’aquest conte estaran disponibles
a la biblioteca de l’escola.

COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT

MENGEM FRUITA?
Des de la Comissió de Sostenibilitat us animem, petits i grans
de la casa, a menjar aliments frescos de temporada i de
proximitat. Per això, en aquest article pretenem destacar alguns dels aspectes positius de consumir fruita de temporada i
de proximitat. Cal dir que ambdós conceptes van estretament
lligats; menjar productes de temporada i de proximitat és beneficiós per la salut i permet adaptar el nostre cos als canvis
ambientals.
Els beneficis de menjar fruita de temporada i de proximitat són que les fruites fresques i en el seu moment òptim
de maduració...
• Conserven un millor gust perquè són acabades de collir i no
han estat llargues temporades en càmeres frigorífiques;
• Mantenen alts nivells dels seus nutrients, com ara vitamines, minerals, enzims, fibra i aigua;
• Ens hidraten i refresquen;
• Són productes alternatius als snacks o la brioxeria industrial;

•Comporten un consum més sostenible: ambientalment,
perquè redueixen la petjada de carboni; i econòmicament,
perquè disminueixen els costos de transport dels productes
des del lloc d’origen;
• Reforcen l’economia local i redueixen el nombre d’intermediaris en la distribució i la comercialització;
• Impulsen la conservació d’aliments autòctons.
Com a consumidors, en el nostre dia a dia podem...
• Fixar-nos en la procedència de la fruita que comprem, per
tal d’estalviar energia i recursos;
• Comprar a granel i/o evitar els embolcalls de plàstic (p. ex.,
portant sempre a sobre una bossa de roba per fer la compra);
• Evitar el malbaratament alimentari;
• Eomprar en mercats locals, directament a la pagesia o en
cooperatives de consum ecològic.
Per internet trobareu moltíssims calendaris de temporada de la
fruita i la verdura, que són una bona
eina per ensenyar als nostres fills i
filles la diversitat i les propietats dels
aliments que tenim al nostre abast. A
continuació, us recordem quines són
les fruites de la temporada de tardor
i hivern que podem assaborir durant
aquests propers mesos:
TARDOR: peres, pomes, magranes,
raïm, caquis, taronges, mandarines,
llimones.
HIVERN: pomes, taronges, mandarines, llimones i maduixots (a partir del
febrer).
En properes edicions de la revista
continuarem fent difusió d’activitats relacionades amb el consum
responsable i les bones pràctiques,
que de ben segur seran útils per a
tota la família.
Bon profit i bona fruita!
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Carta de la Malala, fragment extret del llibre El llapis màgic de la Malala, Malala Yousafzai, Alianza Editorial, 2017.
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COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT

EN ERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA:
ELECTRICITAT A PARTIR DE LA LLUM DEL SOL
Una de les activitats de la Comissió de Sostenibilitat durant
aquest curs serà la divulgació sobre l’energia solar fotovoltaica, amb una xerrada-taller que farem a principis del segon
trimestre. Amb aquest article volem presentar-vos aquesta
activitat i animar-vos a participar-hi.
El Sol és la principal font d’energia de la Terra; us podeu
imaginar com seria la nostra vida sense el sol? Sembla
complicat, oi?

Quan parlem d’aprofitar l’energia del sol, l’energia solar, convé
distingir entre dos tipus d’energia: d’una banda, el sol ens
aporta calor, i la tecnologia que ho aprofita es coneix com a
solar tèrmica (col·lectors solars), que s’utilitza per escalfar
aigua o aire i que podem fer servir per tenir calefacció i aigua
calenta a casa; d’altra banda, el sol ens aporta llum, i la tecnologia que ho aprofita es coneix com a solar fotovoltaica (plaques o mòduls fotovoltaics), que permet obtenir electricitat.

