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Si anem junts és millor !
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Recordar, del llatí re-cordis, vol dir tornar a pas-
sar pel cor i això és el que es pretén la nostra 
Guspira: reconèixer quins moments són signifi-
catius per comprendre qui som i per què sentim, 
pensem i fem el que fem. 

En cadascun dels articles i de les fotografies s’hi 
guarden records que es volen compartir. Aprofi-
teu cadascuna de les pàgines de la revista per re-
viure el que ha estat aquest curs escolar. 

Des d’aquestes ratlles volem fer palès el nostre 
agraïment als alumnes i al claustre de mestres i 
professors de l’escola per haver dedicat temps a 
elaborar els articles, a la comissió per la tasca de 
recopilació i edició, als membres de l’AMPA per 
fer possible un any més que tinguem la Guspira 
a les nostres mans i a la Montse Planas per la tas-
ca de correcció que ha realitzat. Moltes gràcies a 
tots per la bona feina!

La Guspira està organitzada en diferents blocs 
que engloben la nostra manera d’educar:

	 •	 xarxa

	 •	 educació	integral

	 •	 sostenibilitat

	 •	 escola	digital

	 •	 escola	cristiana

	 •	 plurilingüisme

	 •	 país	i	cultura

	 •	 i	tutoria

Deixa’t sorprendre, endinsa’t en la Guspira. 
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Cinc anys, cinc reptes

 XARXA DIRECCIÓ

nes siguin protagonistes del seu aprenentat-
ge i l’adquisició que fan dels coneixements és 
molt propera a la seva realitat. A més a més al 
treballar cooperativament els alumnes apre-
nen a resoldre conflictes, posar-se d’acord, ac-
ceptar l’opinió dels altres...aspectes que segur 
que necessitaran en el seu futur.

Robòtica

Van arribar a l’escola uns robots senzills que 
han anat creixent en volum i complexitat. Ens 
hem adonat que treballant-hi i programant-los 
ajuden als alumnes a millorar la situació es-
pacial i, sobretot, a aprendre dels seus errors. 
Descobrir on s’equivoquen els permet conèi-
xer en què millorar fent que l’error no tingui 
connotacions negatives. Amb aquests robots 
aprenen més i millor tot jugant i compartint 
els reptes entre iguals. La gamificació, és a dir, 
la utilització de jocs d’estratègia a l’aula tant 
a educació infantil com a primària, també ens 
ajuda a aconseguir aquests objectius i d’altres.

Obrim l’escola

Un altre dels objectius que ens proposem és 
la obertura de l’escola a les famílies. Trobem 
especialment positiva la seva implicació quan 
participen en activitats com la trobada de jocs 
de taula organitzada per l’AMPA o quan entren 
a l’escola a viure amb els alumnes la feina re-
alitzada en moments com l’English Week, la 
Setmana de la Ciència, el teatre de Sant Jordi o 
l’actuació de Nadal. Aquestes activitats tenen 
un valor afegit perquè realment els alumnes 
veuen la utilitat de la seva feina i la il·lusió 
amb la qual la realitzen fa que realment si-
gui significativa i el seu record perduri en el 
temps. 

Tot plegat per aconseguir que els nostres alum-
nes esdevinguin persones implicades, partici-
patives i actives que milloraran la societat en 
la qual els tocarà  viure. 

Volem donar les gràcies a les famílies, els mes-
tres i a tota la comunitat educativa per aquesta 
implicació en l’educació dels nois i noies que 
vénen a la nostra escola. Treballant en equip 
segur que assolirem aquests reptes.

A l’escola treballem perquè els nostres alum-
nes siguin persones implicades, obertes, amb 
esperit crític i capaces de treballar en equip. 
Per aconseguir-ho canviem metodologies i tre-
ballem de formes diverses perquè elles i ells 
es puguin adaptar a unes feines del futur que 
encara desconeixem.

Aquest repte de futur ens ha portat a aplicar 
canvis metodològics en el dia a dia de l’escola:

Chromebooks

Fa quatre anys vam introduir aquesta nova 
eina a cicle superior com ajuda al canvi de 
metodologies que ens proposàvem. Els grans 
avantatges que ens ha proporcionat ha fet que 
la implantació del projecte hagi estat molt 
més ràpida del que ens esperàvem. En l’actu-
alitat és una eina gairebé indispensable que 
alumnes utilitzen quotidianament cada ve-
gada des de més petits. D’aquesta manera els 
nostres alumnes acaben amb un alt grau d’as-
soliment de la competència digital, són capa-
ços de cercar i gestionar el gran volum d’infor-
mació existent i utilitzar diferents aplicacions 
o adquirir-ne de noves.

Plurilingüisme

És evident que l’adquisició d’una tercera llen-
gua com l’anglès és imprescindible en el món 
globalitzat en el que ens trobem. D’aquí el nos-
tre esforç a potenciar situacions en les quals 
els alumnes tinguin contacte amb la llengua. 
A més d’incrementar hores d’anglès a classe, 
hem anat afegint altres accions per aconse-
guir aquest objectiu: auxiliar de conversa, co-
lònies en anglès, estades a Anglaterra, inter-
canvis amb Alemanya,  English Week, Escola 
d’idiomes al centre… També iniciem el treball 
d’una quarta llengua com el francès a partir de 
1r d’ESO.

Projectes

Un dels darrers canvis que portem a terme a 
nivell metodològic és el treball per projectes. 
Després de veure la necessitat de fer aquest 
canvi i realitzar la necessària formació, dedi-
quem setmanalment un temps per poder tre-
ballar d’aquesta manera. Observem que l’esforç 
val la pena perquè aconseguim que els alum-
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AMPA
Des de l’AMPA volem reconèixer i fer home-
natge en aquest article de la Guspira a l’Ol-
ga Rubiño, darrera presidenta de l’AMPA.

Tots els que formem part de la junta et de-
diquem quatre paraules que són ben poc en 
comparació amb la feina que altruistament 
has dut a terme durant aquests últims 5 
anys com a cap representatiu de l’AMPA i 
prèviament 3 anys de delegada de curs.

Es diu ràpid, però has invertit i dedicat 
moltíssimes hores a fer una gran labor: or-
ganitzant, tractant i gestionant millores, 

I jornada de jocs de taula
El 27 de gener passat l’AMPA i l’equip directiu de l’escola vam iniciar una nova activitat. Per tal de crear 
un ambient lúdic i festiu entre pares, alumnes i professors vam fer la I jornada de jocs de taula. Sabem 
que el joc de taula és una bona eina per passar una bona estona al voltant d’una taula en bona compa-
nyia, on a més aprenem valors des de ben petits com és el respecte de torn, el compartir, el negociar, 
treballar en equip, aprendre a guanyar i perdre...

Aprofitant que des de l’escola es treballa amb algun d’aquests jocs de taula des de ja fa alguns cursos i 
que s’utilitzen per treballar continguts curriculars, vam pensar que era una bona ocasió per donar-los a 
conèixer a les famílies.

Vam preparar l’aula de projectes de l’escola amb una gran varietat de jocs, però se’ns va quedar  petita i 
vam necessitar dues sales més perquè tothom hi pogués participar. Més de 150 persones, alumnes i famí-
lies de tots els cursos, van passar per l’espai  a fer unes partidetes i ens ho vam passar genial.

Ja estem buscant data per a la segona edició de cara al proper curs. Esperem que tingui el mateix èxit 
que aquesta.

I, com diu l’Oriol Comas, i va quedar ben demostrat aquell matí: “jugar és una activitat saludable i que 
ens fa feliços.”

 XARXA AMPA

 XARXA AMPA

festes... col·laborant de ple amb l’escola, tot 
plegat per a un benefici comú del qual tre-
uen partit els nostres fills/es.

Mil gràcies per la teva generosa implicació!

Has delegat el teu càrrec i estàs acompa-
nyant la nostra companya Nàdia Cantero 
en el seu primer any de presidenta de l’AM-
PA. Amb tu és un plaer treballar i estem 
molt contents que finalment continuïs 
amb nosaltres. Moltíssimes gràcies de nou 
per fer-nos costat també com a membre de 
la Junta.
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6

Si anem junts és millor!
Aquest curs ha estat molt especial per als alumnes i els professors del parvulari, ja que hem culminat un projecte 
que ens feia molta il·lusió i en el qual hem invertit molts esforços: la millora del nostre pati.

Feia temps que havíem detectat la necessitat de fer quelcom en el nostre pati, sentíem que ens faltaven elements 
per donar-li un aire nou. El curs passat vam iniciar el nostre projecte i gràcies a la col·laboració de l’AMPA i a la 
implicació de tota l’escola ho hem pogut fer realitat. 

Vam pensar en un espai on els nens i les nenes tinguessin moltes oportunitats de joc, on cadascú pogués escollir 
segons els seus interessos i els seus gustos. Un lloc on, compartint amb companys d’altres cursos, es pogués apren-
dre a través de l’experimentació, l’observació i, sobretot, el joc. 

Des de Direcció van veure que el nostre projecte era bo, de manera que AMPA i escola vam apostar pel nostre pati. 
Primer vam aconseguir cotxes de joguina, que els vam complementar amb unes carreteres fetes pels alumnes 
d’ESO. A l’estiu vam seguir treballant tot fent una muntanya de rodes i el nostre espai polivalent de gespa. També 
durant la calor vam donar-li un toc de natura en portar un tronc gegant on els nens i nenes poden pujar, baixar, 
amagar-se... En iniciar-se el curs ens van portar les cuinetes per la nostra sorrera, on són utilitzades per fer tot tipus 
de receptes. 

Però ens faltava la millor part, les cabanes. El 25 de febrer ens vam reunir famílies i mestres per tal de construir 
dues fantàstiques cabanes en una jornada plena de bon ambient, col·laboració i harmonia. 

Estem molt contents amb el pati que tenim al parvulari i és per això que volíem aprofitar aquestes línies per do-
nar les gràcies a totes les persones que han ajudat a fer-ho possible. Quan anem tots a la una les coses surten molt 
millor!
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Padrins lectors

 XARXA AMPA

p5 - 5è

1r - 6è

2n - 1r ESO

aprenentatge tan important i compli-
cat com és la lectura, la qual cosa fa que 
comparteixin molt bones estones.

En aquest curs 2017-2018 s’han afegit al 
projecte Padrins lectors els alumnes de 
5è de primària aparellats amb els alum-
nes de P5.

I què pensen padrins i fillols d’aquestes 
estones de lectura? Doncs aquí en teniu 
un tastet.

Els nostres fills/es quan arriben a 1r de primària comencen 
una nova etapa acompanyada d’una gran experiència que els 
motiva a tenir i compartir un lligam afectiu al voltant de la 
lectura. És per això que des de l’AMPA hem volgut explicar-vos 
de què tracta el projecte Padrins lectors que es porta a terme 
a la nostra escola.

Es va iniciar al curs 2008-2009. Els alumnes que actualment 
cursen 3r d’ESO van ser els primers fillols. 

L’activitat consisteix a aparellar alumnes de 6è de primària 
amb alumnes de 1r de primària per tal que llegeixin una esto-
na conjuntament.

Els padrins ensenyen a llegir i es converteixen en un referent 
per als seus fillols, alhora que augmenta la seva responsabi-
litat personal. I els fillols comencen la seva nova etapa a l’es-
cola amb la motivació que hi ha algú que els ajuda a llegir, 
a entendre el que llegeixen i així tenen el suport en aquest 
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3r - 2n ESO

4t - 3r ESO

5è - 4t ESO
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El panell sensorial
A l’aula de llar 0, a més de la panera dels tresors, podem oferir una altra activitat que és el panell 
sensorial (Montessori). El millor d’aquesta activitat és que la podem fer nosaltres mateixos i 
amb materials molt barats.

És un joc basat en la pedagogia de Montessori on el que aprendran i descobriran el seu entorn 
a través de diferents textures. Perfeccionarà la seva psicomotricitat fina en funció del que els 
anem posant.

De més petits, el panell sensorial serà més enfocat al sentit del tacte. A mida que van creixent, el 
podem modificar perquè practiquin la seva motricitat fina i amb materials més atraients al seu 
creixement i desenvolupament, com pot ser un tauler amb panys o amb cremalleres, etc.

És un panell de cartró o de fullola on hi col·loquem diferents teixits i materials perquè el nen/a 
vagi tocant. 

Els més petits descobreixen el món a través dels seus sentits. Oferir-los l’oportunitat de l’estimu-
lació sensorial és fonamental pel seu desenvolupament.

 EDUCACIÓ INTEGRAL LLAR 0
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Experimentació i exploració
Els infants formen el col·lectiu més receptiu que existeix. El seu motor és la curiositat i una 
bona motivació, d’aquesta manera són capaços d’iniciar un viatge experimental que els portarà 
a la descoberta del món que els envolta.

Les llars d’infants s’han convertit en un espai on les experiències sorgeixen contínuament i els 
nens i nenes manipulen les seves possibilitats d’aprenentatge, de la mateixa manera que expe-
rimenten amb tot el que posem al seu abast.

Com educadors/es  donem importància a l’experimentació, ja que volem que els infants gaudei-
xin i adquireixin recursos com la capacitat d’observar el món i d’investigar-lo,  de sentir plaer a 
l’experimentar.  En definitiva, el que volem és incentivar-los a què participin activament en la 
construcció del seu propi coneixement, alhora que van guanyant seguretat i confiança en ells/
es mateixos/es.

És per aquest motiu que les educadores oferim, durant el curs, moments d’experimentació i 
exploració.

 EDUCACIÓ INTEGRAL LLAR 1
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 EDUCACIÓ INTEGRAL LLAR 2

La importància de la manipulació

Psicomotricitat
La psicomotricitat és una tècnica que afavoreix el domini del moviment corporal, la relació i la 
comunicació que establirà el nen/a amb el món que l’envolta. Li permet explorar i investigar, su-
perar i transformar situacions de conflicte, afrontar-se a les seves limitacions, perfeccionar les 
seves habilitats bàsiques i específiques, desenvolupar la iniciativa pròpia, projectar les fantasi-
es, gaudir del joc , expressar-se amb llibertat i fomentar la creativitat, concentració i relaxació.

