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Dibuix portada: Jiaqi Chen. Quart. El sistema solar.
Contraportada: El coet dels desitjos. Instal·lació per al vestíbul de l’escola. 
Projecte transversal de Nadal 2016.
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PRESENTACIÓ

Has pensat alguna vegada en viatjar per 
l’Univers? T’agradaria descobrir-lo? Els nens 
i les nenes de l’escola hem investigat al 
voltant d’aquest tema tan fascinant durant 
aquest curs i volem compartir-ho amb vosal-
tres.

A la nostra revista podeu trobar tres grans 
apartats. A “Descobrim” mostrem com tro-
bem informació per a les nostres recerques 
a través de diferents persones, museus i en-
titats. Concretament, hem aprofundit sobre 
la relació de l’art i l’Univers a través de la vi-
sió de l’artista Joan Miró. En aquest apartat 
també podeu veure, en el nostre mapa de 
recerca, els temes que han interessat a cada 
curs.

A “Investiguem” us presentem una mos-
tra dels aspectes més interessants que hem 
descobert a les nostres recerques.

No us podeu perdre les pàgines dedica-
des a “Compartim”, on els membres de la 
comunitat educativa –alumnes, mestres, fa-
mílies i monitores– expliquen les seves ex-
periències al voltant del tema estrella.

Finalment, destaquem l’entrevista feta a en 
Jordi Aloy, científic del CosmoCaixa i autor 
del llibre 100 qüestions d’astronomia, així 
com l’entrevista a Daniel Lacasa, director del 
documental Tàndem: art a l’escola.

Igual que Stephen Hawking, hem volgut 
saber per què existeix l’Univers i hem des-
cobert moltes coses que us volem mostrar 
en aquesta revista. Esperem que gaudiu lle-
gint-la.



5

APRENEM A... TREBALLAR EN XARXA 
A l’Escola Miquel Bleach ens agrada ampliar horitzons, 

per això fa quatre cursos vam començar el projecte Tàn-
dem amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Amb 
ells hem après a treballar per projectes fent servir l’art i 
el patrimoni com un recurs d’aprenentatge, i a utilitzar 
el mètode de les estratègies de pensament visual (VTS) 
com una eina que utilitza l’art per aprendre a pensar i 

millorar la competència comunicativa i l’autoestima dels 
nostres infants.

Això ens ha permès crear vincles de treball amb enti-
tats externes a l’escola i ens ha ajudat a obrir-nos al món 
exterior. 

Aquest curs hem començat a caminar sols, però al ma-
teix temps acompanyats d’altres entitats i persones que 
ens ajuden obrint nous camins que ens permeten crear 
els nostres propis recorreguts.

DESCOBRIM

MUSEU NACIONAL 
D’ART DE CATALUNYA

ESCOLA 
MIQUEL 
BLEACH

FUNDACIÓ MIRÓ COSMOCAIXA
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CIÈNCIES 
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CICLE
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MITJÀ

CICLE 
INICIAL

MESTRES
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DESCOBRIM

L’ART I L’UNIVERS
JOAN MIRÓ: VISIONS ASTRALS

Sembla que el pare de Joan Miró, rellotger de profes-
sió, era aficionat a l’astronomia i que el sostre del dor-
mitori de l’artista al passatge del Crèdit, 4, de Barcelo-
na, estava tatxonat d’estels que emulaven el firmament. 

L’any 1959, Miró reconeixia que “l’espectacle del cel em 
trasbalsa. Em sento trasbalsat de veure, en un cel im-
mens, la Lluna creixent o el Sol”. 

Aquest sentiment es gesta lentament a Mont-roig, un 
poble del Baix Camp, al qual se sent vinculat d’una ma-
nera atàvica i inexplicable des que, a divuit anys, hi va 
passar la convalescència d’unes febres tifoides. Mont-

Joan Miró. L’estel matinal, 1940. Fundació Joan Miró, Barcelona. 
Donació de Pilar Juncosa de Miró.

Joaquim Gomis. Miró al seu taller.
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roig esdevé aleshores un escenari primordial, marcat 
pels cicles de la natura, la vida senzilla de la gent del 
camp, que és aliena a l’artifici, a les ambicions i a la fri-
volitat mundana que troba a París. Mont-roig és la terra, 
una realitat física, material, on imperen les textures ru-
goses i els aspectes sensorials, però és també una reali-
tat espiritual. I la terra vermella de Mont-roig només és 

concebible com a part d’una cosmogonia que ho abasta 
tot, la terra i el cel. El pagès personifica la terra llaurada, 
la fertilitat. En contacte amb el cel, adquireix un caràcter 
mític.

