
Al llarg d’aquests nou anys hem viscut moltes coses a l’Heura, hem après molt i hem 

fet uns amics inseparables. Tinc tots els records de les festes que s’han celebrat, 

dels professors i professores tan bons que hem tingut, de les colònies i excursions 

tan divertides que ens han preparat, de les amistats tan grans que hem fet i moltes 

coses més. L’Heura és com una gran família que sempre recordaré al meu cor, tots ens 

coneixem i ens estimem, i estem molt units. Cada any se’n van de l’escola vint-i-quatre 

nens de sisè i els trobem molt a faltar, i aquest any ens toca a nosaltres marxar, però 

sempre tindrem el record d’aquesta escola inoblidable, on hem rigut, ens hem divertit, 

hem treballat i hem trobat a una gent maquíssima. Em costarà acomiadar-me de l’Heura, 

però sempre recordaré i estimaré aquesta escola tan meravellosa.

Andrea Álvarez, 6è

Aquesta revista s´ha fet amb la col·laboració del Pepe, la Susanna Moyano i l’Ana Tomé.

Ni la pluja ni el pas del temps van desanimar els artistes de l’Heura a participar en les 

Jornades Culturals que aquest any estaven dedicades a la Música.  Amb al lema “SONA 

HEURA” , el passat divendres  27 de maig les  Jornades Culturals van començar amb una 

mostra de totes les activitats que els nens i nenes , mares i pares han anat fent durant el curs 

dedicades a la música.

Als Teixons, la classe de segon, ens va tocar organitzar els tallers, que van resultar tot un 

èxit com era d’esperar en una escola amb tant de talent! Els que hi vau ser  recordareu 

que es va muntar un TALLER DE CINEMA  gairebé de veritat a l’aula de 5è, amb entrades i 

acomodadors, on els nens i nenes havien d’esbrinar a quina pel·lícula corresponia la banda 

sonora interpretada per una orquestra. 

Al pati hi havia un PENTAGRAMA 

GEGANT  on els més petits van poder 

pintar i enganxar notes musicals. Al taller 

d’IMATGES SONORES, unes imatges que 

només podem definir com a ‘flipants’ 

ballaven al ritme dels sons del instruments 

i de les veus. També vam tenir un taller per 

DESCOBRIR SONS, on barrejats amb una 

gravació del concert de percussió de 6è  

s’amagaven sons de la escola (la cuina, les 

escales..), i uns altres sons més senzills pels 

més petits . 

Per últim, 17 grans grups d’artistes van participar a la MOSTRA DE TALENTS. Hi va haver de 

tot: cantants, ballarins i ballarines, instrumentistes... i de les més diverses edats! Va quedar 

molt clar que a l’HEURA hi ha molt TALENT, i tothom es va endur  la seva medalla!!. 

A més es va organitzar un cop més el mercat del llibre de segona mà, per recaptar fons per 

l’AMPA solidària i el berenar de 6è per recaptar fons per la festa de fi de curs; en resum,  una 

jornada molt especial. 

Els Teixons

QUIN TALENT TENIM A L’HEURA!
ADÉU A L’ESCOLA
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Els satèl·lits han permès la comunicació entre persones de diferents continents, 

proporcionant un enllaç instantani entre elles a través dels senyals de la telefonia i la 

televisió per satèl·lit. Però una altra aplicació important és el monitoratge continu del 

medi ambient global. Un exemple són les imatges impactants de vessaments de petroli  o 

del desglaç del gel de l’Antàrtica o de l’Àrtic.

Els satèl·lits són capaços de prendre 

mesures als llocs més remots, descobrir-ne 

característiques ocultes, i fins i tot mesurar 

esdeveniments que l’ull humà no pot detectar 

com la quantitat d’aerosols, els ciclons 

tropicals, les inundacions, la temperatura 

superficial del mar. Per tant són eines ideals 

per monitoritzar el canvi climàtic.

En resposta a peticions d’acció en la Cimera Mundial 

sobre Desenvolupament Sostenible al 2002, s´ha 

posat en marxa el Grup d’Observacions de la 

Terra (GEO) . Sobre la base dels satèl·lits de 

països de tot el món, GEO està construint 

actualment el Sistema d’Observació Global de 

la Terra (GEOSS) per proporcionar una visió 

més completa de la situació del medi ambient 

mundial.

Gràcies als satèl·lits d’observació de la 

Terra i a les seves dades, podem estar 

segurs que efectivament l’escalfament del 

nostre planeta és una realitat, provocant 

l’augment del nivell del mar, i que aquest 

escalfament està causat fonamentalment per l’activitat humana. Per sort, encara estem 

a temps d’aturar aquesta tendència i tenim els satèl·lits que ens ajuden a obtenir la 

informació que ens permetrà fer-ho.

Article escrit pels pares del Tell (tercer)

EDUCAR EN UN CONSUM RESPONSABLE

L’ÚS DELS SATÈL·LITS PER TENIR CURA DEL NOSTRE PLANETA

Una societat consumista

Vivim en una societat basada en el consum. Probablement aquesta és la característica 

fonamental del nostre temps, que alguns han qualificat com “l’era del consum”. El consum 

s’ha convertit en el motor de la vida econòmica i la dinàmica central de la nostra societat 

Els continus avenços tecnològics, l’abaratiment del 

crèdit i dels preus, el descens del preu de l’energia 

i la necessitat dels inversors de produir i vendre en 

massa, han contribuït a fer créixer el consum de forma 

desbocada les últimes dècades. 