 La terminologia motriu fa referència al moviment; i la terminologia psico fa referència a l’acti-
vitat psíquica amb els dos components socioafectiu i cognoscitiu, d’aquesta manera psicomotri-
citat constitueix el procés  de desenvolupament integral de l’infant.

Dins l’aula de psicomotricitat adquireixen nocions espaials, temporals i de lateralitat que facili-
ten l’adquisició de nous aprenentatges i al desenvolupament de les seves capacitats.

La importància  d’aquestes activitats sensori-
als i motores són que a través d’elles ajuden 
al desenvolupament  de l’infant. És important 
oferir recursos i materials que puguin ajudar a  
desenvolupar i estimular els sentits per conèi-
xer, investigar i aprendre, sempre respectant 
les necessitats, interessos i individualitat de 
cada infant.

Mitjançant les safates d’experimentació, per 
exemple,  el nen és capaç de crear hipòtesis, 
comprovar i provar les hipòtesis creades, per-
meten també la introducció a la lògica mate-
màtica, categoritzar, discriminar, iniciar-se al 
càlcul,  vivenciar nocions...

La pedagoga Maria Montessori donava molta 
importància a l’educació pedagògica  a tra-
vés dels sentits, ja que d’aquesta manera els 
infants poden adquirir i sintetitzar els nous 
coneixements.  En el període sensible del des-
envolupament dels sentits, l’infant explora el 
medi ambient amb les mans d’aquesta manera 
el nen absorbeix les qualitats dels objectes i 
tracta d’interactuar-hi d’una forma més cons-
cient.
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Descobrint un pintor, Joan Miró
Educar en l’art, és educar la sensibilitat, la creativitat, les emocions i els valors.

Els nens i nenes de P3 hem conegut Joan Miró, un pintor català que feia uns quadres molt diver-
tits. Hem conegut una mica la seva vida. Sabíeu que al sostre de la seva habitació tenia estrelles 
pintades i que el van acompanyar tota la seva vida? I que quan era petit, la seva mare li va rega-
lar una capsa de pintures i a partir d’aquest moment sempre va pintar?

Hem vist alguns dels seus quadres, hem observat els elements que més es repeteixen en aquests 
i els colors que utilitzava i hem començat  a pintar nosaltres també! Seguirem treballant més 
obres i tècniques d’aquest artista!

Emancipació

 EDUCACIÓ INTEGRAL P3

 EDUCACIÓ INTEGRAL 4t ESO

ens ha permès endinsar-nos  a investigar sobre 
aquest tema concret: L’ emancipació.”

En aquest projecte hem après:

Els coneixements sobre  l’emancipació i que de les 
decisions d’ara dependrà el nostre futur.

Conèixer els avantatges i desavantatges d’emanci-
par-se,	responsabilitats	i	conseqüències.

Cercar solucions per viure de la nostra economia i 
deixar de dependre dels nostres  responsables, és a 
dir, ser autònoms. 

Sobre els drets i deures d’una persona emancipada 
i sobre el món laboral.”

El treball i esforç que suposa el fet d’independit-
zar-nos i la responsabilitat que això comporta.

DE LA DECISIÓ D’ARA DEPENDRÀ EL TEU FUTUR.

Així hem anomenat un del projectes de recerca 
que han posat en pràctica els alumnes de 4t d’ESO.

Amb aquest projecte es pretén: 

Descobrir els drets i deures de l’emancipació des 
del punt de vista legal, econòmic, habitatge, rela-
ció, salut i saber-los comunicar amb mitjans audi-
ovisuals. Fomentar l’autonomia i iniciativa perso-
nal. 

 Recollir i gestionar la informació, conèixer i inter-
pretar els formalismes que implica la vida adulta. 

Saber comunicar la informació.

“Els alumnes i les alumnes de 4t d’ESO pensem 
que amb aquest projecte assolim diversos conei-
xements sobre algun tema. Fomentem la coopera-
ció en grup i així aconseguim uns resultats òptims 
d’aprenentatge. Tots els membres del grup tenen 
el mateix pes a decidir el futur del projecte. Això 
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Setmana d’experiments!
Als nens i nenes del parvulari ens agrada molt 
tocar, remenar, provar, pensar i jugar. Ho fem 
durant tot el curs en les moltes activitats que 
realitzem, però al llarg de la Setmana dels ex-
periments aquestes accions encara tenen més 
importància.

En aquesta setmana cada curs hem fet dife-
rents experiments per tal de descobrir nous 
fenòmens i pensar per què passen aquestes 
coses. 

Els de P3 hem observat què passa quan dife-
rents elements del nostre dia a dia els posem 
dins de l’aigua: uns suren i altres no. Hem pen-
sat com és que passava això i fins i tot hem 
provat de fer que tots quedessin al fons! També 
hem fet un experiment on hem barrejat sabó 
de rentaplats, vinagre, bicarbonat i colorant 
per fer entre tots un volcà en erupció. Ha estat 
genial veure com sortia el líquid de l’ampolla 
igual que la lava surt del volcà. 

 EDUCACIÓ INTEGRAL PARVULARI

A P4 hem intentat inflar un globus amb l’ajuda 
de mitja ampolla i de l’aigua. Després de molt 
de provar hem descobert que l’aigua empeny 
l’aire que hi ha dins de l’ampolla i llavors infla 
el globus. En l’altre experiment hem provat de 
barrejar diferents líquids i hem observat que 
per molt que ho intentem l’aigua i l’oli no es 
barregen de cap manera. 

Els de P5 hem comprovat com podem generar 
electricitat estàtica amb l’ajuda de globus. Hi 
hem pogut moure paperets, posar els cabells 
de punta i fer curses de llaunes. En l’altre ex-
periment hem observat que per molt que tirés-
sim agulles en un pot ple d’aigua, aquest no 
vessava. En canvi, quan li hem tirat un parell 
de pedres del pati, llavors una mica de l’aigua 
del got sí que s’ha vessat!
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Apugem la persiana!
Des de fa uns anys, tota l’escola treballem per projectes per millorar en molts aspectes acadè-
mics i cooperatius i és una de les millors maneres per introduir a l’aula noves metodologies. 

Aquest tercer trimestre, els Taurons de primer de primària ens hem posat mans a l’obra i hem 
creat botigues a l’aula. Així, aprendre a sumar i restar amb euros o memoritzar els noms l’orto-
grafia dels noms de botigues es converteix en un joc motivador i molt transversal; caldrà pren-
dre decisions amb els membres de l’equip i molt sovint acceptar que la majoria dels membres de 
l’equip vol quelcom diferent al que un tenia pensat… 

Des de la primera sessió en la qual vam decidir quin comerç prepararíem, passant per la feina 
més plàstica de crear el rètol o buscar a casa els productes que hi vendrem (menorquines i 
pops fets de goma eva en diferents talles, làmines impreses amb raps i crancs per la peixateria, 
assecadors i diademes per la perruqueria…), arribem a una sessió en què caldrà posar preu als 
productes, vigilant de no passar-nos de cars o barats. 

I finalment arriba el dia en què l’aula de primer es converteix en una mena de mercat on amb 
calculadores i màquines registradores de joguina (però com de les de veritat!) convidarem als 
companys del cicle a passejar per les nostres botigues i firar-se a molt bon preu! 

 EDUCACIÓ INTEGRAL 1r PRIMÀRIA
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Quin és el vostre número de la sort?
Els alumnes de 2n de primària volem saber si 
existeix el número de la sort i quin és. Cadascú 
de nosaltres aporta idees sobre el número de 
la sort i el de la mala sort. La majoria de les 
respostes són molt personals i relacionades 
amb el que hem viscut. Per exemple, el meu 
número de la sort és el 4 perquè és el que duc 
a hoquei o el meu número de la sort és el 23 
perquè és el número de casa meva. 

Aleshores, els proposem seguir una investiga-
ció. Si utilitzem dos daus de l’1 al 6, quin serà el 
número de la sort? Van sorgir diferents hipòte-
sis però cal contrastar-les. Decidim treballar en 
parelles. Acordem fer 25 tirades amb els daus 
i anotar els números que surten de sumar-los 
en un graella. I… quina sorpresa! El gràfic que 
es va creant de la majoria de les graelles fa un 
escala, i el 7 o els números del costat són els 
que han sortit més vegades.

Posem en comú els resultats i sorgeix una 
nova aportació: i si fem un sol gràfic amb tots 

els resultats? Anem registrant els resultats de 
cada parella i ara sí que guanya el 7!

Arribats a aquest punt de la investigació, tor-
nem a treballar en parelles i arribem a les se-
güents	conclusions:	

No hi ha cap resultat 1 perquè tiràvem dos 
daus.

No hi ha cap resultat 13 perquè amb dos daus 
la màxima puntuació és 12.

El número 7 és el que més vegades s’ha repetit. 
Un total de 50 vegades. Per tant, considerem 
que llançant dos daus el número de la sort és 
el 7. 

Hi ha moltes combinacions que donen 7: 1+6, 
2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1.

Els	següents	números	de	la	sort	serien	el	6	i	el	
8.

 EDUCACIÓ INTEGRAL 2n PRIMÀRIA
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Pla d’actuació en cas d’incendi

 EDUCACIÓ INTEGRAL 3r PRIMÀRIA

Els alumnes de tercer de primària hem fet el projecte Per què l’aigua apaga el foc? durant el 
primer trimestre d’aquest curs. Ens hem repartit en grups de 3 o 4 i ens hem plantejat pregun-
tes sobre aquest fet. Volíem saber tantes coses que cada grup s’ha encarregat de buscar dues 
preguntes.

El primer que hem après són els components del foc.

Per apagar el foc, cal treure un dels tres elements. L’aigua apaga el foc perquè elimina la calor. 
Una manta apaga el foc perquè elimina l’oxigen.

Després ens hem plantejat què hauríem de fer si el foc es produís a l’escola. A partir d’aquí hem 
dissenyat un pla d’actuació en cas d’incendi que hem anat a explicar a les altres classes.
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Primers auxilis: PAS - 112

Sabeu què heu de fer si us trobeu amb una per-
sona en una situació d’emergència?

Els alumnes de tercer de primària hem tingut 
la sort de poder aprendre-ho aquest curs grà-
cies als tallers que hem fet amb la Creu Roja. 
Els tècnics Jaume i Albert ens han ensenyat 
els passos per ajudar una persona en situació 
d’emergència.

PAS. Aquestes tres lletres fan referència a tres 
aspectes que hem de tenir en compte des del 
començament. 

P- PROTEGIR. Ens hem d’assegurar que l’entorn 
no és perillós per a la persona que ajuda ni per 
a la persona afectada ni per a cap altra. Abans 
d’ajudar, hem de fer una ullada a l’entorn per-
què no hi hagi cap perill. Si ens passa res a 
nosaltres, qui podria ajudar? Protegim-nos a 
nosaltres i a la resta de persones que ens en-
volten.

A- AVISAR. Comprovarem si la persona està 
conscient o no. Li farem preguntes. Posarem 
l’orella sobre la seva boca per escoltar si respi-
ra. Tant si la persona està conscient com si no 
ho està, hem de trucar al telèfon d’emergènci-
es. Tots el coneixem: és el número 112.

És fàcil recordar-se del número perquè tots te-
nim una boca, un nas i dos ulls (112).

S- Socórrer. Col·locarem a la persona en posi-
ció de defensa. Encara que no ho sembli, tots 
podem fer-ho. El cos ha d’estar recte i els bra-
ços estirats al llarg del cos.El braç que queda a 
prop nostre, l’aixecarem com si fos un guàrdia 
urbà.

La cama que ens queda més lluny l’aixequem 
doblegant-la pel genoll.

Agafant a la persona per l’espatlla tirem cap 
a nosaltres fins que quedi de costat. Esperem 
que arribi l’ambulància.

També ens han explicat com ens hem de nete-
jar una ferida.

	 •	 Agafem	un	drap.

	 •	 El	mullem	amb	aigua	i	sabó.

	 •	 Passar	el	drap	per	sobre	de	la	feri-
da. Des del mig de la ferida cap a fora.

Hem respost unes preguntes sobre el que ens 
han explicat i hem aconseguit un excel·lent en 
primers auxilis.

 EDUCACIÓ INTEGRAL 3r PRIMÀRIA
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 EDUCACIÓ INTEGRAL 4t PRIMÀRIA

Emocionart
Durant aquest tercer trimestre els alumnes de 
quart de primària hem dut a terme un projecte 
sobre les emocions. Cal remarcar que la major 
part de les conductes s’aprenen, sobretot dels 
pares, del professorat i de les persones que en-
volten l’infant. Així, doncs, els nens s’aniran 
formant en la maduresa emocional a mesura 
que els adults els ensenyin i practiquin amb 
ells. És important que el nen aprengui a ex-
pressar les emocions que sent a cada moment. 

Al llarg d’aquest projecte hem intentat que els 
alumnes descobreixin les diferents emocions 
i reforçar la idea que totes les emocions són 
necessàries. Per fer-ho, hem dut a terme dife-
rents activitats, una d’elles ha estat la lectu-
ra i posterior presentació de diferents contes 
que ens han ajudat a reflexionar sobre aquest 
tema. A continuació us els presentem. Sota 
cada títol hi trobareu allò que els alumnes han 
après llegint-los.

McBratney, S. (1994), Endevina com t’estimo!. 
Kókinos

Que ens hem d’estimar uns els altres, siguem 
com siguem. I, el més important, hem de dir a 
la gent que ens envolta com l’estimem.

Carrier, I. (2010), El cassó d’en Gerard. Juventud

Aquest llibre ens ensenya que no importa com 
de diferents siguem, si no que cal que ens res-
pectem i que siguem amics.