Durant la seva formació, Miró va tenir com a mestre el 
pintor Modest Urgell. La seva temàtica comprenia sobre-
tot paisatges desolats, marines, ermites i cementiris. A 

Joan Miró. Mans volant cap a les constel·lacions, 1974. Fundació Joan Miró, Barcelona.
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DESCOBRIM

voltes Miró atribueix a Urgell la presència constant d’as-
tres en la seva obra: “Els horitzons crepusculars llargs i 
rectes que tallen els quadres per la meitat, una lluna per 
sobre d’un xiprer, a la part baixa del cel. Formes que 
s’han convertit en una obsessió per a mi representen 
l’empremta d’Urgell. Sempre retornen, i cada vegada 
amb petites diferències”.

El 1937, amb l’ajuda de miralls d’augment, Miró fa un 
autoretrat fabulós. La seva fesomia, captada meticulo-
sament amb el llapis, es barreja amb flames, sols, estels 
i arcs de Sant Martí, com un espai imaginari on el mi-
crocosmos i el macrocosmos es fonen. Després hi aplica 
colors molt transparents, que el fan encara més eteri.

Joan Miró. L’or de l’atzur, 1967. Fundació Joan Miró, BarcelonaJoaquim Gomis. Miró a la seva masia de Mont-roig.
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Acabada la Guerra Civil espanyola, Miró lloga una ca-
seta a Varengeville-sur-Mer, a la Normandia. El paisatge 
tan peculiar, el cel, el distanciament de París, fan créixer 
en ell un desig d’evasió de la realitat tràgica de la Sego-
na Guerra Mundial. Comença una sèrie de pintures de 
petit format a les quals es refereix com a Constel·lacions. 
El conjunt mostra un món d’éssers en harmonia amb una 
gran varietat celeste i contenen el vocabulari essencial 

d’un llenguatge de signes que ocuparà en endavant el 
centre de la seva creació. Segons explica, “feia al·lusió a 
les constel·lacions interiors, a les constel·lacions de l’es-
perit humà, no pas a les constel·lacions científiques ni a 
les constel·lacions d’estrelles”, i precisa: “no és una con-
cepció científica, sinó poètica”.

Jordi J. Clavero - 14 de març de 2017
Cap Departament Educatiu, Fundació Joan Miró

Joaquim Gomis. Miró treballant.

Joan Miró. Dona amb tres cabells, ocells i constel·lacions, 1973. Fun-
dació Joan Miró, Barcelona. Donació de Pilar Juncosa de Miró.
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DESCOBRIM

MAPA DE RECERCA
El tema dels projectes d’aquest curs ens brinda l’opor-

tunitat d’enlairar-nos en un vol espacial cap al coneixe-
ment de l’Univers.

La curiositat que tenim els alumnes de  sisè  ens ha 
portat a investigar l’origen de la vida a la Terra i l’inici de 
l’Univers. Apropant-nos al tema, els companys de  cin-
què  ens interessem per la paleta de colors que pinta el 
cosmos. 

Però, només hi ha vida a la Terra? Ens preguntem els 
nois i les noies de  segon .

Els infants de  primer  ens fem moltes preguntes sobre 
les galàxies, els seus components i el misteri dels forats 
negres!

Les classes de  P4  i  quart  volem aprofundir en el 
coneixement del nostre satèl·lit, la Lluna. Ens preocupa, 
respectivament, per què la Lluna té forats i quin és el seu 
origen.

Per altra banda,  P3  hem decidit ser la classe dels astro-
nautes: volem saber qui són, que fan i com van a l’espai.

 P5  som la classe del Sol, volem conèixer les seves ca-
racterístiques i els seus colors.

L’astre rei també serà el centre que il·luminarà la inte-
ressant recerca de l’alumnat de  tercer : de què està fet i 
per què no ens crema.

Els nostres projectes van de la mà de diversos artistes 
que han plasmat el seu propi concepte d’Univers. 

Gaudiu del nostre viatge cap a l’Univers!

P4

P5

P3
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INVESTIGUEM

Els nens i les nenes de la classe de P3, aquest any, hem 
escollit ser la classe dels astronautes.

Però com s’imagina l’Univers un astronauta de 3 anys?

Per començar a imaginar l’Univers hem conegut l’obra 
d’Aleydis Rispa, una artista que imagina planetes, estels 
i satèl·lits experimentant amb diferents materials i des-
prés els fotografia.

Nosaltres també ho hem volgut provar i hem creat pla-
netes de diferents colors –blau, verd, vermell, groc i ta-

ronja– amb diferents materials: papers de seda i de diari, 
sorra, plastilina i pasta de sopa.

Una vegada creats, els hem fet fotografies i els hem 
transformat en planetes de diferents mides.

Per inspirar-nos una mica més, ens hem fixat en l’obra 
d’una altra artista, Regina Giménez, que també crea uni-
versos i mapes imaginaris. Ens ha agradat la seva obra 
Geografies còsmiques.

Hem jugat amb els nostres planetes imaginaris i les se-

ELS PLANETES DELS ASTRONAUTES

P3
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ves formes i colors per crear les nostres pròpies geogra-
fies.