La capacitat de consumir dels humans ha arribat a ser 

una de les més valorades. Sovint el consum és entès 

com a via cap a la felicitat i en ocasions es mesuren 

l’èxit i el progrés en termes d’alts nivells de consum. 

Consumir de forma creixent s’ha convertit en una cosa 

natural, mentre que moderar el consum es veu com a 

retrocés i ha esdevingut una activitat de lleure més, 

per tal d’adquirir malaltissament un munt de coses 

innecessàries que omplen les nostres llars. 

El mals socials i ambientals del consumisme

Ara bé, a poc a poc prenem consciència que el consumisme té uns impactes molt 

negatius. El consumidor s’empobreix i perd llibertat, i veu afectada també la seva salut. 

Però a la vegada, té un impacte mediambiental devastador, que perjudica especialment 

les poblacions més pobres i afavoreix l’opressió, els conflictes armats i la corrupció de 

molts països.

Cal fer un canvi radical en els nostres hàbits de consum

És evident que aquesta situació és socialment i ambientalment insostenible i ens obliga, 

per raons ètiques elementals, a treballar per un canvi en profunditat en els hàbits de 

consum de les nostres societats benestants. Cal que desenvolupem una nova manera de 

consumir . 

Cal un consum més autònom, conscient de les motivacions i creences socials que ens 

aboquen al consum; que conegui les conseqüències socials i ambientals dels hàbits de 

consum i de cada un dels béns, serveis i productes que consumim, alliberant-se de les 

pressions que empenyen a consumir i prenent les regnes del propi consum.

Cal un consum més just, que minimitzi el seu impacte mediambiental, apostant per la 

reducció del consum de béns materials, d’aigua, d’energia i que tendeixi a reparar, a 

reutilitzar, a reciclar els residus, ; que eviti els productes i serveis obtinguts en condicions 

laborals inadequades o generadores de violència, que afavoreixi la proximitat, i que 

prefereixi les opcions que no busquen purament el lucre i aposten per la reinversió 

comunitària, el comerç just o la reinserció social i laboral.

Cal un consum més prudent i assenyat, que es limiti 

a allò necessari per a la qualitat de vida, que moderi 

els propis desitjos, que distingeixi entre l’excés i el 

defecte, que calculi els costos del propi consum, 

que sigui capaç de gaudir de la llibertat que dóna 

l’austeritat i que s’esforci a contribuir al bé comú.

Com a pares i mares, hem de ser capaços d’ajudar els nostres fills a anar assumint aquest 

hàbits de consum autònom, just i prudent. Només l’educació de la ciutadania en un 

consum responsable pot produir canvis socials en profunditat. Educar en el consum 

responsable comença per adoptar nosaltres mateixos hàbits adequats, atès que la nostra 

forma de consumir és i serà el referent que els nostres fills adoptaran. Informem-nos 

constantment, reflexionem, experimentem, esforcem-nos per anar millorant i parlem 

habitualment de tot això amb ells, especialment en els àmbits de consum que els afecten. 

Estimulem-los a sentir-se responsables de millorar el món amb el seu consum!

Article escrit per l’Eduard pare del Joan (segon) i el Miquel (tercer)

- M’agradaria que la meva samarreta tinguès un logotip o un producte en ella. - Una bona samarreta converteix l’usuari en una  
 tanca publicitària corporativa ambulant. - Diu al món: “la meva identitat està tant embolicada amb el que compro que he pagat 
 a l’empresa per fer publicitat dels seus productes.” - Ho admets això?. - I tant. Donar suport als productes és la manera 
 americana d’expressar la individualitat.    

Consumir de 
forma creixent s’ha 
convertit en una 
cosa natural

Educar en el consum 
responsable comença 
per adoptar nosaltres 
mateixos hàbits 
adequats.

L’escalfament del nostre 
planeta és una realitat, 

Des de l’AMPA, tot seguint la línia dels darrers temps de buscar noves dinàmiques de 

funcionament que siguin més atractives i participatives, veiem la necessitat de trobar un 

espai per revisar el què fem i com ho fem, sobretot per cercar noves línies de treball que 

motivin a les famílies a ser més actives dins les comissions o a formar part de la Junta. 

En aquest sentit ens hem plantejat de forma temporal iniciar unes segones reunions 

mensuals, a banda de la convocatòria habitual del primer dilluns de cada mes. Seran 

reunions obertes a totes les mares i pares de l’escola Heura amb ganes de pensar i treballar 

aspectes organitzatius que ens permetin seguir compartint  coneixements i maneres de fer.

 

En aquestes trobades, de no més de dues hores de durada, ens agradaria poder parlar i 

construir un projecte d’AMPA on plantejar models estratègics d’organització i d’intervenció, 

nodrint-nos d’altres realitats i experiències i amb l’objectiu de millorar i incidir en el 

funcionament quotidià del Centre.

Us anirem informant d’aquestes reunions, on tots estem convidats a participar i a proposar 

temes. Tots comptem i tots som importants.

LA VEU DE L’AMPA