Ruillier, J. (2005), Quatre petites cantonades de 
no res. Juventud

A vegades entre els amics tenim problemes 
però, tot i que ens costi, hem de buscar la solu-
ció. Mai et rendeixis!

McKee, D. (2012), Elmer. Beascoa

Cadascú és com és i no hem d’intentar canviar 
per agradar als altres, sinó que ens hem d’esti-
mar a nosaltres mateixos.

Llenas, A. (2012), El monstre de colors. Flambo-
yant

A vegades no tenim clar què ens passa i cal que 
algú ens ajudi a posar nom als nostres senti-
ments.

Queralt, E i Pott, C. (2005), Mare, de quin color 
són els petons?. Imaginarium

Aprenem que els petons poden ser de molts co-
lors i de moltes maneres i que són molt impor-
tants. Però, sobretot, que és molt important 
demostrar afecte a les persones que ens envol-
ten i ens estimem.
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Creació de jocs. Projecte juganer
Els alumnes de cicle superior hem portat a terme un projecte anomenat juganer on l’objectiu final era 
crear un joc de taula per jugar amb els nostres companys i que també el poguessin aprofitar altres alum-
nes de l’escola.

Vam poder triar els grups i vam investigar sobre altres jocs de taula com ara el tres en ratlla, el mancala 
i d’altres dels que tenim a l’escola. Després de veure les seves instruccions i estratègies vam decidir quin 
joc s’inventaria cada grup.

Decidir i crear el joc ens va costar una mica, vam haver de posar-nos d’acord, organitzar-nos la feina, 
portar el material, tenir paciència, escriure les instruccions (que són molt importants)  i complir amb el 
que ens havíem proposat.

Hem après a treballar en grup i prendre decisions i també ens hem adonat que no era tan fàcil com sem-
blava en un primer moment, però després de molta feina i alguns maldecaps, el resultat ha estat molt bo 
i ens han quedat uns jocs molt divertits als qual podem jugar amb els nostres companys i amics.

 EDUCACIÓ INTEGRAL 5è PRIMÀRIA
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Projecte Terra a la vista!
Durant el segon trimestre els alumnes de 6è de pri-
mària hem fet un projecte que es titula: Terra a la 
vista.

S’havia d’escollir un dels descobridors d’una llista 
de la pissarra i fer la pàgina Web del descobridor 
que havíem triat.

A la Web s’hi havia de posar: la biografia, la ruta 
que havia seguit, un diari personal, l’edat i època 
del personatge, un diari de viatge, les descobertes i 
els transports que havia fet servir.

Per cada dia al final de cada sessió havíem de com-
pletar	 un	 diari	 personal	 amb	 les	 següents	 coses:	
què hem après, la sessió, la data, què hem fet i si 
hem treballat bé.

Aquest projecte el vam fer amb grups de 3 o 4 per-
sones. Els mestres van ser els que van triar els 
membres de cada grup.

Nereida Vico

En el projecte Terra a la vista hi havien vuit des-
cobridors i nosaltres vam investigar a Marco Polo. 
Érem l’Ester Vallejo, en Gerard López i jo, l’Hervé.

En el projecte vam fer una pàgina Web, una pre-
sentació oral, una obra de teatre, entre d’altres co-
ses. La informació la trèiem d’Internet i havíem de 
seleccionar la que era més important. Després la 
posàvem a la presentació i a la pàgina Web.

Finalment, vam haver de fer una obra de teatre 
que representés la vida del nostre descobridor.

A mi, aquest projecte m’ha agradat molt i ens ho 
hem passat molt bé. Per cert, el comportament va 
ser bo, però en algun moment ens vam despistar.

Hervé Manresa

Aquest segon trimestre en el projecte hem estat 
fent els descobridors més importants. 

En el meu grup érem tres: en Gerard Bordes, en Jan 
Gras i jo, la Núria Gumbau. Ens dèiem: “Els tres co-
loms” i vam escollir en Francisco Pizarro.

Seguidament, vam crear una Web del descobridor, 
va ser el més divertit i maco per mi.

Tot seguit, vam fer presentacions per explicar als 
companys què va fer i qui era el nostre descobri-
dor. Per últim, el final del projecte, vam fer unes 
obres de teatre representant la vida del nostre des-
cobridor, va ser molt divertit.

En conclusió, em va agradar molt perquè la meva 
família tenia informació i em va anar molt bé per 
treballar-ho!

Núria Gumbau

Durant el projecte Terra a la vista hem fet grups 
per investigar els descobridors més importants de 
la història. Ens van posar una llista de descobri-
dors a la pissarra i cada grup n’havia de triar un. El 
meu grup vam triar Fernando de Magallanes.

Aleshores, havíem de buscar informació sobre el 
nostre personatge. Nosaltres vam buscar informa-
ció als llibres de la biblioteca, la Viquipèdia  i pàgi-
nes Web que parlaven de Magallanes.

Ens ho vam passar molt bé, sobretot quan vam fer 
l’obra de teatre. Les obres de teatre anaven sobre 
la vida de tots els descobridors. Cada grup feia el 
seu. Vam riure molt perquè de vegades ens equi-
vocàvem i havíem de repetir l’escena. Espero que 
tornem a repetir en aquest projecte!

Laia Gallén

 EDUCACIÓ INTEGRAL 6è PRIMÀRIA
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Primer de tot vam començar a fer el projecte de 
Terra a la vista, que tractava sobre diferents desco-
bridors. Hem estat tot el trimestre buscant infor-
mació i fent una pàgina Web (amb el Google Sites)

Jo vaig fer Américo Vespucio. El vaig investigar 
amb en Nathan i l’Eduard. Vam descobrir moltes 
coses sobre la seva biografia. També ens vam in-
formar dels viatges i què li va passar realitzant els 
viatges que va fer al llarg de la seva vida.

Finalment, la meva opinió és que va ser molt di-
vertit i vam aprendre moltes coses sobre el nostre 
descobridor, amb tot el que vam investigar.

Jana Ruscalleda

Al segon trimestre vam fer un projecte Terra a la 
vista, que tractava dels descobridors més impor-
tants de la història. A més a més, el projecte podí-
em triar el descobridor votant a la classe.

Quan vam començar, el vam investigar i ens vam 
documentar sobre el descobridor elegit. Després, 
vam crear un Sites per poder explicar el descobri-

dor detalladament. Més tard ho vam publicar tot. 
Cada dia posàvem informació nova. Al final de 
cada sessió fèiem el diari personal on explicàvem 
què havies fet, què havies après i com havíem tre-
ballat.

Per mi va ser molt divertit. Aquest projecte m’ha 
servit molt per medi social, per aprendre coses de 
l’edat mitjana i l’edat moderna. La meva opinió és 
bona, ja que tenia molta curiositat pels descobri-
dors que hem treballat.

Dan Brunet
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Notant la pressió atmosfèrica
El nostre planeta està recobert d’una capa de gasos i 
partícules en suspensió que constitueixen l’atmosfera. 
Així, cadascun de nosaltres suporta a diari el pes d’una 
columna d’aire de quilòmetres i quilòmetres d’alçada, 
però no ens ho sembla, oi? 

Amb l’objectiu de fer-nos conscients d’aquesta pressió 
atmosfèrica a la qual ens trobem sotmesos, els alumnes 
de 1r d’ESO van dur a terme una sèrie d’experiments.

Per començar, la pregunta que havíem de respondre era: 
l’aire pesa?

Una manera senzilla de pesar l’aire és amb ajuda d’un 
globus. Primer, vam pesar el globus desinflat amb una 
balança de precisió. El pes del globus, buit d’aire, ens 
serviria de referència per calcular després el pes de l’ai-
re. Seguidament, vam inflar el globus i el vam tornar 
a pesar. Si l’aire pesa, ara el pes indicat per la balança 
hauria de ser major a la primera pesada. I sí! El globus 
inflat pesava més! Per calcular el pes exacte de l’aire 
contingut al globus simplement restem el pes del glo-
bus desinflat al del globus inflat. Tot i resultar un pes 
baix, hem de tenir en compte que la columna d’aire que 
es forma des de les nostres espatlles fins als límits de 
l’atmosfera és quilomètrica! De fet, es calcula que su-
portem aproximadament una tona, mil quilograms! 
Així, podem concloure que l’aire, format per partícules 
en estat gasós, sòlid i líquid, té pes.

A continuació, a fi de fer visible la capacitat de l’aire per 
generar una pressió atmosfèrica, vam dur a terme tres 
experiments diferents. Tots tres van fer-se aprofitant la 
següent	 propietat:	 Quan	 les	 partícules	 de	 l’aire	 estan	
sotmeses a temperatures altes, vibren i es mouen a gran 
velocitat, i per tant, fan més pressió. Per altra banda, 
quan l’aire es refreda, les partícules es mouen menys i 
passen a ocupar menys espai.

El primer experiment ens permetrà veure com la pres-
sió atmosfèrica és capaç de desplaçar l’aigua. Vam en-
ganxar una espelma al fons d’un recipient i el vam om-
plir amb aigua fins la meitat de l’espelma. Vam encendre 
l’espelma i, amb molta cura, vam col·locar un got sobre 
la flama fins tocar el fons del recipient. Un cop s’esgota 
l’oxigen de l’interior del got, la flama s’apaga i es refreda 
l’aire de dins del got. Les partícules comencen a mou-
re’s a menys velocitat, fent que la pressió ja no sigui tan 

alta. En aquest moment, la pressió atmosfèrica guanya 
a la pressió que hi ha dins del got i empeny l’aigua del 
recipient cap a dins del vas, per la qual cosa s’observa 
com puja el nivell d’aigua dins seu. 

Seguidament, de manera similar a l’experiment anteri-
or, vam demostrar com la pressió atmosfèrica podia es-
clafar una llauna. Amb una mica d’aigua dins la llauna, 
vam posar-la al foc. Quan va començar a fumejar, la vam 
agafar amb ajuda d’unes pinces i la vam col·locar en ai-
gua freda. Què és el que vam observar?

A l’escalfar la llauna, l’aigua que conté comença a trans-
formar-se en vapor d’aigua pel moviment i separació de 
les partícules que la formen. A l’introduir la llauna en 
fred, el vapor d’aigua torna a estat líquid ocupa menys 
espai i disminueix per tant la pressió al seu interior. 
Aquest canvi tan brusc, provoca que la pressió atmosfè-
rica esclafi la llauna!   

Per últim...creieu que és possible introduir un ou dur 
dins d’una ampolla? Doncs amb l’ajuda de la pressió at-
mosfèrica sí! Com? Vam escalfar aigua en un matràs fins 
arribar al punt d’ebullició i vam deixar que sortís una 
mica de vapor d’aigua. En aquests moments, les partí-
cules de l’aigua i vapor d’aigua estan en moviment! Vam 
treure el matràs de la flama i hi vam posar un ou dur. Al 
refredar-se, a l’interior del matràs les partícules es mo-
uen més lentament i la pressió disminueix. De nou, gua-
nya la pressió atmosfèrica que empeny l’ou cap a dins! 

En conclusió, la pressió exercida per l’aire de l’atmosfera 
no es pot menysprear. Qualsevol pensaria que una tona 
seria capaç d’esclafar-nos com la llauna! Però, per què 
no és així? L’explicació és doble: Primer, aquesta pressió 
no es produeix únicament sobre els nostres caps, sinó 
que es reparteix en totes les direccions. En segon lloc, la 
pressió interna dels nostres cossos contraresta la pres-
sió atmosfèrica. Sort d’això!

 EDUCACIÓ INTEGRAL 1r ESO
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Representem mites grecs amb Stop motion
A 2n d’ESO hem fet un projecte interdisciplinar de les àrees de plàstica i cultura clàssica. Hem 
treballat en grup algunes de les històries de la mitologia grega. 

La tècnica que hem utilitzat és l’Stop motion, una tècnica d’animació que consisteix a capturar 
fotografies consecutives d’un objecte movent-lo una mica entre fotografia i fotografia de mane-
ra que, visualitzant-les ràpidament, fa la sensació que l’objecte es mou.

Al voltant fer un requadre amb el títol dels mites treballats, o bé com escampats pel text.

Com ho hem treballat?

1- Hem escollit un mite

2- L’hem llegit, entès i interpretat

3- Hem dibuixat els diferents fons i personatges

4- Hem fet les fotos de les diferents escenes

5- Hem fet el muntatge amb l’ordinador

Fotos dels diferents mites

1- El vol d'Ícar

2- Perseu i el cap de Medusa

3- Apol·lo i Dafne

4- El rapte d'Europa

5- La Caixa de Pandora

6- Èdip i l'enigma de l'Esfinx

7- El Laberint de Creta

8- Prometeu, el lladre de foc

9- Ulisses i la guerra de Troia

 EDUCACIÓ INTEGRAL 2n ESO
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EN AQUEST ENLLAÇ PODEU VEURE ELS MITES

https://goo.gl/iXv3jQ
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Compartim amb els avis
Els alumnes de 3r d’ESO, aquest any, volem compartir 
amb vosaltres l’activitat de voluntariat que realitzem 
durant 10 hores. Ens hem repartit en grups per anar a 
l’Esplai, la residència Albert, can Comte i Pinya de Rosa. 
Allà, interactuem amb els avis i discapacitats. Fem acti-
vitats i aprenem molt. Ara us explicarem algunes de les 
nostres experiències:

Al nostre grup som la Berta, la Marta, la Cristina, la Nú-
ria i en Jordi i hem anat a la residència geriàtrica L’Al-
bert i a l’Esplai. A la residència l’Albert, hem jugat sem-
pre al dòmino amb diferents avis, i ells ens explicaven 
experiències de la vida, refranys, acudits… La majoria 
de persones grans necessiten la companyia dels seus 
familiars, però com que no tothom la té, nosaltres fem 
el possible perquè aquestes persones gaudeixin mentre 
som allà. Hem après molt i recomanem aquesta experi-
ència.