Però aquí no vam acabar de jugar. Ens vam fer fotogra-
fies individuals amb el planeta que més ens agradava 
dels que havíem fet. Les vam tallar i vam construir uns 
puzles a la manera d’un altre artista, David Hockney, i la 
seva obra Autoretrat de 1986.

Els astronautes, quan tenen 3 anys, no paren de jugar 
amb la seva imaginació!

Si voleu saber més sobre els artistes que ens han inspi-
rat, consulteu aquests enllaços:

www. anamasprojects.com/artists/regina-gimenez/

www.fmirobcn.org/fundacio/prensa/99/aleydis-ris-
pa-planetas-y-estrellas.

David Hockney. Autorretrato. 1986

Regina Gimenez. Sin título. 2014. 
Galeria Miquel Alzueta.
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INVESTIGUEM

ELS FORATS DE LA LLUNA

El que més ens ha cridat l’atenció de l’Univers a les 
TORTUGUES són els forats de la Lluna.

Pensàvem que aquests forats s’havien fet perquè la Llu-
na i la Terra xocaven, i que hi vivien alienígenes. Però... 
vam investigar i ens vam adonar que eren els meteorits 
els que xocaven amb ella i formaven els cràters, que és 
com es diuen els forats.

Nosaltres volíem comprovar com es feien els cràters i 

vam fer experiments fent xocar esferes de diferents ma-
terials entre elles i amb objectes diversos. Vam descobrir 
que els forats eren de diferents mides i profunditat. 

Al Museu Nacional d’Art de Catalunya hem conegut 
Josep Maria Jujol, un artista que, fent cops sobre el me-
tall, va crear una safata que s’assembla a la superfície de 
la Lluna. D’aquest cops surten bonys i cràters com els de 
la Lluna.  

P4
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També volíem fer d’asteroides amb el nostre cos. Vam 
veure obres de diferents artistes i ens vam inspirar en 
una que ens va entusiasmar perquè els artistes interve-
nen amb tot el seu cos sobre el material: Paso doble, de 
Miquel Barceló i Josef Nadj (https://www.youtube.com/
watch?v=rhUWkEqYPt0). 

Aleshores, cadascú de nosaltres vam agafar un bloc de 
fang molt gran i amb les mans, els dits, els punys i els 

colzes, ajudant-nos amb corrons i pals de modelar –tots 
molt concentrats–, vam començar a fer les nostres obres. 
De sobte, la classe es va omplir de paisatges, rius, flors, 
castells, vaixells, muntanyes, llunes, pilotes...

Vam decidir ajuntar-les totes com si fos un puzle i fer-ne 
el paisatge del nostre planeta, que es diu FUL.

Ho vam passar estupendament!!!

I vosaltres, ho voleu provar?

Josep María Jujol. Safata. 1903-1911. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Miquel Barceló. Josef Nadj. Paso Doble.
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INVESTIGUEM

EL SOL, LA LLUNA I EL DRAC

P5

HI HAVIA UN ESPAI ON UN DRAC I UN 
SOL ES MUNTAVEN I JUGAVEN

Els nens i les nenes de la classe del SOL volem explicar 
a tota l’Escola Miquel Bleach aquest conte, que es titula: 
“El sol, el drac i la lluna”. 

Esperem que us agradi!

UN DIA EL SOL, QUAN ERA PETIT, 
JUGAVA AMB LES JOGUINES.

1

2
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LA LLUNA TAMBÉ JUGAVA AMB LES 
JOGUINES

ELS DOS JUGAVEN AMB UNA CUINETA 
I VINGUÉ L’AIGUA

VOLIA JUGAR AMB ELLS I VA OMPLIR 
TOTA LA CASA D’AIGUA

VA OBRIR LA PORTA AMB FOC I VAN 
SORTIR VOLANT

EL DRAC VA VENIR A OBRIR LA PORTA 
PER A QUE NO S’OFEGAREN

I CONTE CONTAT, JA S’HA ACABAT

3 5 7

4 6 8
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INVESTIGUEM
1r

Enguany ens hem dedicat al nostre projecte sobre 
l’Univers amb molt entusiasme i interès. Hem decidit in-
vestigar on som dins de la nostra galàxia. La pintura de 
Rubens L’origen de la Via Làctia ens ha ajudat a entendre 
d’on ve el seu nom. La nostra galàxia, la Via Làctia, es diu 
així perquè, segons la mitologia, és la llet vessada per la 
deessa Hera que forma el camí de les estrelles que con-
dueix a l’Olimp.

Des del començament del curs, hem fet moltes activi-
tats i hem descobert que l’Univers és apassionant. Vam 
veure vídeos sobre la Terra i el sistema solar, i vam visitar 
el Planetari Bombolla del CosmoCaixa, que us recoma-
nem si voleu viatjar a l’espai guiats per la llum dels estels.