Com funciona una instal·lació fotovoltaica?
Un parell de conceptes clau: Energia i Potència
ENERGIA:
Capacitat per a fer un esforç o un treball. Quan parlem
d’energia elèctrica o electricitat, estem parlant de la
quantitat de treball que fa un aparell o mecanisme i es
mesura en Joules (J), en honor al físic anglès James
Prescott Joule (1818 – 1889), un dels pares de la primera llei de la termodinàmica, de gran importància en la
Física, entre d’altres investigacions.
POTÈNCIA:
Quantitat d’energia produïda o consumida per unitat de
temps. La potència es mesura en Watts (W), en honor al
matemàtic i enginyer escocès James Watt (1736-1819),
considerat l’inventor de la màquina de vapor moderna,
que va ser clau en la Revolució Industrial.
La relació entre energia i potència és que la potència és la
velocitat a què es consumeix o es produeix l’energia. Per
tant, 1 Joule/segon = 1 Watt; i això multiplicat per mil, 1
kJ/s=1kW.
Quan es parla d’electricitat, es fa servir encara una altra
unitat d’energia: el quilovat-hora (kWh), que equival a la
quantitat d’energia que consumeix un aparell d’1kW de
potència durant 1 hora. Per mesurarl’
energia elèctrica, per tant, podem fer
servir J o kWh, i l’equivalència és 1
kWh=3.600.00 J.

Cèl·lula FV

Una instal·lació fotovoltaica (FV) converteix la llum en
electricitat. L’element principal d’una instal·lació FV són
les plaques fotovoltaiques (o mòduls); una placa està
formada per diverses unitats, anomenades cèl·lules fotovoltaiques, connectades entre elles.
Les cèl·lules estan fabricades amb uns materials (generalment de silici) que tenen la propietat fotoelèctrica: quan
reben l’impacte de la llum del sol (fotons), es desencadena un moviment dels electrons dels àtoms que componen
aquests materials, i aquest moviment acaba creant un
corrent elèctric.

Cal posar les plaques exposades al sol i evitar que tinguin
ombra. Hi ha plaques de moltes mides diferents (en funció
del nombre de cèl·lules connectades que tinguin), però
totes tenen el mateix funcionament. Cada model de placa
FV té la seva potència de generació elèctrica, i l’energia
que podrà generar en un dia depèn de la seva potència,
de l’estona que estigui rebent llum solar i de la intensitat
de la llum que rebi a cada moment. La potència de les
plaques FV s’anomena «potència pic» (i es mesura en
Wp), perquè fa referència a la potència òptima que pot

*Fonts: ALCAIB Associació de Llicenciats/des en Ciències Ambientals de les Illes Balears i autoconsum.cat; sunnergy.mx; wired.com, ;Getty Images; lifetimesolarcolorado.com
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donar una placa (p.ex., quan li arriba una bona intensitat de
llum). La potència total de generació de la instal·lació serà la
suma de la potència de cada placa.
Les plaques han d’anar muntades sobre una estructura de suport, que es dissenya a mida per cada cas (en funció de si és
una teulada inclinada, teulada plana, sobre terra o com a part
d’una pèrgola, etc.). Hi ha estructures metàl·liques lleugeres,
o bé de fusta o de formigó per buscar més solidesa quan són
fixades al terra. Fins i tot hi ha estructures que giren al llarg
del dia (anomenades seguidors solars), per tal d’encarar les
plaques sempre cap al sol.*
La instal·lació també té components que no es veuen des de
fora:
• L’ondulador (o inversor), que adapta l’electricitat produïda
per les plaques en corrent continu (CC) a les condicions
de consum dels nostres aparells i de la xarxa general, que
funcionen en corrent altern (CA);
• Les proteccions elèctriques i els comptadors, que mesuren
l’electricitat produïda per les plaques.

Les persones que
fan instal·lacions
fotovoltaiques
Per aconseguir fer una instal·lació cal la participació de
moltes persones, amb capacitats i coneixements diferents.
Calen persones que facin:
• L’enginyeria: pensar,
calcular i dissenyar les
instal·lacions (en paper i amb
ordinadors).
• La fabricació: fabricar tots els
components (les cèl·lules FV,
les plaques, els onduladors, etc.) i transportar-los fins al lloc on
es construirà la instal·lació.
• La construcció i posada en marxa: instal·lar cada component, fer les proves de seguretat i posar-los en marxa.