Grup l’Esplai

Berta Martín, Marta Mercader, Cristina Tusell, Núria 
Granados i Jordi Sala

Nosaltres cada dijous anem a l’Esplai. Allà quedem amb 
les àvies i hi passem una hora, que normalment s’allar-
ga a una hora i mitja. Ens ho passem molt bé. De mo-
ment, hem fet dos tallers: maquillatge i coses amb llana 
com per exemple ganxet o punt. Vam trobar una àvia 
que ja havia vingut quan vam fer l’activitat d’en Jordi i 
la Maite (Projecte de Convivència), ens vam alegrar molt 
i no vam passar tanta vergonya perquè ja la coneixíem. 
En conclusió, ens ho vam passar molt bé i ens agradaria 
repetir. Les trobarem a faltar.

Grup l’Esplai

Doae, Nerea, Ainhoa i Èric

Nosaltres anàvem cada dimarts a la tarda una hora a 
can Comte. Cada dia fèiem activitats diferents, per 
exemple: anar a donar un vol amb els avis per Torde-
ra, fer un joc de memòria, i també jugar al dòmino amb 
tres avis molt simpàtics… És molt divertit estar amb els 
avis, ens ha agradat molt l’experiència de treballar amb 
ells. Ens hem adonat que la seva memòria és encara mi-
llor que la nostra, perquè el seu esforç constant i el seu 
entrenament diari fa que siguin molt feliços i estiguin 
sans mentalment.

Grup can Comte

Mònica Esquez, Lídia Galera, Laura Rodríguez i David 
Ros

Cada dimecres anem a L’Albert i juguem al “bingo” i aju-
dem els avis a posar fitxes i a cantar el bingo. Després 
sempre parlem amb en Ramon, un avi que ens explica 
històries de quan era petit i ens explica acudits. 

Nosaltres pensem que és un projecte molt divertit i bo. 
Fent això ens sentim molt bé amb nosaltres mateixos i 
als avis també els agrada molt. Diuen que cada vegada 
que hi anem els alegrem el dia.

Grup residència L’Albert

Joel Morilla, Jaume Camps, Marc Buxadé, Nil Soto i Iker 
Albacete

Anem a Pinya de Rosa, un centre de discapacitats ubi-
cat a Palafolls. Anem a ajudar en tot el que podem. Nor-
malment fem activitats com futbol, fer un passeig o 
llegir. El que ens agrada més és poder ajudar a aquest 
tipus de persones. 

Grup Pinya de Rosa

Iker Abraldes, David Rolin i Oriol Hernández

Nosaltres, cada dilluns, anem a l’associació de gent 
gran, allà hem après a conviure i a interectuar amb 
gent més gran i sàvia com en Miquel i en Pepe. Els en-
senyem a fer servir aplicacions bàsiques de l’ordinador, 
tablet i mòbil, ja que per ells és nou. Riem molt junts i 
considerem que és una experiència molt enriquidora.

Grup l’Esplai

Jana Maresme, Xènia Brunet, Erika Almiron i Sergio Mi-
llán

Fem un projecte informàtic que es diu “Actualmente” 
per ajudar els avis a pensar i reforçar la memòria. Es 
tracta de jocs com sumar i restar. Jocs de cartes per po-
der fer memòria, ordenar frases. És molt agradable par-
lar amb l’Adela, en Pere, la Montserrat i la Pilar. Cal dir 
que s’esforcen al màxim per fer bé totes les activitats. 
Aquest projecte el fem a l’Esplai  i ens agrada perquè els 
avis són molt comunicatius i ens ho passem molt bé. 

Grup l’Esplai

Jaume Grimal, Alex Fuertes i Alexia Ginesta

 EDUCACIÓ INTEGRAL 3r ESO
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Super recicladors!
Al llarg del segon trimestre els nens i nenes de P4 hem realitzat el projecte del reciclatge. Hem 
après moltes coses: la importància del reciclatge, com hem de classificar les deixalles que fem 
a l’escola... 

A més a més, hem reutilitzat els materials de rebuig per fer-nos joguines. Mireu que maques que 
ens han quedat! Hem fet coets, robots, camions, menjaboles...

 SOSTENIBILITAT P4



27

El nostre hortet
Aquest curs hem col·locat unes jardineres al pati del parvulari de manera que tenim un espai 
més natural i, per si fos poc, un lloc on podem anar descobrint i observant els diferents éssers 
que hi conviuen. Al principi de curs teníem unes flors molt maques, però amb l’arribada de l’hi-
vern van anar perdent força i els alumnes de P5 vam decidir que hi podríem plantar algunes 
verdures. 

Així ho vam fer, però primer vam haver de buscar quines verdures eren les més adequades pel 
fred de l’hivern. Mentre estàvem fent aquesta cerca vam anar observant, tocant, pesant, mesu-
rant i olorant diferents verdures, unes més conegudes que altres. 

Amb la tria a mitges vam tenir la idea d’aprofitar la nostra botiga de l’aula i convertir-la en una 
botiga de verdures. Més feina, però més il·lusió: fer amb plastilina les diferents verdures, pensar 
el preu, escollir un nom per la botiga…

Finalment el nom de “Tutti Verduri” va ser l’escollit per la botiga de l’aula i les verdures que 
plantaríem serien: tomàquets, enciams, cebes i pèsols. Dit i fet, amb les verdures plantades a 
mitjans de febrer només ens quedava tenir-ne cura i observar com creixien. Ha estat una expe-
riència genial!

 SOSTENIBILITAT P5
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La màgia dels arbres
Un dia quan vam sortir al pati vam trobar-nos en Vedrutord, el capgròs del Medi Ambient de l’es-
cola Vedruna Tordera, que ens duia un encàrrec. Sabia fixa’t que molts nens i nenes de l’escola 
no saben el nom dels arbres que tenim al pati o de les plantes que hi ha a l’escola o als voltants. 
El repte consistia a descobrir el nom i les característiques principals. 

En equips vam decidir què calia observar dels arbres per distingir-los i vam acordar que ens 
fixaríem en el tronc, les fulles i el fruit. Cadascú va haver d’observar i registrar com era cadas-
cuna d’aquestes parts en un full de registre per després esbrinar què tenien en comú i què els 
diferenciava. 

Finalment, vam utilitzar unes targetes que s’anomenen claus dicotòmiques per identificar-los. 
Ens vam divertir molt utilitzant-les i vam assolir el repte. I vosaltres sabeu quins arbres tenim 
plantats al pati? Per fer-ne difusió hem preparat una fitxa tècnica per a cada arbre. 

Esperem que us sigui interessant!

 SOSTENIBILITAT 2n PRIMÀRIA
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Viu el riu
Els alumnes de 4t de primària considerem que és molt important conèixer l’entorn més proper i 
per aquest motiu, durant el primer trimestre, hem fet el projecte anomenat Viu el riu. 

Amb aquest projecte hem investigat diferents aspectes relacionats amb el riu Tordera i com que 
hem après coses molt interessants, us les volem explicar:

Per iniciar el projecte vam anar al curs baix del riu Tordera i vam agafar deixalles que trobàvem 
al riu i que consideràvem que calia retirar per deixar-lo net. Quan vam arribar a la classe ho vam 
exposar i ens vam adonar que havíem agafat molta brossa.

Un cop començat el projecte, vam fer una sortida per conèixer la flora del curs baix del riu Tor-
dera. Vam anar al riu per agafar diferents fulles d’arbres. La clau dicotòmica ens va servir per 
conèixer de quins arbres provenien aquelles fulles.

Al cap d’unes sessions de projecte, vam tornar a fer una sortida per investigar la fauna del curs 
baix del riu Tordera. Amb ampolles d’aigua vam intentar agafar tots aquells animalons que anà-
vem trobant. Amb l’ajuda d’uns quants llibres de la biblioteca els vam poder classificar.

Quan ja vam ser uns experts del tema, vam fer una excursió al curs alt del nostre riu. Vam anar 
al Montseny i ens vam adonar que la vegetació, els animals i l’aigua eren molt diferents de la 
que havíem vist al nostre poble. Aquesta excursió ens va servir per aprendre moltes més coses 
sobre	el	nostre	riu	i	vam	poder	resoldre	alguns	dubtes	i	qüestions	que	teníem.	

Com que cada vegada que anàvem al riu hi vèiem molta deixalla, vam decidir ser uns agents 
verds. Vam anar al riu amb bosses d’escombraries per recollir residus:

 SOSTENIBILITAT 4t PRIMÀRIA
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El dimarts 7 de novembre vam anar al riu Tor-
dera i vam recollir molta deixalla perquè hi ha 
gent que la llença al riu pensant que és una pa-
perera. Vam trobar: brics de suc, bosses, plàs-
tics, llaunes, vidres, etc. Per tal de construir un 
món millor agrairia que la gent reciclés i no 
tirés les deixalles al riu. És important també 
tirar els medicaments a una paperera especial 
de les farmàcies.

Anna Ribas

Si voleu saber més coses sobre què vam trobar 
al	riu	Tordera	podeu	escanejar	el	següent	codi	
QR i els alumnes de 4t us ho explicarem.

Conscients de la importància de mantenir els 
rius nets, vam fer un experiment per conèixer 
quan temps cal perquè els diferents materials 
que podem trobar normalment als rius, es pu-
guin degradar.

Quant temps tarda a degradar-se?

Els materials que vam necessitar per fer l’ex-
periment	són	els	següents:

•	 Tovalloletes que es puguin tirar pel vàter

•	 Tovalloletes que no es puguin tirar pel và-
ter

•	 Paper WC

•	 Rotlle de paper gastat

•	 4 recipients

•	 Aigua

Vam posar per separat els materials a cada re-
cipient  i per sobre posàvem aigua per veure 
si es degradava. Uns dies després... el paper es-
tava com un cotó. El rotlle de paper de vàter 
estava molt tou. Les dues tovalloletes estaven 
normals. Amb aquest experiment vam poder 
veure que pel vàter només es pot tirar paper 
de vàter.

Júlia Blázquez

Per concloure el projecte, vam caminar per un 
tram de La Tourdera, una via Verda que resse-
gueix el riu Tordera des del Montseny fins a 
Blanes, és a dir, tot el recorregut que fa el nos-
tre riu des del seu naixement fins a la desem-
bocadura.

Finalitzat el projecte, ens sentim molt afortu-
nats de viure en un entorn tan bonic com el 
del riu Tordera i ens hem adonat de la impor-
tància que té tenir cura del nostre medi ambi-
ent per tal de preservar-lo.
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L’hort de 5è
Aquest curs, els alumnes de 5è de primària hem tingut cura de l’hort que està situat al terrat de 
l’escola. L’objectiu final era poder recollir alguns productes i estudiar durant el procés el tema 
de les plantes: quan, per què o com creixen, els estris i els productes que necessitem...

Primer vam investigar què hi podríem plantar segons l’època de l’any o les seves característi-
ques (ens van ajudar alguns pagesos i els professionals del Sindicat) i després va venir la part 
més EMOCIONANT: vam posar grava, una manta antigerminant i la terra. Tot a punt per plantar 
el que cada grup havia investigat: enciams, escaroles, raves, alls, cebes, bròquils, julivert, tomà-
quets i, finalment, algunes maduixes.

Durant el curs hem après que cal tenir molta cura del nostre hort: l’hem regat a les hores del 
pati o a l’hora de projecte, li hem afegit abonament i hem hagut de replantar algunes que no 
van créixer o van sortir volant!

Ens hem adonat que no és tan fàcil cuidar un hort i aconseguir que en surtin fruits però tot i 
això ho hem aconseguit i hem preparat plats a casa fent servir algunes d’aquestes plantes com 
a ingredients.

 SOSTENIBILITAT 5è PRIMÀRIA
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A construir!
Als nens i nenes de P5 ens agrada molt jugar amb les peces de Lego perquè podem deixar volar 
la nostra imaginació i crear tot tipus de construccions: cases, cotxes, vaixells…

Normalment tenim aquesta llibertat per construir les coses que més ens agraden, però de tant 
en tant hem de realitzar algun repte força complicat per nosaltres, com ara muntar una figura 
seguint les instruccions. És en aquest moment que necessitem l’ajuda de les tauletes, ja que hi 
tenim els diferents passos que hem de seguir per construir el que ens demanen. Però compte!, si 
ens deixem algun pas el resultat no serà el desitjat. Sort que és un repte que fem en equip i ens 
ajudem uns als altres perquè surti millor!

 ESCOLA DIGITAL P5
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Robòtica a cicle mitjà
El darrer trimestre d’aquest curs, a cicle mitjà, 
hem començat a treballar amb el Lego We Do. 
Es tracta d’una proposta de treball en la qual 
els nens poden construir fins a dotze models 
de robots amb sensors simples i un motor que 
es connecta a l’ordinador, i programen de ma-
nera fàcil i divertida per iniciar-se a la robòti-
ca. 

Hem treballat de manera participativa i col-
laborativa per crear els diferents robots i, així, 
hem après no només aspectes de tecnologia 
sinó també de relacions socials.

Robòtica a cicle inicial
A l’estona de robòtica anem a treballar a l’aula d’informàtica. Normalment tenim tres activitats 
per fer: 

•	 cercar una informació concreta a Internet relacionada amb el que estem treballant a l’aula 
per aprendre a buscar i gestionar la informació

•	 millorar el domini del ratolí i el teclat de l’ordinador a partir dels jocs que ens ofereix la xarxa

•	 i programar el Bee Bot per assolir diferents reptes. 

A més, els alumnes de 2n de primària durant el 3r trimestre hem pogut començar a fer servir 
el correu electrònic i el Drive. Hem après a enviar-nos missatges entre nosaltres i hem fet una 
presentació sobre el personatges d’El petit príncep. Tenim moltes ganes de continuar aprenent 
i de fer servir els Chrome.