El més interessant i divertit ha estat fer un estrellari. A 
continuació us expliquem com fer-ho:

Cerqueu a internet la 
plantilla de conste-
l·lacions i retalleu-ne 
cada constel·lació per 
la línia de punts.

Pinteu un tub de car-
tró de paper de cui-
na: per fora amb un 
disseny bonic i, per 
dins, de color negre.

Enganxeu-les en 
altres cercles negres 
més grans.

Foradeu cada pun-
tet d’estrella amb el 
punxó.

Col·loqueu el cercle 
en un extrem del tub 
amb unes anelles 
elàstiques.

OBSERVANT EL CEL

1 2 3 4 5
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I apa! A contemplar les constel·lacions que es veuen des de Barcelona: Ossa Major, Ossa Menor, Cassiopea...

Us animem a cercar-les al cel! 

Pedro Pablo Rubens. El nacimiento de la Vía Láctea. Museo del Prado.
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INVESTIGUEM

Alguna vegada us heu preguntat si existeixen els aliení-
genes? La classe de 2n sí, i és per això que hem decidit 
que sigui el tema de recerca per al projecte sobre l’Uni-
vers.

Com que ens agraden tant els alienígenes hem cone-
gut un artista que també s’interessa pel mateix tema a 
partir d’una experiència on li va semblar veure un OVNI. 
Es diu Robert Llimós i crea alienígenes amb diferents 

tècniques: pintura, aquarel·la i pastel, i també en fa es-
cultures. 

En Llimós treballa i viu a Barcelona. Al 1994 la Gene-
ralitat de Catalunya li va atorgar el Premi d’Arts Plàsti-
ques. Si voleu saber més informació sobre la seva obra, 
podeu accedir a la seva pàgina web: http://www.robert-
llimos.es/.

HI HA VIDA FORA DE LA TERRA?

2n
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Inspirant-nos en aquest artista, hem imaginat com se-
rien els nostres alienígenes i els hem modelat en argila. 
Per elaborar-los hem utilitzat argila blanca i eines per mo-
delar, com ara buidadors, espàtules, etc. Els hem posat 
antenes, tres ulls, barrets... Un cop l’argila s’ha assecat 
bé, els hem pintat amb colors ben llampants i els hem 
posat nom. Ens han quedat força estrambòtics!

Per saber si hi ha vida a l’espai els científics han co-
mençat a escoltar-lo, i és per això que estem cercant in-
formació sobre el projecte SETI (Search for Extraterres-
trial Intelligence), impulsat per l’astrònom Frank Drake 
per trobar vida intel·ligent fora de la Terra.

La classe de 2n està preparada per enlairar-se cap a 
l’espai exterior!

Robert Llimós. Nau escaneig. 2009. Barcelona.

Ro
be

rt
 L

lim
ós

. T
or

so
 d

e h
om

br
e a

lie
ni

ge
na

. 2
01

3.
 B

ar
ce

lo
na

.



22

INVESTIGUEM

Investigant sobre el Sol, a la classe de 3r hem vist que 
des de l’antiguitat ha sigut molt important per les perso-
nes.

Els artistes se n’han fet ressò a les seves obres, i també 
la ciència s’ha dedicat a saber com és el Sol. 

Observant el Sol en directe en aquest enllaç https://
www.youtube.com/watch?v=rWhC5GurldA, hem fet les 

nostres creacions amb pintura al tremp. Primer vam pin-
tar el fons i vam esperar que estigués sec per fer pin-
zellades d’un altre color a sobre. Van quedar uns Sols 
magnífics! 

A partir d’aquesta observació ens hem adonat que al 
Sol li surten braços (“protuberàncies”) que s’estiren, que 
es produeixen explosions i que té taques solars. 

EL SOL TÉ VIDA!
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Hem vist que aquestes taques solars van canviant en 
nombre i en mida al llarg del temps.

Per entendre-ho millor us explicarem que fa 300 anys hi 
va haver un refredament a l’hemisferi nord, ja que l’activi-
tat solar reflectida en les taques solars era baixa. Alguns 
anys no hi havia cap taca solar. Aquesta època es coneix 
com la Petita Edat de Gel. Amb el fred la fusta dels avets 

era més dura i densa que ara, i amb ella Stradivarius va 
poder crear els seus famosos violins.

Escoltant la música d’aquests violins i deixant volar la 
imaginació, com fa l’artista Pablo Colussi, hem creat els 
nostres violins, que podeu veure a les fotos.

Aquí podeu escoltar aquesta música tan relaxant: http://
spaceplace.nasa.gov/violins/sp/
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INVESTIGUEM

A classe estem molt interessats en el nostre satèl·lit: la 
Lluna. La Terra no és l’únic planeta que té la Lluna, però 
a simple vista, la nostra és l’única que podem observar. 
Així doncs, ens hem interessat en ella i tornem a ser in-
vestigadors un curs més!