Autoproducció (o autoconsum) elèctrica

Podem adaptar les instal·lacions FV a qualsevol situació de
consum que tinguem: un pis a la ciutat, una casa aïllada a la
muntanya, un cotxe, un vaixell... o una nau espacial!
Si fem una instal·lació en un edifici a la ciutat, quan les
plaques generen més electricitat de la que podem consumir
tenim dues opcions:
• Afegir bateries a la instal·lació, per desar l’excedent produït durant el dia i consumir-lo a la nit; o bé
• Enviar l’excedent a la xarxa de l’edifici o del barri (en aquest
cas, convé posar un comptador bidireccional).
Com podeu veure, una instal·lació fotovoltaica no té elements
mecànics (parts mòbils) que es desgastin i, per tant, és molt
senzilla de mantenir; principalment cal vigilar que les plaques
estiguin lliures de pols o de brutícia, revisar el cablejat i que
els contactes elèctrics estiguin en bones condicions i, si hi ha
bateries, que no s’estiguin descarregades més de 24 hores.
Amb un bon manteniment, la instal·lació tindrà una vida útil
superior als 20 anys.

Entenem per autoconsum d’energia elèctrica la producció
d’electricitat per al consum propi. Segons l’associació Serveis
Energètics Bàsics Autònoms (SEBA), http://www.seba.es/ca/
autoconsum-fv), «començar l’aventura de l’autoconsum genera molts dubtes pel “risc” que ens han fet creure que suposa,
però totes aquestes pors tenen respostes i totes elles empenyen a fer el salt a l’energia fotovoltaica». L’autoconsum FV:
és legal; permet compartir l’energia FV amb veïns i veïnes; no
comporta càrrecs, peatges ni traves administratives; a més,
molts ajuntaments faciliten les instal·lacions FV amb bonificacions a l’IBI (en el cas de la ciutat de Barcelona, la compensació és del 50% durant 3 anys); la instal·lació és molt senzilla,
només cal una llicència d’obra menor i un butlletí elèctric; es
preveu la compensació d’energia FV excedentària que s’aboqui a la xarxa.
Actualment, i com a preu de referència, a Barcelona ciutat s’estan fent instal·lacions de generació en modalitat d’autoconsum
a un preu d’uns 3,5 €/ Wp (sense IVA), però aquest valor pot
incrementar-se o reduir-se en funció de la dificultat tècnica o de
les dimensions; això suposa, per a una instal·lació d’uns 2kWp,
una inversió inicial d’uns 7.000 €. A banda del preu d’instal·lació,
cal preveure un cost de projecte i/o taxes.
Algunes companyies subministradores d’electricitat ja fa temps
que promouen les instal·lacions FV; destaquem Som Energia
pel seu caràcter cooperatiu, i Hola Luz , Factor Energia i Electra
Caldense, pel seu activisme dins del sector elèctric tradicional. A
poc a poc la resta de companyies estan reconeixent el valor de
l’energia solar i l’estan incorporant a la seva oferta de serveis.
D’altra banda, l’ajuntament de Barcelona també ofereix molta
informació a través de energia.barcelona/ca/programa-dimpuls-la-generacio-denergia-solar.
Us proposem un exercici (fàcil): Sabeu quanta electricitat
consumiu a casa? És a dir, quanta potència i quanta energia
per dia, per mes o per any?*

* En la propera revista publicarem estadístiques on podreu comparar el vostre consum amb la mitjana del barri i de la ciutat; i també explicarem com entendre la factura de la llum, i
afegirem consells per reduir el nostre consum a la llar sense perdre confort... o fins i tot guanyant-ne.
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COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