 ESCOLA DIGITAL CICLE INICIAL

 ESCOLA DIGITAL CICLE MITJÀ

Si llegiu aquest codi QR podreu veure els alum-
nes explicant les diferents construccions que 
han dut a terme.
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Robòtica a cicle superior

 ESCOLA DIGITAL CICLE SUPERIOR

La robòtica la vam començar nosaltres al 3r tri-
mestre de 2017 a 5è.

Per començar, vam utilitzar una aplicació que 
és diu Lego We Do on construíem figures i ro-
bots que programàvem. De fet, per programar 
fèiem servir el Scratch. Amb el Scratch progra-
màvem els robots i els fèiem moure.

Més tard, a 6è, en comptes de programar robots 
fem jocs o històries. A les històries programem 
el fons, els personatges i el que diuen. Els jocs 
que seguim fent són: un laberint, una carre-
ra, l’Arkanoid, la serpiente i el Pac-man. Final-
ment, ho programem tot perquè es mogui, es 
treguin vides, si toquen un objecte desapare-
gui i també que puguin canviar els vestits.

Lluc Carbonell

En aquest cicle superior hem treballat molt la 
robòtica en diferents apartats.

Primer de tot vam començar amb el Lego We 
Do a 5è de primària i després vam utilitzar 
el Pro-Bot a matemàtiques. Més tard, ja vam 
començar a fer servir el Scratch. En el tercer 
trimestre ja començarem a fer servir el Mind-
Storm. En general tot és molt fàcil, però com 
encara no hem començat el MindStorm, no 
puc dir si és fàcil o difícil.

Gerard López

Aquest dies els alumnes de 6è han estat fent 
classes de robòtica. Hem fet servir moltes ma-
neres de treballar aplicacions de l’ordinador, 
com per exemple l’Scrach, Pro Bot, Lego We 

Do, MindStorm. El més difícil es el MindStorm, 
que és el que fem a 6è.

Finalment, la meva opinió és que la robòtica 
és molt divertida perquè he après moltes co-
ses amb els cursos de 5è i 6è.

Eduard Salichs

Vam començar a 5è a fer uns robots amb pe-
ces Lego. Vam utilitzar el Lego We Do. Vam fer 
molts robots un drac, mono, cocodril… i molt 
més. Vam haver de seguir uns passos per mun-
tar els robots Lego i programar-los.

Júlia Ribas

Nosaltres vam començar a fer Lego We Do a 5è 
de primària, però no costava molt. Ara estem 
fen el Scratch a 6è de primària, que ja és més 
complicat .

Fem robòtica amb l’ordinador. Ara és més difí-
cil, però a mi m’agrada molt. A més a més, ara 
estem fen el videojoc Pac-man. Jo ja gaire bé el 
tinc enllestit. Seguidament, d’aquí poc, apen-
drem a fer servir i programar el MindStorm, 
que són robots.

Finalment, la meva opinió és que es faci més 
vegades perquè està molt bé. A més, és molt 
divertit però només ho fem una vegada a la 
setmana. Per altra banda, la cosa negativa és 
que no deixen més temps per acabar l’exercici.

Nathan Romera
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Ens ha visitat el bisbe de Girona

El 24 d’abril passat vam rebre la visita del se-
nyor bisbe de Girona monsenyor Francesc Par-
do Artigues. El senyor bisbe fa nou anys que 
és al càrrec de la nostra diòcesi i ja fa un cert 
temps que dins de la seva tasca pastoral hi in-
clou visites a les escoles cristianes.

El senyor bisbe va compartir tota una jornada 
amb els alumnes i el personal de l’escola i ens 
va mostrar el seu costat més proper i afable.

Els i les alumnes van tenir el goig i l’oportuni-
tat de poder conversar amb ell , així com  tras-
lladar-li les seves inquietuds.

Les	 qüestions	 van	 ser	 molt	 diverses,	 des	 de	
preguntar-li a què jugava de petit , si li agra-
dava anar a l’escola,o si li agraden els macar-
rons (per part dels més petits de la casa)  fins a 
qüestions	més	específiques	com	el	per	què	del	

 ESCOLA CRISTIANA ESCOLA

celibat, passant per temes més actuals com la 
seva visió sobre homosexualitat.

El senyor bisbe en tot moment es va mostrar 
molt content de poder respondre als i les alum-
nes.

Per altra banda, també, es va interessar pels 
seus gustos, aficions… fins i tot a un grup de 
cicle inicial els va demanar si li volien cantar 
una cançó de Sant Jordi.

Per la seva part els i les alumnes també es van 
mostrar molt il·lusionats de rebre’l i de conèi-
xer la seva vessant més humana.

Tot plegat ha estat una experiència enriquido-
ra, que de ben segur recordarem durant molt 
de temps.

Ester Coll  - Coordinadora de Pastoral
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Una companya especial
A la nostra classe tenim la Duna, una erugueta divertida, juganera, 
curiosa i amb moltes ganes d’aprendre com nosaltres. Ens explica 
històries que li passen i ens demana ajuda per resoldre situacions 
complicades que li passen amb els seus amics del bosc.

Ens ensenya emocions, colors, olors i cançons.

Hem parlat de l’ALEGRIA, que fa olor de fruits vermells del bosc. Hem 
pensat que l’alegria ens fa sentir bé, ens fa venirganes de fer coses, 
que s’encomana i que ens fa estar contents.

La Duna ens va regalar una capsa, era la capsa de l’ALEGRIA i... sabeu 
què hi havia a dins...?

English Week 2018
This year we decided that we wanted to do 
something completely different during the 
English week, so we decided to pretend we 
were Visiting London by tube. Each class has 
worked on a specific tube stop and place in 
London and has performed different activities 
to learn about the place, its history and  cul-
ture.

All visitors were welcomed by the ESO 4 stu-
dents who were their guides around the scho-
ol. They could visit Westminster where Pri-
mary 1 students sang a song, or Notting Hill 
and Portobello market where Primary 2 stu-
dents helped visitors decorate cupcakes with 
famous icons of London and Primary 3 stu-
dents invited parents to their restaurant.

Primary 4 invited other students to learn 
about the Changing of the Guard in Camden 
Town. The guards are the Queen’s soldiers who 
perform a special ceremony when they start 
their 24h turn. 

The following stops were St Pancras and King’s 
Cross where Primary 6th showed us the im-
portance of railway and we could meet people 
who have different jobs in the railway. There 
was even a train running. King’s Cross Stati-
on is the train station used in the Harry Potter 
series in which students have to run into the 
wall at Platform 9 and ¾ to get to their train to 
Hogwart School.

  At Buckingham Palace, ESO 2 students intro-

duced guests to the British Royal Family and 
we could walk around the flowery Hyde Park 
with its cafés, concerts and picnic area.

ESO 3 students told us about the history of 
Tower Bridge and the Tower of London, not 
only about the Crown Jewels but also about 
some famous prisoners who have been locked 
in the tower or even died there and finally dif-
fent torture systems that prisoners suffered 
there. We could even visith the Mint where co-
ins were made in the past ans see real British 
coins.

In the playground, ESO 1 students showed us 
the famous shops in Regent Street and Ox-
ford street  and Picadilly Circus with souvenir 
shops and protests. The last stop was Waterloo 
where Primary 5 danced a song.

We thank all the parents who took some time 
to visit us and enjoyed the experience.

 ESCOLA CRISTIANA P5 

 PLURILINGÜISME ESCOLA 
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We love kitchen!
In the kitchen corner we learn how to set the table with Daisy (our assistant). She teaches us 
vocabulary in English such as: plate, glass, fork, knife…

We have great fun!

 PLURILINGÜISME P4

Animals
Pupils in primary class 2 can use our imagina-
tion to create fantastic and amazing animals 
during the english lessons. During the second 
trimester we have been learning about wild 
animals and we prepared an activity consis-
ting on create a new animal mixing two or 
three animals from the ten we learned. 

After trying to combine legs, bodies, heads, 
tails, and sizes and shapes, the resulting ani-
mals are surprising. It’s a good activity to put 
in practice the use of some english structures 
when describing our creatures. 

 PLURILINGÜISME 2n PRIMÀRIA
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Delicious recipes

Primary 3 have been studying food. Here are some re-
cepies they’ve made. Why don’t you try them at home?

 PLURILINGÜISME 3r PRIMÀRIA

Put the mixture in the freezer when it 
is cold for 30 minutes. 

Take a biscuit cone and put some ice-
cream on top.

You can decorate it with the biscuits.

By Hèctor Mateo, Oriol Serra, Miquel 
Manresa, Queralt Carreras and Max 
Tusell

The toastie

Ingredients:

2 slices of bread

Cheese

Ham

Butter

Elaboration:

Take a slice of bread.

Put the ham on the bread.

Put the cheese on the ham.

Put the bread on the cheese.

Put the butter on the bread.

You can heat it on the pan both sizes. 

By Ruth de Pedro, Astrid Orive, Joan 
Sabater, Albert Pérez i Gui Pla

Pizza with ham

Ingredients:

Pizza base

Tomato sauce

Ham

Olives

Grated cheese

Elaboration:

Put the tomato sauce on the pizza 
base.

Cut the ham and the olives. Don’t cut 
your fingers!

 Put the ham and olives on the pizza.

 Add the grated cheese. Don’t use a lot 
of cheese!

 Cook the pizza in the oven.

 Cut the pizza into slices. 

By Laura Masferrer, Idoia Ros, Grau 
Torres, Arnau Barrera and Aleix Caba-
llé

The giant sandwich

Ingredients: 

2 slices of bread

Cheese

Butter

Burger

Elaboration:

Put the butter on the slice of bread.

Put the burger on the top.

Add cheese. 

Put a slice of bread on the top of the 
cheese.

Cut the sandwich in half. Don’t cut 
your fingers. 

By Kenia Foz, Biel Cabezuelo, Ferran 
Escobosa, Jana Cozar and Adrian Ruiz

The brilliant pizza

Ingredients:

Base

Cheese

Ham

Tomato sauce

Elaboration:

Put the tomato sauce on the base.

Put the cheese on the tomato sauce.

Add the ham on the cheese.

Put the pizza in the oven for 30 minu-
tes.

Enjoy your meal! 

By	Alba	Martin,	Jordi	Monfulleda,	Saül	
Romero and Maria Soler

Ice cream

Ingredients:

25 g of vanilla

1 biscuit cone

100 g of chocolate

200g of milk

200g cream

100 g of sugar

2 egg yolks

1 biscuit

Elaboration:

Mix the egg with the sugar.

Heat the cream, the milk and the cho-
colate. Add the vanilla.

Add the egg and sugar to the milk, cre-
am and chocolate.
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Film reviews
If you are bored and don’t know what 
to do, why not watch a film. Primary 6 
have some recommendations. 

Jumanji

Jumanji is a good movie. It is an ad-
venture and comedy movie. 

I am grateful that the movie is chan-
ging the potatoes. And they enter into 
a game and have to pass the game wit-
hout losing all the lives. And if they 
lose They die in real life. The game 
sel happens when the green stone is 
thrown into the mouth of the leopard. 
The most famous actor that goes out 
to the movie Dwayne Johnson. 

I really like how it works and the role 
it plays.

By Marc Manresa

Annabelle creation    

I like the film Annabelle Creation 
because it’s terror and I love horror 
films. 

This film is about a diabolical doll who 
wants to kill everyone in the house 
that lives. The characters are the girls, 
a nun, a grandfather, parents and the 
diabolical doll. 

It was directed by David F. Sandberg 
and written by Gary Dauberman.

This is an American. They released it 
on August 11 in 2017 in the United Sta-
tes. 

By Júlia Ribas

Pacific Rim: Uprising

Pacific Rim uprising is magnific.This 
is the second part. I like the film be-
cause it is funny and and about of ro-
bots battles and aliens.

One person of one film is evil and the 
monsters of one film come back be-
cause the evil freed them. The boys 
of academy help the earth. The three 
monstres die. The actor sexpress 
themselves very good. The film is gre-
at and magnific.

Don’ t miss the film.

By Lluc Carbonell

Señor, dame paciencia                      

I like the film “Señor, dame pacien-
cia”. 

It’s funny! It’s an comedy film. I love 
comedy films.

There is a family. The dad is horrified 
because (he has two daughters and a 
son) the son is gay, one of the daugh-
ters has an alcoholic boyfriend and 
the other daughter has a Catalan boy-
friend. 

His wife is dead. The unique that she 
wants is an united family. 

She prepares a holiday in Spain be-
fore dying, and she explained it in a 
letter. 

(In the holidays the dad discovers 
that his son will get marry. And that 
his daughter will have a son also).

To go to the house of the holidays, 
they (all the family) go by Catalan van. 
With la Senyera and with the shield 
of Barça (the dad is a very, very of the 
Real Madrid supporter) and they pass 
for all Spain.

The actors act very good. They do it 
very well.

I love this movie! Go to see it!

By Abril Carreras 

Nanny Mcphee

Nanny Mcphee is a brilliant film. The 
director of this film is Kirk Jones. The 
film happens in a farm. 

I like this film because the children 
make a lot of nonsense.

The actors are very, very good.

It is about comedy and fantasy.

You should go to see it.

By Laia Costa

Nanny Mcphee and the Big Band

I like this film because it is very funny.

The film is about a family and Nanny 
and the raven.

Two silbings that live in the city go to 
the farm of their uncle and they start 
fighting with their cousins until the 
Nanny Mcphee comes. I think the ac-
tors are very good and they know how 
act each character. I think they wear a 
good clothing design.

I recommend it.

By Marina Serra

La tribu

It is a comedian film by Fernando 
Colomo, with Paco León and Carmen 
Machi. This film is the funniest film 
I have ever seen and I like it so much 
because it is made here, in Spain. 

It is about a man who meets her mot-
her after many years but the man 
changes his mind and runs over a bus. 
They take him to a hospital because 
he has lost his memory and then he 
begins a new life with his mother.

By Joel León

The Peter Rabbit

This film is spectacular.