A l’inici ens vam preguntar “com veiem nosaltres la Llu-
na?”, i utilitzant els dits com a pinzells vam fer unes crea-
cions ben diverses de la idea que cadascú de nosaltres 
en tenia. Al llarg de les sessions també hem anat desco-
brint que són molts els artistes que han plasmat la Lluna 
a les seves obres. Per exemple, la trobem a Somni, una 
pintura de Joan Brull i Vinyola sobre la qual vam fer un 

DESCOBRINT LA LLUNA:  UN PETIT PAS PER L’HOME, UN GRAN SALT PER 4T! 

4rt

Joan Brull. Somni. Cap a 1905. Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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VTS al MNAC. En aquest cas, les tonalitats que emprava 
ens van transmetre malenconia, i la Lluna que hi aparei-
xia era plena, una de les fases lunars que hem estudiat.

Un altre projecte que hem portat a terme ha estat “El 
llibre de l’Univers”. En les seves pàgines hem plasmat 
amb diferents tècniques: La Lluna (el satèl·lit que orbita 

la Terra), la Terra (el nostre planeta), el sistema solar (on 
es troba la Terra amb altres planetes ), la Via Làctia (la 
nostra galàxia) i l’Univers (on està tot). Ho hem fet en 
aquest ordre i amb cartolines de diferents mides perquè 
es veiés d’allò més concret a allò més ampli. Esperem 
que us agradi!
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INVESTIGUEM

DE QUIN COLOR ÉS L’UNIVERS?
Els nois i noies de 5è hem tingut l’oportunitat de fer una 

entrevista per Skype a un expert en astronomia, l’Aleix 
Roig, mestre d’una escola de Mataró. 

Vam preparar i enviar a l’Aleix un guió amb el que vo-
líem saber, com a part de la nostra recerca sobre els co-
lors de l’Univers.

L’Aleix va ser molt amable i pacient. Vam aprendre molt 
d’ell. Ens va explicar, per exemple, que la dispersió òpti-
ca és quan la llum blanca es troba amb un cos, una gota 
de pluja, i aquesta actua com si fos un prisma, separant 
la llum en els colors de l’arc de Sant Martí. Aquesta se-
paració dels colors és l’anomenada “dispersió òptica”. 

També ens va dir per què les estrelles poden canviar el 
seu color. Això depèn de diversos factors, com el temps 
i la distància. 

Per als artistes també és molt important el color. Hem 
vist com Miquel Barceló, per donar força a les seves 
obres, barreja diferents materials com sorra, aquarel·la, 
sal, cola… i crea la seva pintura matèrica. Nosaltres hem 
donat color a l’Univers inspirant-nos en aquest artista.

L’Aleix ens va donar la notícia que el nostre Sol és groc 
i blanc, i està a la meitat de la seva vida.

Ens vam quedar tan impressionats que ho vam voler 
compartir amb els nostres companys de P5, tercer i sisè, 
que també fan recerca sobre el Sol i l’origen de l’Univers. 

5è
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INVESTIGUEM

Després d’uns mesos investigant a l’aula sobre la for-
mació de l’Univers i l’origen de la vida al nostre planeta, 
vam anar al Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(NAT). Allà ens van acabar d’explicar algunes coses i així, 
d’aquesta manera, vam completar la nostra recerca.

PER QUÈ SOM COM SOM?

Des que es va formar la Terra fins que hi va aparèixer 
la primera forma de vida microscòpica a l’aigua, aquesta 
ha patit canvis molt grans que han durat milions i milions 
d’anys. Aquests canvis físics han estat els que han propi-
ciat que les espècies anéssim evolucionant.

6È
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Els humans som mamífers molt evolucionats. Sabíeu 
que totes les espècies d’éssers vius tenim un avantpas-
sat comú? 

Fa 5.000.000 d’anys una forma de primat va donar lloc 
a dues famílies: la dels actuals ximpanzés i la dels homí-
nids, que són els nostres avantpassats.

Gràcies al desenvolupament d’una cultura complexa, 
hem aconseguit independitzar-nos del medi ambient; 

l’ésser humà de demà, anatòmicament parlant, no can-
viarà. Però ara, pel que fa a la cultura i el progrés tec-
nològic, segueix l’evolució. El nostre futur potser rau en 
la colonització de nous planetes.

Si morfològicament encara poguéssim canviar, com 
t’imagines que serem d’aquí a uns quants milions d’anys? 

Nosaltres ens ho hem imaginat. Mira-ho:
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PROJECTE TRANSVERSAL: EL DIA I LA NIT

En aquesta ocasió, el projecte transversal i artístic de 
Nadal ha estat relacionat amb el solstici d’hivern. A par-
tir del 21 de desembre el dia triomfa sobre la nit fins al 
proper solstici d’estiu, el 21 de juny.