COMISSIÓ INCLUSIVA

DESCOBRIM PER COMPARTIR

VEN IU A CON ÈIXER-NOS

El club de lectura i la marató de lectura en veu alta ja
estan aquí!
Com ja sabeu, des de fa dos anys la Comissió de Biblioteca organitzem un
club de lectura destinat als adults de la comunitat educativa de l’Auró. La
nostra intenció és descobrir títols, autors i autores interessants de literatura
infantil per poder compartir-los amb els nostres fills a casa o amb els
alumnes, a l’aula.
Per això tenim una trobada cada mes, que aquest curs es fa a la sala infantil
de la Biblioteca Agustí Centelles. Allà hi trobem la Cèlia, la bibliotecària en
cap de la sala, que ens ajuda a trobar títols i ens proposa llibres que podem
emportar-nos a casa o a l’escola per compartir-los amb els i les petites.
Aquest any, al llarg de les sessions anirem descobrint llibres que són genials
per llegir-los en veu alta amb els nostres infants. I no només per als més
petits, no! També novel·les que podem llegir en veu alta als més grans o
llibres de poesia i relats. Recordeu que una de les formes més eficaces de fer
lectors i lectores és regalant històries de forma quotidiana, tinguin l’edat que
tinguin els destinataris (i sense demanar-los res a canvi).
Com que aquest any repetirem l’experiència de la marató de lectura que vam
iniciar l’any passat, el Club de Lectura vol ser un lloc per trobar llibres adients per
llegir-los en veu alta, així tindrem una part de la jornada feta. Vinga! Us hi animeu?
Les dates del Club de Lectura del que queda de curs són aquestes
(sempre en dimarts, sempre a les 19.15 h a la sala infantil de la Biblioteca
Agustí Centelles):
14 de gener, 18 de febrer, 17 de març, 14 de abril i 19 de maig (com cada
any, visitarem una llibreria especialitzada en literatura infantil, on ens faran
recomanacions de cara a l’estiu i acabarem amb una cervesa!)

Què fa la Comissió Inclusiva?

Som la COMISSIÓ INCLUSIVA de l’AFA de
l’escola AURÓ.

Us animem a incorporar-vos a la Comissió. TOTS HI ESTEU
CONVIDATS: famílies amb o sense diversitat funcional.
La participació a la Comissió Inclusiva de l’AFA és molt important, ja que rebreu de primera mà les informacions que més
us afectin i podrem gestionar entre tots i totes solucions a
possibles problemes.
Us convidem a participar posant-vos en contacte amb nosaltres: auro-inclusiva@googlegroups.com

• Col·laborem amb l’escola en la seva tasca inclusiva: acollim, informem i donem suport a les famílies amb infants amb
diversitat funcional.
• Promovem la utilització del servei de menjador dels nens/es
amb diversitat funcional.
• Promovem l’equitat en la participació en activitats extraescolars dels nens/es amb diversitat funcional.
• Promovem l’activitat d’esport inclusiu (la primera jornada
d’esport adaptat que es va fer a l’escola es va fer per iniciativa nostra, i que actualment es continua fent com una activitat
escolar).
• Organitzem xerrades relacionades amb l’àmbit de la inclusió, de dues menes: vivencials, adreçades a alumnes (hem
portat a David Aguilar i Andy Trias, i d’interès general per a
tota la comunitat educativa.
• Promovem que la biblioteca de l’escola ampliï el seu fons
amb llibres relacionats amb temes de diversitat funcional,
d’acord amb el recull previ i relacionat també amb el grup de
lectura de pares.
• Informem i intentem ajudar a les famílies a resoldre qualsevol
dubte relacionat amb la inclusió escolar o la diversitat funcional.
• Estem en contacte amb GAMIN, grup de comissions inclusives d’escoles de Catalunya

Us hi esperem!

Jordina Catellvell.
P4A
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COMISSIÓ DE PATIS

ASSEMBLEA DE l’A FA
El dimarts 19 de novembre va tenir lloc
l’assemblea general de l’AFA, amb l’assistència d’una trentena de persones.
Des d’aquí volem destacar alguns dels
assumptes que es van tractar:
Es va presentar (i aprovar) la Memòria
anual. Aquest document dona fe del
que ha fet l’AFA durant el curs anterior,
i indica les propostes d’actuacions per
a aquest curs. La visió de conjunt de
l’activitat de l’AFA, presentada així,
impressiona per la quantitat d’esforços i la varietat d’assumptes
en què intervenim en relació amb
l’escola i l’educació dels nostres fills i
filles. Val la pena consultar la Memòria
per fer-se una idea de l’abast de les
accions de l’AFA; podeu fer-ho obrint
els enllaços dels mails i missatges
de whatsapp que es van enviar amb
la convocatòria de l’Assemblea, o bé
consultant l’apartat de Documentació i
transparència del web de l’AFA.