The film is about rabbit adventures 
in the  film, there  are 6 animals  cha-
racters and 3 human characters.The 
animals don’t have food and they go 
to steal a boy’s house, the boy gets go 
angry that he dies .

After  the boy dies, his son comes back 
to take care of the house and they 
make a war.

I think this is a brillant and beautiful 
film.

By Laia Gallen

Perfect strangers

I like this film because it is a comedy 
film.

The film is about some friends playing 
a game on their mobiles. In the film 
all the couples end up their relations-
hip when the games finishes. I think 
that the actors are great.

The film is very good I give it 4,5 stars 
out of 5.

By Alan Mena

Emoji

I like Emoji because it is very funny! 

It tells the story of emojis of a mobi-
le. There is a problem in the center 
of Emojiland. Some of the characters 
are: Happens, Crazy Happy, Devilici-
ous…

I like this film because it is very crazy 
and funny!

By Anna Tous

 PLURILINGÜISME 6è PRIMÀRIA
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Descendants 2

Descendants 2 is a brilliant film. I like 
it because it is of adventures and love.

The film is about the four children 
from the villains. One of the girls 
wants to come to the Island of the lost 
people.

My favourite character is mal than is 
featured by Dove Cameron.

You have to go to see it but before you 
have to watch Descendants.

By Júlia Monfulleda

Central intelligence 

I really like the film because it’s about 
aventures. It is about a boy from the 
high school he was very fat and some 
children chapped him and put off 
with all the children in the school. 
Luckily, a boy helped him. Some years 
later, the boy who helped him meets 
the main character and now he has 
got lots of muscles. I would recom-
mend it!

By Dan Brunet

Willy Wonka and the fac-
tory of chocolate

This film is my favourite film.

The film is about a man from a choco-
late factory. The boy receives one pass 
to visit a chocolate factory.

The factory is very pretty, magic, big 
and fantastic. There are lots of adven-
tures. 

Go to see it!

By Nereida Vico

A dog’s purpose 

This film is about a dog and a boy. One 
day the dog is lost and the child does 
everything he can to rescue his best 
friend (the dog), this is my favorite 
part. If you want to know the end, go 
and see it.

By Núria Gumbau

Back to future III          

Back to Future III is a brilliant film. 
The film is very funny. The film is 
about of adventures in different ti-
mes. 

Emmett Brown and Marty McFly want 
to travel to the future but the electric 
circuits make them travel to the past.

The Marty McFly goes to future by 
car with the Emmett who falls in love 
with Clara and they remain in past.

The next day, at the future train sta-
tion, Clara, Emmett and her children 
travel to future.

My favourite character is Marty 
McFly. He’s really cool. Emmett is 
very intelligent. 

Don’t miss this film!

By Martí Barrera

Wonder

Wonder is a brillant film. It’s a drama 
film. 

It’s directed by Stephen Chbosky and 
written by Jack Thome ,Steve Conrad 
and Stephen Chbosky. 

The film is about bullying. I like this 
film because I can learn to respect ot-
hers. The actors are great. 

The film is very good go to see it. 

By Berta Roig

Skyfall

Skyfall is my favourite film. It is my 
favourite film because it’s an action 
film.

James Bond “dies”. Later, he co-
mes back home.There he sees his 
bodyguard. A bad boy destroys the 
house and the car of James. After that, 
they go to church where James is hi-
ding and he sticks a knife at his back.

James is my favourite character be-
cause he is a very good actor. Go to 
see it.

By Héctor Orive
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Bon estiu !

Espai de Ioga, 
Gestalt i 

Massatge Thai.

Maternitat 
Paternitat

IOGA 
-	Integral	
-	Vinyasa	
-	Nens	i	Nenes	
-	Terapèutic	
-	Chandra	Ioga	
-	Ioga	i	Cicle	Menstrual	
-	Embaràs	i	Post-Part

GESTALT 
Teràpia	Individual			-	
Teràpia	de	Parella		-	

Art	i	Teràpia		-	
Diari	Creatiu		-	

Creixement	Personal	-

MASSATGE TAILANDÈS 
-	Tradicional	
-	4	elements	
-	Terapèutic	
-	Gestalt	&	Thai	
-	Tractament	Personalitzat

MATERNITAT  
PATERNITAT 

Serveis	de	Doula	-	
Ioga	Pre	i	Post	Natal	-	

Assessorament	Lactància	-	
Preparació	al	part	-	

Massatge	Tailandès	per		
			embarassades	-		

Acompanyament	Terapèutic	
específic	al	pare	i/o	a	la	mare	-

MEDITACiÓ  
TALLERS i CURSOS

Santa Llúcia, 11 ❖  08490 ❖  Tordera hola@retrobarte.com

w w w . r e t r o b a r t e . c o m
690 996 702 ❖  625 843 740
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The Latest Chapter
Some of you may know me from school, you may also know that I am not 
from around here. In fact I’m from Britain, specifically Manchester (so-
mewhere familiar to the football fans among you), so it would be reaso-
nable for you to wonder what I am doing here. Upon finishing university 
I found myself aimless and without any plans for the immediate future, 
that is until I saw an advert. The advertisement offered the opportunity for 
travel (something I’d been passionate about since I studied in New Zealand) 
and to help people (Something I’ve wanted to do for a long time) – ‘Become 
a Conversation Assistant’ it read, and naturally I was interested.

In essence my work consists of working with small groups of students to 
improve their English skills, particularly their speaking, which are impor-

With only six weeks left here I have taken the oppor-
tunity to reflect upon my time here and I will be ho-
nest. This has been the most rewarding experience of 
my life, I’ve had the opportunity to grow and learn  all 
while being able to meet some of the most passiona-
te and genuine people I’ve had the pleasure to know. I 
will take everything I have experienced with me, in my 
memories and my photos, but also in my character and 
my heart. All that is left to do is to thank everyone who 
has helped me during this chapter of my life, so with 
that – thank you.

Daisy Reeves-Partington

La Daisy ens explica en el seu article com va començar 
la seva aventura i què la va portar de Manchester a casa 
nostra. Quan va acabar la carrera, no tenia clar cap on 
tirar  i va veure un anunci per fer d’auxiliar de conversa. 
Això li permetria viatjar (cosa que li encanta des que va 
viure un temps a Austràlia) i ajudar els altres. 

tant assets to have in the increasingly interconnected global world. More than that though I have been invited 
into the Vedruna family and enjoyed the culture and traditions that will stay with me even after I leave. During 
my nine months here I’ve been lucky enough to have been welcomed into the homes of three local families, all of 
whom have been accepting and gracious (particularly those children who have sacrificed their bedrooms so I could 
have a place to sleep) and shown me the true charm of Catalonian life. I am endlessly grateful to each and every 
one of them and hope to have made life-long friends.

L’experiència li ha permès entrar a la família Vedruna i conèixer la cultura i tradicions catalanes compartint la 
vida diària de l’escola i de les famílies amb qui ha conviscut. Està molt agraïda a tothom per l’acollida i admet que 
l’experiència deixarà empremta per sempre en el seu cor.

 PLURILINGÜISME AUXILIAR DE CONVERSA 
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LLAR 1. PETONETS

Educadora: Sílvia Pujol

Ivet Jiménez, Aina Velasco, Maria López, Paula  Ciruelo, Lucía Torrell, Júlia Artero, Carlota Romà, Edgar Barranco, 
Emma Vilà, Oriol Lleonart, Enzo Tarodo, Unai Garcia i Martín Ángel.  

LLAR 0. RIALLES

Educadores: Sílvia Alías i Irene Montero

Arlet Serra, Pol Martín, Oleguer Garcia, Cesc Massó, Isona Nualart, César Aguza, Pol Martín i Toni Riera.

 TUTORIA 
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LLAR 2. ABRAÇADES

Educadores: Zaira Rodríguez i Eliana Romera

Aina Fernández, Ángel Antonio Sánchez, Mouhamadou Sillah, David  Carranza, Elsa Vargas, Eric Marsan, Marcos 
Manzanares, Idaira Alacuart, Nil Ayats, Anna Costa, Hugo Casellas, Alex Pérez i Leo Casellas.

LLAR 1. PETONS

Educadores: Pilar Seguer i Irene Moreno

Dennis Pintado, Melanie Cucarella, Gael Zarco, Cayetana Ordoñez, Biel Requena, Cora Garcia, Lucas Melechón, Ai-
zan Noguerol, Oriol Galobardes, Valentina González, Zack Jurado, Maria Caballero i Carlos Fernández.
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P3

Mestra: Imma Lecha

Jan Sánchez, Eulàlia Roig, Àmber Castro, Hugo Lourido, Ona Gili, Alieu Gingalli, Gerard Carrión, Andreu García, Jau-
me Keppels, Jordi López, Valentina Fernández, Siraj El Abbass, Iker Urbano, Gerard Taberner, Oriol Velasco, Martí 
Costas, Pau Cabezuelo, David Palomé, Berta Muñoz, Oriol Xamaní, Izan Toronjo, Lucía My Romaguera, Paula Thy 
Romaguera, Marcos Figueroa i Olau Moreno.

LLAR 2. MOIXAINES

Educadora: Mercè Espina

Roc Auladell, Jan Fernández, Noa González, Rafel Arbalat, Jan Negre, Jana Ribas, Isaac Isern, Pau Corbella, Alex 
García-Trebijano, Isona Bernadas, Raúl Perellón, Arlet Vilà, Max Matamoros, Lucía España, Pau Fernández i Claudia 
Tapia.
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P5

Mestre: Edu Redondo Practicant de mestra: Mar Segura

Marc Gómez, Pol Romaguera, Ainara Ruiz, Etienne Mateo, Pau Ferrer, Joana Pérez, Júlia Caimel, Núria Manresa, Olaia 
Sánchez,	Anuar	El	Mahi,	Àlex	Cañadas,	Aisha	Boutiyeb,	Júlia	Salarichs,	Alba	Pérez,	Nicolás	Leiro,	Arnau	Güell,	Martí	
López, Joan Aliaga, Jordi Caimel, Marcel Pogo, Ona Verdaguer, Paula Moysset, Aina Luque, Martina López, Max Solé, 
Ariadna Abril, Bet Ortiz i Leyre Cañadas.

P4

Mestra: Roser Grimal

Martina Serra, David Sala, Clàudia García, Gina Rubiño, Noa Izquierdo, Naiara Teruel, Júlia Fernández, Joao-Lukas 
Bermúdez, Mariona Muñoz, Martina Oliva, Iker Rusiñol, Ruben Figueroa, Gerard Ventura, Aran Fernández, Pau Vila, 
Cesc Manresa, Clàudia Isern, Blai Llorens, Danna Pla, Cesca Masferrer, Yliana Serrato, Leo González, Aitor Canal, 
Isolda Marin, Biel Aliaga, Èlia Manresa i Tanit Sabater.
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2n de primària

Mestres: Pere Garcia i Cristina Del Río

Berta Fuentes, Iria Xamaní, Lluís Caimel, Jana Fernández, Quim Ruscalleda, Danna González, Hodaifa El Abbas, Joan 
Catalàn, Sanne Keppels, Jan Pujol, Damià Julià, Eudald Pou, Elena Montero, Ariadna Castro, Clàudia Ventura, Joan 
Gambin, Joan Martínez, Paula Méndez, Martina Gutiérrez, Martina Fuentes, Ona Corbella, Jana Domènech, Lulyliss 
Sánchez, Lluc Vilà, Clàudia Ribas i Anton Serra. 

1r de primària

Mestra: Roser Ars Vetlladora: Olga Segura

Izan Paredes, Dylan Boutiyeb, Martí Manresa, Lluc Torres, Aina Quintana, Iker Fuentes, Axel Pulido, Xènia Quintana, 
Àlia Roca, Josep Romera, Alex Morales, Martí Serra, Oriol Bosch, Júlia Banús, Ona Alba, Raúl Martínez, Pol Soler, Ponç 
Torres, Arnau Pérez, Júlia Pujol, Jana Verdaguer, Clara Bordes, Ivet Lleonart, Lucía García-Conde, Yanay Córdoba, 
Aleix Garcia i Ernest Costa.
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4t de primària

Mestres: Queralt Ametller i Laura Molins

Genís Sáez, Biel Manresa, Biel Grimal, Roger Crehuet, Llorenç Roig, Nil Grimal, Martina Martos, Carla López, Oliver 
Alejandro Garcia, Paula Delgado, Mark Rusiñol, Marc Rosell, Oriol Carmona, Lucía Gras, Ona Codina, Júlia Blázquez, 
Erola Serra, Martí Muñoz, Clàudia Carrión, Aina Salarichs, Carla Romaguera, Àlex Fernández, Erola Puig, Ona Ortiz, 
Ona-Bayush Grimal, Daniela Leiro i Anna Ribas.

3r de primària

Mestres: Bendi Toledano i Ester Coll

Miguel Ángel Pujante, Adrián Ruiz, Ruth de Pedre, Oriol Serra, Biel Cabezuelo, Miquel Manresa, Héctor Mateo, Maria 
Soler, Jordi Monfulleda, Elga Moreno, Idoia Ros, Ferran Escobosa, Abel Caballé, Guiu Pla, Jana Cozar, Albert Pérez, 
Alba	Marin,	Jana	Llorens,	Saül	Romero,	Queralt	Carreras,	Astrid	Orive,	Max	Tusell,	Grau	Torres,	Joan	Sabater,	Arnau	
Barrera, Laura Masferrer i Kènia Foz.
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6è de primària

Mestres: Pau Megias i Ester Casanovas

Gerard López, Júlia Monfulleda, Núria Gumbau, Anna Tous, Astrid Rolín, Berta Roig, Marina Serra, Nerea Expósito, 
Abril Carreras, Eduard Salichs, Lluc Carbonell, Júlia Ribas, Jana Ruscalleda, Laia Costa, Gerard Bordes, Joel León, 
Marc Manresa, Jan Gras, Alan Mena, Martí Barrera, Nathan Romera, Ester Vallejo, Héctor Orive, Dan Brunet, Hervé 
Manresa, Aniol Brunet, Martí Grimal, Nereida Vico i Laia Gallén.