El punt de partida de la nostra investigació ha estat una 
obra del Museu Nacional d’Art de Catalunya: El triomf 

COMPARTIM

del Dia sobre la Nit, precedit de l’Aurora, d’Antoni Caba. 
A partir d’aquesta pintura hem investigat sobre els ele-
ments que estan relacionats amb el dia, com el Sol, la 
llum i els seus reflexos, la vida..., i elements relacionats 
amb la nit, com la Lluna, les estrelles, la foscor, la por, els 
somnis...

Antoni Caba. El triomf del dia sobre la nit 
precedit de l’Aurora.1882. Museu Nacional 
d’Art de Catalunya.
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Hem recreat el Dia i la Nit fent dues instal·lacions artís-
tiques al vestíbul i a les escales de l’escola. El dia està 
representat pel Sol, que ens il·lumina i dona vida a les 
plantes i els animals. La llum també es desplega amb 
l’aparició de l’arc de Sant Martí, que ens descobreix tota 
la seva gamma de colors.

D’altra banda, la Nit està representada per la Lluna i 
els somnis. Sovint, en la foscor de la nit apareixen els 
malsons i la por als monstres. També hem representat la 
nit amb els estels formant constel·lacions, que apareixen 
ben visibles a l’ull humà, ens acompanyen i ens prote-
geixen en la fosca cúpula de la nit. 
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MOMENTS EN FAMÍLIA
El passat 9 de març vàrem tenir l’oportunitat de com-

partir una tarda molt especial amb les famílies de l’esco-
la. 

Com ja sabeu, el projecte de recerca d’aquest curs gira 
entorn de l’Univers. Cada curs, des de P3 fins a 6è, fem 
una presentació a les famílies per explicar tot el que es-
tem treballant i allò que més ens agrada.

En acabar les presentacions va començar la part més 
artística i participativa, que tenia com a objectiu crear 
galàxies de tota mena per fer una instal·lació a la façana 
de l’escola. 

Al llarg de la setmana tota l’escola s’havia estat prepa-
rant per tenir-ho tot a punt.

Podeu veure’n el resultat a la façana de l’escola. Aquest 
art es considera art efímer perquè durarà fins que el 
temps ho digui. Hem aconseguit crear un Univers a l’es-
cola!

A infantil vàrem crear una 
galàxia amb planetes 
imaginaris.

A segon vàrem fer la 
galàxia de les emocions 
amb uns planetes plans.

A primer vàrem recrear el 
sistema solar.

COMPARTIM
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A tercer la galàxia An-
dròmeda que fa forma 
d’espiral.

A quart vàrem recrear les 
fases de la lluna.

Enguany tots els membres 
de la família han pogut fer el 
treball plegat i moure’s per 
l’escola lliurement.

A sisè vàrem fer una 
galàxia inspirada en la 
mitologia grega.

A cinquè vàrem crear 
planetes segons la seva 
composició i colors.

4RT

5È

6È
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ENTREVISTA A JORDI ALOY
Els alumnes de primària de l’escola Miquel Bleach vam 

traslladar-nos al CosmoCaixa per fer una entrevista a Jor-
di Aloy sobre les nostres recerques al voltant de l’Univers.

Jordi Aloy i Domènech va néixer a Barcelona el 1964, i 
va estudiar Ciències Físiques a la Universitat de Barcelo-
na. Astrònom vocacional des de ben jove, té una llarga 
experiència en el món de l’astronomia amateur, on ha 
estat membre de les agrupacions astronòmiques més 

destacades del nostre país. Actualment treballa a l’Àrea 
de Ciència, Investigació i Medi Ambient de la Fundació 
”la Caixa” com a responsable de continguts del planeta-
ri, i també desenvolupa projectes relacionats amb expo-
sicions de contingut científic.
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Què hi havia abans del Big Bang?
Ens trobem, una vegada més, amb una pregunta a la 

qual possiblement no podrem arribar a donar mai una 
resposta concloent. L’hem d’entendre no ben bé com 
una explosió, sinó com un instant en el qual va començar 
l’expansió de l’Univers. A l’instant zero van començar a 
existir no solament l’espai i el temps, sinó també les ma-
teixes lleis de la física, que són en última instància les 
que ens permeten conèixer el cosmos.

Com es va crear la Lluna i de què està feta?
De roca i metalls. Un planeta de la mida de Mart ano-

menat Teia va xocar contra la Terra antiga i de l’impacte 
es va formar la Lluna, amb les restes dels dos planetes. 
És per això que la Lluna té molts dels components que 
hi ha a la Terra.

D’on venen els forats negres i com es formen ?
Són bàsicament un cadàver estel·lar: el que queda del 

nucli d’una estrella molt massissa després d’haver explo-
tat.