Es van presentar (i aprovar) els Pressupostos de l’AFA. El pressupost executat és un complement de la Memòria
i deixa constància dels ingressos i
despeses generats per l’activitat
de l’AFA durant el curs passat; la proposta per al curs present es va aprovar
amb algunes modificacions que es van
explicar durant la reunió. Podeu consultar-los a l’apartat de Documentació i
transparència del web de l’AFA.
Es va presentar (i aprovar) una proposta
de rectificació de les quotes anuals
de l’AFA. L’any passat ja es va fer una
modificació de les quotes, però es va
calcular malament la incidència del servei de PasXTu en els casos de famílies
amb més d’un alumne a l’escola, i ara
s’ha corregit aquest error.
Es va renovar el càrrec de tresorer:
plega en Ramon Escassi, que ha estat
el titular de Tresoreria els darrers anys

(gràcies, Ramon!), i agafen el relleu la
Natalia Solanilla i en Lluís Medir; a més,
entren a formar part de la Junta
dues vocals noves: la Núria Morell i
l’Aina Peris. Gràcies a totes!
A més, com sempre, es va fer una crida
a participar en l’activitat de l’AFA. Al
nostre web (www. afaauro.org) hi trobareu el llistat de comissions i el mail
de contacte amb cadascuna d’elles per
apuntar-vos-hi. Feu-hi un cop d’ull: n’hi
ha tantes que segur que en trobareu
alguna del vostre interès!
Si no (o a més a més), us recordem que
les reunions de l’AFA són un dels principals canals d’informació i participació
de les famílies en el dia a dia de l’escola
dels nostres fills i filles i és per això que
us animem a participar-hi. Normalment
ens trobem el segon dimarts de cada
mes, a les 21.30 h. Us hi esperem!!

QUÈ FEM
A LA COMISSIÓ
DE PATIS
FEM PRESSIÓ A LES
ADMINISTRACIONS
L’educació pública és responsabilitat
de l’administració, per això intentem
que aquesta garanteixi uns patis en
bon estat i integrats en una educació
innovadora.
FORMACIÓ
Organitzem xerrades i també oferim
formació als mestres de l’escola,
com per exemple en temes de
coeducació als patis.
EL MÉS IMPORTANT DE TOT:
Fem sessions de treball i “bricolatge”
amb les famílies i infants per, a poc a
poc, anar transformant el pati i...
-Que tingui MÉS NATURA
-Que sigui MÉS INCLUSIU
-Que sigui UNA AULA MÉS
-Que tingui OMBRES
MÉS INFORMACIÓ
auro-patis@googlegroups.com
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PASSATEMPS
JEROGLÍFIC

Retalla aquesta pàgina de la revista i porta-la a la caixa “Somiem el pati de lʼAuró” que trobaràs a lʼentrada de lʼescola.

Trobeu les 15 diferències. No us en deixeu cap, que de veritat hi són!

SOPA DE LLETRES
CASTELLERA
Trobeu les 9 paraules del món casteller.

Si t’agradaria fer de casteller/a,
vine els dimecres de 19 a
20.30h al gimnàs de l’escola!

SOLUCIONS

SOPA DE LLETTRES
Acotxador, Agulla, Aleta,
Baix, Diada, Dosos,
Enxaneta, Folre, Pinya

GLOBUS / 14

Busqueu 8 parts del cos. A veure si les trobeu totes!

JEROGÍFIC:
Cap, Cul, Espatlla, Ventre,
Cames, Dits, Coll (Lloc),
Aixella I Boca

És època de desitjos....
Dibuixa, escriu, imagina quines coses t’agradarien al teu pati.

TROBA LES DIFERÈNCIES
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LA CONTRA
Què us inspiren les festes de Nadal?
Gràcies a la vostra col·laboració hem aconseguit fer aquest núvol de paraules.
Les més repetides són les que es veuen més