5è de primària

Mestre: David Fernández

Joel Romero, Pau Manresa, Berta Cruz, Helena Crous, Anna Esteban, Gemma Balsells, Paula García, Mireia Pla, Nil 
Oller, Aleix Simeon, Abel Caballé, Pau Pérez, Jan Isern, Pol Puig, Carla Pujol, Ariadna Ros, Berta Pujol, Ainhoa Albace-
te, Ailen Vargas, Jan Matas, Edgar Sanmartí, Aleix Noguerol, Martina Abril, Mohamed El Khaldi, Mahmoud El Khaldi, 
Ainara Balsells, Laura Vallmaña, Noelia Larrosa, Yassin El Mahi, Biel Soler i Izan Hidalgo.
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2n d’ESO

Professores: Noe Mañé, Rosa M. Pitarch i Pilar Borrell

Max Martos, Pol Oller, Pau Romaguera, Naiara Tarifa, Laia Serramitja, Clara Martín, Joel Moruno, Dani Rodríguez, 
Mauro García, Amadeu Ciurana, Pol Roig, Andrea Ortega, Hugo Roldán, Mar Pimàs, Maria Gómez, Júlia Soler, Mar No-
guerol, Anna Simeon, Ariadna Muñoz, Aleix Cobles, Dani Ortiz, Arnau Aumedes, Ilarion Nekrasov, Joel Solís, Ismael 
Guzman, Carla Barceló, Azahara Torrente, Judit Domènech, Sara Gimeno, Chayma El Khaldi i Eloi León.

1r d’ESO

Professors: Noe Mañé, Rosa M. i Joan Enric Tarruella

Pol Luque, Marc Palma, Iago Sante, Clàudia Rodríguez, Lluna Codina, Ariadna González, Andrea Mollfulleda, Marc 
Fuentes, Àlex Garcia, Pau Aragón, Eudald Porcel, Zexi Li, Laia Isern, Abril Matas, Carla Ruscalleda, Xavier Gubau, 
Oriol Llinàs, Ferran Moreno, Jan Illas, Jimmy Fuertes, Pol Vargas, Alba Pozas, Èlia Rodríguez, Yaiza Córdoba, Xavier 
Tussell, Núria Blanco, Izan Sanmartí i Unai Hernández.



53

4t d’ESO

Professores: Elena Vila i Montse Garriga

Roger Navarro, Iker Floris, Arnau Freixas, Ricard Porcel, Pau Rodríguez, Jordi Mas, Aniol Barrilado, Andrea Fernán-
dez, Patrícia Quero, Clara Mateos, Judit Cruz, Berta Coll, Zaira Mateo, Janaina Ros, Aroa Torrente, Christian Rolin, 
Eloi Martori, Marc Mongé, Ricardo Gómez, Ivan López, Ivan Muñoz, Arnau Torres, Oriol Soler, Gerard Martínez, Adrià 
Gimeno, Joan Torres, Mireia Salichs, Laura Nieto, Guille Abuín i Jordi Vidal.

3r d’ESO

Professores: M. Grazia Filipponi i Elena Vila

Ainhoa Sánchez, Judit Fernández, Erika Almirón, Berta Martín, Iker Albacete, Jaume Grimal, Jordi Sala, Nil Soto, 
Oriol Fernández, Iker Abraldes, David Rolin, Jaume Camps, Sergio Millan, Álex Fuertes, Eric Alcázar, Nerea Larrosa, 
Doae El Khaldi, Jana Maresma, Marta Mercader, Lídia Alexandra Galera, Marc Buxadé, Joan Tusell, Alexei López, Mò-
nica Esquez, David Ros, Laura Rodríguez, Alexia Ginesta, Helena Fuentes, Xènia Brunet, Núria Granados i Cristina 
Tusell.



54

Viatge Final de Curs 2017/18

Sevilla/Còrdova/Granada

Tots sabem que arriba el final del curs escolar, i per 
celebrar-ho, parlarem del viatge que vam realitzar 
tots junts per enllestir aquest seguit d’anys que 
hem passat junts de la millor manera possible.

Doncs bé, ja sabem que no tothom està d’acord en 
totes les idees, i decidir el destí del nostre viatge, 
va ser el principal dubte.

Primer de tot vam quedar al parc de la Sardana, per 
sortir amb l’autobús a les 6 del matí, rumb a l’aero-
port de Barcelona. A l’arribar allà, vam aturar-nos a 
esmorzar i a descansar, i tot seguit vam embarcar 
el vol cap a la inigualable ciutat de Sevilla. Després 
d’una hora i escaig, vam aterrar. Vam pujar al se-
gon autobús, camí de l’alberg, on ens vam allotjar 
i instal·lar, per fer una estança de 2 dies. Per grups 
vam poder escollir un lloc on dinar i habituar-nos 
als carrers propers. Acabat l’àpat, un autobús va 
recollir-nos per fer un recorregut guiat per la ciu-
tat sota la pluja, i més tard ens va deixar a la his-
tòrica ‘Plaza España’. A l’acabar de visitar-la, vam 
traslladar-nos cap al casc antic de Sevilla, i vam po-
der gaudir d’un petit tour pels carrerons, malgrat 
que causa de l’aigua vam haver de tornar a l’alberg 
abans d’hora. A l’endemà vam anar a los Reales 
Alcázares, a la Catedral de Sevilla i a la Giralda. Des-
prés d’això per dinar vam menjar “pescaíto’ frito” 
i més tard vam fer un petit recorregut en vaixell 
pel riu Guadalquivir. Per acabar la tarda vam pas-
sejar pels carrers de Sevilla en Segway, una nova 
experiència per alguns de nosaltres. A l’hora de so-
par vam fer camí cap a un restaurant tots ben arre-
glats, i tot seguit a fer una volta, mentre un home 
ens va delectar tocant la guitarra acompanyada 
de la seva veu, la qual va ser una interrupció de la 
nostra banda sonora el ‘tu tu tu ta’ de “Miguelito 
el Maquina” i finalment vam anar a prendre uns 
còctels. 

El	següent	dia,	ens	tocava	seguir	el	nostre	viatge,	
en aquest cas cap a Còrdova, el nostre segon des-
tí. El viatge va ser acompanyat amb el transistor 
de l’Arnau, i el seu reggaeton dels ‘kimpis’, segons 
l’Àngel. Un cop a la ciutat vam creuar el Pont Romà 
que conduïa a l’entrada de la Mesquita, i vam fer 
una petita volta i vam acabar dinant a un pati cor-
dovès, i abans d’entrar a la mesquita, vam tenir 
unes hores de temps lliure, on un grup va gaudir 
dels típics banys àrabs, i els altres van passejar 
pels carrers de Còrdova. 

Quan vam entrar a la Mesquita, ens va semblar una 
veritable obra d’art, sobretot a en Roger, que es va 

agenollar com si resés, i un guàrdia li va cridar 
l’atenció. Però això són anècdotes que embelleixen 
el viatge. Un cop acabada la visita cultural, vam 
tenir temps lliure per endinsar-nos pels carrerons 
del casc antic, i comprar souvenirs per a les nos-
tres famílies. 

Un cop visitada la ciutat, vam emprendre el viatge 
cap a Granada, on molts vam dormir i d’altres feien 
momos amb photoshop… Els trajectes eren acom-
panyats de l’Àngel gravant-nos dormint, una bossa 
de llaminadures i les seves endevinalles. Després 
de tres horetes ben llargues de camí, entràvem a 
Granada. 

Quan vam arribar, vam circular a deixar les male-
tes a l’hotel i a sopar directament. Havíem de des-
cansar, ja que l’endemà hauríem de seguir amb la 
nostra visita cultural a Andalusia. El primer dia a 
Granada ens esperava l’Alhambra amb el seu es-
plendor i aquella música que “ningú” sabia d’on 
venia encara sonava. Més endavant vam marxar a 
dinar, i al migdia vam visitar la Capella Reial de 
Granada, on són enterrats els Reis Catòlics. Allà hi 
havia unes audioguies, i la majoria de nosaltres 
ens vam posar l’explicació pels nens. A continuació 
vam tenir temps lliure per visitar la ciutat i com-
prar a les botigues. A la nit vam celebrar l’aniver-
sari de la Berta, amb unes galetes i una magdalena 
amb espelmes.

L’endemà ens vam aixecar amb ganes de fer Paint-
ball, a l’autobús l’Àngel ens va fer passar més amè, 
explicant-nos acudits i endevinalles. Allà vam dei-
xar endur-nos pel camp de batalla i vam gaudir 
com autèntics infants. De tornada se’ns va fer tard, 
i vam parar a un restaurant on tots vam acabar ben 
tips. És més, ens vam emportar el segon plat, els 
quals més tard es va convertir en el nostre sopar. 
A l’aeroport vam passar les nostres últimes hores a 
Andalusia, alguns amb el mòbil i els altres mirant 
un partit de futbol. Més tard ens vam embarcar a 
l’avió i vam deixar enrere el nostre destí. 

De tornada amb l’autobús tots dormíem cansats 
del viatge i amb ganes d’arribar a casa, tot i que no 
volíem que s’acabés aquella increïble experiència. 
L’autocar va arribar del mateix lloc om vam sortir, 
i les nostres famílies ens esperàvem per donar-nos 
una càlida benvinguda de tornada a casa. Amb una 
setmana sencera de festa per endavant, vam poder 
compartir les nostres vivències i ensenyar les úni-
ques fotos del viatge, el nostre viatge.

 TUTORIA 4t ESO
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Comiat generació 2002
Ens agradaria poder expressar els nostres sentiments davant tots vosaltres que ens heu acompanyat durant molt 
de temps fins arribar on som. 

N’hi ha alguns que portem junts des que pensàvem que la plastilina era la font d’aliment bàsica per a la supervi-
vència de l’espècie humana; d’altres que no hi són des dels inicis, però que han jugat un paper molt important en 
aquesta etapa. 

Hem tingut molts conflictes, sí, acceptem-ho. I també hauríem d’acceptar que no hem sigut una classe d’angelets 
que ha facilitat la feina als professors i els ha motivat a venir a la nostra classe amb un somriure i sortir-ne amb 
un de més gros. 

Bé, companys, s’ha acabat el “chollo”. Ara cadascú escollirà què vol fer, què és correcte i quins pantalons em poso 
sense que el papa o la mama me’ls hagin de preparar… En principi, ara ja hauríem de ser gent madura, seriosa, pre-
parada, educada… EN PRINCIPI!!! I sinó, poc a poc el nivell de maduresa augmentarà.

Toca fer un canvi de camins. Ara tots anirem per vies diferents, alguns ens trobarem, altres ens oblidarem, altres 
els trobaràs pel carrer i donaràs mitja volta per no trobar-te de cara aquell a qui li demanaves el bolígraf i li mosse-
gaves inconscientment…. No em malinterpreteu, això no vol dir que ens deixem de veure i que és millor evitar els 
errors del passat, al contrari: el millor serà quedar, i veure com estem, com va tot, si cobres més o menys que jo, si 
la teva parella és millor que la meva…. Si en tens, que seria un bon punt a favor…. 

En tot cas, ara fora bromes… 

Companys, amics, germans…. Gràcies per totes les vivències que hem passat junts, les bones i les dolentes, totes 
eren vivències que hem passat i superat. Ara sembla que tot el nostre esforç ha sigut per una nota, que en un temps 
s’oblidarà i només quedaran els records.

Molts diuen que de cada cinc coses que recordem quatre són negatives, però en aquest cas s’equivoquen. Volem que 
amb el pas dels anys, quan l’espai i el temps ens separin i per algun caprici del destí els nostres camins es tornin a 
creuar; recordem que un dia vam ser xarlatans, ens vam enfadar junts o no ens va agradar alguna cosa, recordarem 
de manera positiva una frase, una paraula, un succés, una classe, un acudit, una imatge que es va gravar en les 
nostres ments adolescents un dia, ja llunyà. 

Sabem que això només són paraules, però expressen una història, la de la nostra classe. Aquest edifici que sempre 
intentàvem evitar, conegut com a escola, ja no el veiem així, per a nosaltres ja és la nostra llar. Una estructura que 
sempre durem al nostre cor. 

Tots ens emportem d’aquí una formació fruit de l’esforç d’uns excel·lents professors que han donat el millor de si, 
no només perquè siguem millors alumnes sinó perquè siguem millors persones. Entre tots hem format un conjunt 
en què uns no seríem res sense els altres. Gràcies a tots pel que ens heu ensenyat, per ser com sou, per la vostra 
amistat i per la vostra comprensió. Us estimem!

 TUTORIA 4t ESO
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 PAÍS - CULTURA

1r de primària

1r premi

Arnau Pérez

Pseudònim: Coutinho

L’hoquei

Juga a hoquei l’Arnauet

i fa un golet entre el palet.

El seu estic 

és molt bonic.

La seva boleta

és molt rodoneta i tarongeta.

Em van baixar a iniciació B

perquè era cridaner.

Em trobo amb en Nil

i mengem pernil.

Jo caic molt a la pista

i vaig al dentista.

2n de primària

1r premi

Clàudia Ventura

Pseudònim: Aina

La màgia del Petit Príncep

El Petit Príncep té una rosa

és bonica i una mica rugosa. 

Cal cuidar-la i estimar-la, 

protegir-la i regar-la.

Va conèixer una aviador, 

era molt somiador.

Es van trobar en el desert

i  en aquell moment l’aire estava quiet. 

Li va demanar un xai

que no ocupés massa espai, 

que no mengés gaire herba

i que se’n guardés de reserva.

1r de primària

2n premi

Àlia Roca

Psèudonim: La roca

Els animals

La meva gossa

és molt sorollosa

i es menja una rosa.

La meva tortuga

és molt poruga.

El meu peix

es diu Aleix.