Per què el sol crema i brilla tant?
Perquè és una estrella i al nucli es donen reaccions nu-

clears amb la fusió de nitrogen i heli. El Sol emet ener-
gia. Una de les propietats més característiques de les 
estrelles és que emeten llum i calor.

Penses que hi podria haver vida fora de la Terra?
Ara per ara, la resposta que podem donar és que no ho 

sabem del cert, però molt probablement no estem sols 
al cosmos.

Per què les estrelles s’agrupen en Galàxies?
La força de la gravetat és qui en té la culpa. La gravetat 

és la responsable que nosaltres no estiguem flotant aquí, 
com si fóssim astronautes. 

Les estrelles tenen gravetat i fan una força entre elles 
que fa que es mantingui unida la galàxia. La galàxia és 
un conjunt de centenars de milers de milions d’estrelles 
unides entre elles per la gravetat. 
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ENTREVISTA A DANIEL LACASA
El passat mes de febrer es va estrenar a la Pedrera el 

documental Tàndem: art a l’escola, filmat a la nostra es-
cola durant el curs 2015-2016.

Els nens i les nenes de l’escola hem volgut fer al seu 
director, Daniel Lacasa, algunes preguntes. 

Com vas decidir la teva carrera?
No és quelcom que tingués clar de ben jove. El cine-

ma sempre m’ha agradat però no em plantejava dedi-
car-m’hi. Vaig estudiar sociologia, però no em veia de-
dicant-m’hi professionalment. En paral·lel em vaig anar 
apropant al cinema documental. M’agradava molt. És 
aleshores que em vaig plantejar estudiar-lo i treballar-hi 
seriosament.

Hi ha moltes maneres d’arribar al cinema. 

Quants anys has estudiat per ser gravador?
M’agrada això de “gravador”...

Pròpiament, com a estudis de “gravador”, he fet di-
ferents cursos d’escoles de cine i un màster en cinema 
documental. Però el cert és que el cinema és un ofici i, 
com tot ofici, he anat aprenent fent-lo.

Per quina raó i amb quin objectiu has fet aquest docu-
mental?

Juntament amb el MNAC i l’escola ens vàrem pensar 

que seria interessant i bonic poder deixar constància del 
que estava succeint a través del projecte Tàndem. A l’es-
cola ja estàveu al tercer any del projecte, ja teníeu una 
gran relació establerta amb el museu i amb l’art. Era un 
bon moment per fer-ho. A banda de deixar-ne constàn-
cia, introduir una mirada des del llenguatge del cinema 
documental era una manera més de contribuir al projec-
te i enriquir-ho.

Com heu construït el documental?
Venint sovint a l’escola, observant, escoltant, capturant 

imatges i sons, pensant en relacions entre elles, en què 
seria interessant capturar de tot el que passa en el vostre 
dia a dia.

Aleshores arriba el muntatge, és com enfrontar-se a un 
trencaclosques en què, a mesura que vas afegint-hi pe-
ces, cada una es transforma i modifica totes les altres 
que ja estaven muntades. Pren temps, però és un mo-
ment apassionant de 2016. 

Pel rodatge vaig estar venint a l’escola des del febrer 
fins al final de curs. Muntar-lo em va prendre prop de tres 
mesos fins a tenir-ne el resultat final. 

Tens ajudants?
Més que “ajudants” en diria “companys i companyes”. 

El cinema és un treball d’equip. 

COMPARTIM
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Segurament algú de vosaltres recorda la Verònica Font, 
el Nacho Ybarra o el Francesc Gosalves, que van fer el so. 
Duien aquell micro tan gran que us cridava tant l’atenció. 
I el que segur que recordeu és la música del Sergio Gu-
tiérrez Zuluaga. 

Com has gravat la nostra escola, si nomes t’he vist una 
vegada?

Em fa gràcia que em feu aquesta pregunta.

És cert que vaig anar poc a algunes classes i vaig insis-
tir més en d’altres, però vaig venir molts dies a l’escola. 
Està molt bé això de passar tan desapercebut... especial-
ment com a documentalista.

T’ha agradat la nostra feina?
Molt, i la trobo molt interessant. De fet, a mi m’hauria 

agradat poder formar part d’un projecte així quan anava 
a l’escola.

T’agrada la feina que fas? Per què?
M’agrada molt. Gran part de la meva feina es basa en 

l’observació i la curiositat. Em permet conèixer persones 
de les quals aprenc moltíssim. La meva feina m’ensenya 
a comprendre i respectar. M’obliga a pensar i reflexionar. 
També hi ha moments durs, com en qualsevol cosa que 
fem, però els moments difícils també són importantís-
sims.

Per a crear la música en què us vàreu inspirar?
Vam parlar molt de com entenem la funció de la mú-

sica en el cine, de com ha d’acompanyar, de les sensa-
cions que buscàvem en cada moment. Dels instruments, 

teníem clar que n’havien de ser pocs i vam posar-nos 
d’acord en quins serien. Vam treballar sobre referents 
d’altres músiques i compositors. Va ser molt bonic treba-
llar amb el Sergio, va fer una feina magnífica.

Ens ha agradat molt el documental pels records que 
ens venen al cap de l’any passat i per la música que heu 
creat de fons, que ens transmet tranquil·litat. Es nota que 
hi ha una gran feina al darrere. 

Gràcies, Daniel!

Per veure el documental, aneu a aquest enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=NCSs4Tp6DCU 
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LES FAMÍLIES PARLEN SOBRE L’UNIVERS

De la Xina: Hi havia una vegada en el cel deu sols. Feia 
tanta calor que l’aigua anava desapareixent, les plantes 
s’anaven assecant. Un nen que es deia Yi volia acabar 

amb els sols. Va passar dies i nits perseguint-los. Fins que 
al final va disparar amb el seu arc als nou sols i només va 
quedar un sol.

De Bolivia: Cuando la luna se ve de color rojo, también 
llamada “luna de sangre”, se cree que está enferma y 
que las mujeres embarazadas no la pueden mirar porque 
sus bebés nacerán enfermos de los ojos.

Cuando hay luna llena se cree que influye en los partos, 
y por lo tanto nacerán más bebés. 

También los agricultores siembran las patatas en luna 
llena.

Otra creencia asociada a la luna llena es que afecta a 
las personas con problemas mentales y que se cometen 
más locuras.

De Bolivia: Quan la lluna es veu de color vermell, tam-
bé anomenada “lluna de sang”, es creu que està malalta 
i que les dones embarassades no la poden mirar perquè 
si no els seus nadons naixeran malalts dels ulls.

Quan hi ha lluna plena es creu que això influeix en els 
parts, i per tant naixeran més nadons. També els agricul-
tors sembren les patates en lluna plena.

Una altra creença associada amb la lluna plena és que 
afecta les persones amb problemes mentals i que es co-
meten més bogeries.

COMPARTIM
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De Marruecos: Hi havia una vegada un planeta magnè-
tic que es deia Seinshamed. Aquest planeta va tenir una 
connexió amb una persona que va néixer de la sorra del 
Sàhara, i així aquesta persona es va autonomenar Seins-
hamed. Ell va créixer amb un senyor que el maltractava, 
no li donava de menjar i el feia caminar amb toros braus 
per les muntanyes perquè menjaren pel dia i per la nit 
(aquest procés en àrab és diu Sroh). Un dia, ja cansat, es 
va enfadar i va fer que el planeta Seinshamed s’apropés 
a la Terra. Aquest apropament va matar amb raigs mag-
nètics en Seinshamed i els toros. Al lloc de la mort es va 
formar un pou de la mala sort on la gent no hi va mai, i 
d’aquesta manera mai ningú el va recordar. 

De la India: A l’Índia hi ha un dia que es diu Karwa-
chauth. Es celebra el quart dia després de la lluna plena. 
Aquell dia les dones no mengen res des que surt el sol. A 
la nit celebren una cerimònia amb els seus marits, que es 
diu pooja, i després els seus marits els donen de menjar 
i aigua. Tot això ho fan perquè els seus marits tinguin una 
vida més llarga. Això ho fan un dia de cada any.

De Corea: Hi ha una llegenda a Corea que diu que a 
la lluna es poden veure conills que fan mochi (arròs) i 
baixen a la Terra per vendre’l.

Coneixes més histories de l’Univers? 
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MENJAR A L’ESPAI

En Nico és un cuiner que aquest any ens acompanya a 
l’hora del menjador. Al sentir-nos parlar tant de l’espai, 
ha pensat anar-hi amb la seva amiga OL2A. I això ha fet 
que al menjador ens preguntem:

Què mengen els astronautes quan són en una missió 
espacial?

La sorpresa ha estat descobrir que mengen pràctica-
ment el mateix que nosaltres: fruita, verdura, carn, peix..., 
i fins i tot tenen salsa de tomàquet i maionesa, tot pre-
cuinat o deshidratat (sense aigua).

La seva presentació és una mica diferent. Cal conser-
var-los i envasar-los d’una manera especial, si no es fa-
rien malbé. S’envasen al buit, embolicats amb paper 



41

d’alumini o en llaunes. 

Per poder-los menjar, els escalfen a la temperatura ade-
quada amb forns. 

Les begudes també són deshidratades: el cafè, el te, 
els sucs de taronja i llimona i els combinats de fruita.

Per menjar es subjecten les safates al cos amb uns ar-

nesos. Els coberts que utilitzen són magnètics per evitar 
que surtin volant per la falta de gravetat.

Per recordar-ho hem fet un mural i cada dia, mentre 
dinem i en Nico sigui de viatge, ens preguntarem:  
 Què deu menjar avui, en Nico? Potser el mateix 
que nosaltres?
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