El meu gat 

es diu Mat.

2n de primària

2n premi

Jan Pujol

Pseudònim: Volveré

Futbol

Xuta el davanter

i la passa al porter.

La treu el defensa

que tot s’ho pensa.

L’àrbitre pita falta

i la tirem alta.

El Tordera fa gol,

que l’ha marcat en Pujol.

L’equip del Tordera

sembla que s’anima

però a poc del final,

es pita un penal!

Es pita el final del partit

i ja està decidit.

Han sumat tres punts

i ho han celebrat tots junts!
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3r de primària

1r premi

Ferran Escobosa

Pseudònim: Michael Jordan

La mar

En un vaixell,

navegava un vell.

Fumava pipa

mentre esperava

amb molta paciència

que l’am piqués.

Llavors a la fi va picar!

Va recollir ràpidament

però va pensar mentalment…

Me l’hauré de quedar?

o l’hauré de tornar al mar?

3r de primària

2n premi

Guiu Pla

Pseudònim: Fortnite

Els germans

Els germans

són tranquils

o esvarats.

Alts o baixos

però sempre

estimats.

De vegades

els enveges.

Junts riuen

o ploren,

es fan bromes

o ensurts.

Sempre es 

troben a faltar

quan van a dormir

a casa d’un amic.

Els germans

són tranquils

o esverats.

Alts o baixos

però sempre estimats.

4t de primària

1r premi

Martina Martos

Pseudònim: Manela

El temps

El temps, la pluja

el sol, la neu, els núvols.

Cada cosa a la seva estació.

Primavera, estiu, hivern ,tardor.

Les 4 estacions de l’any.

A cada estació una activitat.

Primavera: les flors, els colors.

Estiu: la platja, vacances.

Hivern: la neu, esquiar. 

Tardor: les fulles, el vent.

Primavera: una de les estacions

preferides, acaba l’escola.

Comencen les vacances. 

La tardor arriba, el fred s’acosta,

l’escola comença.

4t de primària

2n premi

Paula Delgado

Pseudònim: Leo Messi

Quan jo era petita

Quan jo era petita

que ploramica era, 

era tan juganera

com un gos petit.
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Des de ben petita ja sabia

l’esport que triaria

i sabia que patinaria

amb alegria.

Amigues vaig fer

quan a l’escola vaig començar

i jugava amb elles

a fet i amagar.

Quan plovia,

 jo m’amagava sota el balcó

i quan feien trons entrava 

dins a casa i em tapa-
va amb la manta.

Els dies de sol que contenta estava!

Sortia a jugar al jardí i 
la pilota agafava.

Els dies d’estiu em ti-
rava a la piscina

i nedava com un peix.

Quan feia núvol

em sentia trista

tot i que jugava 

amb alegria. 

Quan el Nadal va arribar

jo em vaig alçar;

quan els Reis van arribar

que contenta em vaig posar.

El meu somni era ser gran

però ara que ho sóc

prefereixo ser petita

i gaudir de cantar, ballar i cridar.

5è de primària

1r premi

Abel Caballé 

Pseudònim: 200765

Un germà molt estimat

De vegades ens barallem,

però crec que és normal

ho fan bons i mals germans.

És així, què hi farem?

Ens divertim quan junts juguem,

sempre molt bé ens ho passem.

Ets inquiet des del primer dia,

jo amb tu, sempre em quedaria.

Una cosa que sempre faré,

serà sens dubte, que t’estimaré.

Les teves imperfeccions personals,

a mi em són ben bé igual.

5è de primària

2n premi

Berta Cruz 

Pseudònim: Catalunya

El meu país

A Catalunya vaig néixer 

i en aquest país vull créixer,

estic molt contenta 

de ser una nena valenta.

Tenim un bandera estelada 

que és bonica i estimada,

aixeca la mirada 

i la veuràs als balcons penjada.

És un país immens

 no ens falta de res, 

i molts pobles amb encant

tenim al nostre voltant.

6è de primària

1r premi

Abril Carreras

Pseudònim: Viatgera del temps

El meu poble

M’estimo Tordera,

un poble ben viu,

just a tocar del riu

de poca aigua a la llera.

Agost de Festa Major,

Roseta, Bartomeu i Pere,

els gegants de Tordera,

girant i dansant sota la calor.
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L’emblemàtic i esvelt Pont de Ferro

reconstruït per tercera vegada,

que du a Sant Pere, la barriada

comparteix història amb Pere Botero.

Sant Ponç és la festa petita,

se celebra acampant al bosc,

sardanes i un gran arròs,

envoltada de turons, l’ermita.

El seu mercat reconegut i gran

atrau vilatans i turistes.

Pagesos, botiguers i paradistes,

anuncien el producte als comerciants.

Final de març, comença la primavera,

al parc Prudenci la Fira del Ram,

associacions, entitats, el poble en un pam.

Força, empenta, som TORDERA!

6è de primària

2n premi

Anna Tous

Pseudònim: Ato

Quan era petita...

Quan era petita

saltava en el llit

cantant melodies

quan ja era de nit.

No volia anar a dormir

però al final queia adormida,

jo somiant plàcidament

fins que es feia de dia.

I el meu gos em despertava

amb tota la seva alegria.

Perquè estigués content

jugava amb ell amb la pilota.

Corrent pel jardí

mirant l’alba com sortia.

Preparant-me l’esmorzar i la motxilla

per anar al cole com cada dia.

I això es repeteix avui en dia.

1r d’ESO

1r Premi         

Ariadna González

Pseudònim: Dark night

L’eco del silenci 

Silenci,

tot el que sento, 

tot el que he vist

i tot el que veuré. 

Silenci, 

tot el que pots trobar en un món, on no pots opinar, 

en un món ple de ciutats, 

on si no ets com els altres et posen a la llista.

 Llista on hi ha els diferents. 

Silenci, 

la millor opció en un món de colors obscurs, 

on els llibres estan plens de pautes
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i epílegs sense explicacions, 

on només hi ha les normes de joc. 

Silenci, 

vagis on vagis trobaràs i no sentiràs les il·lusions, 

els sentiments, 

les alegries, 

perquè només hi ha un silenci pels 
que diuen ser únics i diferents. 

Silenci, 

jo vull trencar aquest silenci, 

poder ser diferent en una societat igualitària .

Vull formar un petit eco 

que estic segura que ressonarà. 

Silenci, 

n’hi ha de diferents, no acceptats per la societat, 

que no segueixen les modes, 

 que fan el petit eco de les ciutats, 

que fan el petit eco de la societat. 

Prou silenci, 

que mantingui la societat, 

les flors ja no segueixen les modes, 

i l’eco s’està convertint en paraules amb sentit. 

Aquest és l’eco del silenci, 

ple de persones diferents, 

que són jutjades per les modes i per llibres tots iguals, 

aquest és l’eco del silenci. 

1r d’ESO

2n premi

Carla Ruscalleda

Pseudònim: La poeta turquesa

 

Tant de bo

Tant de bo la mort no ens fes por

i amb valentia i voluntat, 

tots la poguéssim superar.

Tant de bo el dolor no ens fes plorar

i més d’una persona sofrir,

per tombar-lo i poder gaudir.

Tant de bo la confiança no fos tan difícil 

i fos fàcil confiar en tothom

però  no tothom és de confiança.

Tant de bo les amistats i les parelles

no s’acabessin per un simple error, 

per una temptació o per terceres persones.

Tant de bo  el camí de la vida

fos fàcil de decidir i no hi haguessin 

problemes que ens intervinguessin.

Tant de bo les persones pobres visquessin bé

Tant de bo els marginats no fossin marginats.

Tant de bo el bullying i la violèn-
cia de gènere no existissin.

Tant de bo tot fos un mar de roses,

on cada dia floreixen bones flors,

Bon estiu !
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on mai hi hagués guerres ni flors pansides.

Tant de bo no hi haguessin nens, nenes, adolescents, 

joves segrestats o violats, 

famílies lluitant per buscar els seus familiars.

Tant de bo no em passés cada dia, hora, 

minut i cada segon pensant en vivències 

que són impossibles.

2n d’ESO

1r premi

Judit Domènech

Pseudònim: Tresor

El temps

Els temps són els moments,

són els dies, és la vida

on viuen els sentiments,

que no tenen cap sortida.

El temps és or,

em deien de petita.

Aquells instants tan preuats,

 es guarden dins el cor.

Sense dubte agafo el temps,

el converteixo en record.

A l’horitzó puc veure antílops,

que es dirigeixen al nord.

Sense perdre ni un instant,

segueixen cavalcant,

on el món no té final.

A vegades ens trobem,

en un carreró sense sortida,

carrer que no passa,

cap paraula ni cap desbandada.

El temps s’escapa

per les nostres mans,

com si fos aire

sense guardians.

El temps passat 

no es pot tornar a viure.

Són els moments que recordes,

el teu preciós somriure.

Estil carícia ho tornes a reviure.

A través dels somnis

no hi ha rellotges que t’aturin.

Cavallers que busquen  princeses

jurant-se amor etern, 

presos dins nostre...

Aquells que esperen ser alliberats

 de qualsevol mal,

deixant-se portar per

la màgia de cada segon, que els transporta.

Sentiments amb tendresa,

equivalents al perfum, 

al tacte d’una rosa vermella com la sang.

El temps fa somiar, viatjar,

és excitant la incertesa del que passarà.

És emocionant el que et va passant,

a cada instant.

Passa el temps quan escric poemes,

passa, i no ens adonem, 

fins que obrim els ulls i despertem.
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Les tradicions duren el seu temps,

nosaltres també, tot i que

vivim el moment,

 és el present.

Passa, i el temps corre,

com en els escacs la torre.

I passa, el temps vola,

com jo cada matí cap a l’escola.

2n d’ESO

2n premi

Joel Moruno

Pseudònim: Jomoma

L’hivern

Que trist és l’hivern

amb els seus dies grisos i freds

talment un camp erm

a on hi pasturen els conillets.

Amb les seves tardes boiroses i humides

fredes com una mala cosa,

que fins s’entelen els vidres,

d’aquella boira freda com una llosa.

El dia que el sol per sort resplendeix

veiem amb fruïció i alegria,

com tot retorna i rellueix

a les del sol d’aquell dia.

Malalts, infants i vellets,

i tots els que poden fer-ho,

busquen i aprofiten aquells ratets,

per rebre del sol com bes acariciador.

Que n’és de dolent el fred!

per tot entra i arreu es posa,

ens fa anar arronsats com un pollet

i a caure malalts com s’exposa.

I la grip i els constipats

i un sens fi de malalties

assolen la humanitat,

de tot l’hivern els seus dies.

Dia plujós, gris, sense sol,

ennuvolat o amb molta boira,

semblant a un gran llençol,

que ens acaricia i ens envolta.

Amb la moxaina freda i arbitrària

que al moll de l’os ens arriba,

ens fa fer esgarrifança involuntària

que no és agradable ni es desitja.

Que trist és l’hivern!

3r d’ESO

1r premi

Mònica Ésquez

Pseudònim: Endavant

Insomni

Em desperto enmig 

d’una silenciosa nit.

Miro el meu voltant 

i et busco entre els llençols.

El teu preciós somriure

s’amaga entre els coixins,

i el teu cabell s’entortolliga 

entre els meus dits.
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Em sento a un costat del llit,

 observo el teu reflex 

al mirall i veig la teva mà

buscant la meva.

Me’n vaig al menjador,

encara hi ha les restes del sopar,

copes de vi sense acabar.

3r d’ESO

2n premi

Marta Mercader

Pseudònim: La llunàtica

El matí

Toquen quarts de vuit, 

l’alba acaba amb la foscor,

amb la son encara a l’interior

el somni queda en un descuit.

Toquen quarts de nou,

el poble s’està despertant,

el motor es va escalfant,

ja comença l’enrenou.

Toquen quarts de deu,

ara es desperta la gana,

el cafè a la tassa de porcellana

és per la mandra un trofeu.

Toquen quarts d’onze,

a la feina com de costum,

tothom segueix el seu rumb,

a qui se’t creui, cop de colze.

4t d’ESO

1r premi

Roger Navarro

Pseudònim: Tradicions

Pere Porter

Cavalca, cavalca no miris enrere, 

els cavalls treuen foc;

tremola el nostre Pere

ja no pot parar el joc.

Cavalca, cavalca no miris enrere,

creuen llargs rius i prats

jo no hi ha rastre de Tordera

potser no la tornarà a admirar.

El dimoni l’ha enganyat de mala manera,

creuen una mar de flames;

els dimonis ballen sobre una foguera

agitant amb força les seves forques.

El dimoni l’ha enganyat de mala manera,

allò és el temut infern,

l’arrossega cap al notari, a una caldera;

i el torturen fins a dir on hi ha el quadern.

I amb prou feines el notari udola,

el diable entremaliat se’n riu,

trobarà els diners sota una rajola,

i ara marxa, que vol seguir viu.
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4t d’ESO

2n premi

Judit Cruz

Pseudònim: Rínxols

Foscor

Obro els ulls i sento una foscor angoixadora,

em trobo amb la pell eriçada;

el silenci és trencat per rellotges que sonen alhora,

i anuncien la matinada.

Obro els ulls i busco el passadís,

no hi ha res, està tot

pintat d’un color malaltís

en un espai remot.

Obro els ulls i les ombres em vigilen,

parpallejo a poc a poc

veient com per les parets s’enfilen.

Tanco els ulls, que ja comencen a pesar,

i m’oblido d’aquest lloc

mentre pels somnis em deixo emportar.

Benvingut, Oleguer
En Pere i la Queralt ja són pares.

El 15 de setembre va néixer l’Oleguer. És rialler 
i molt simpàtic.

Moltes felicitats de part de tota la comunitat 
educativa Vedruna Tordera!

 EFEMÈRIDES

Petit grup

Individuals

Personalitzades

Preparació exàmens

Tutories amb les escoles
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Productes i maquinària de neteja per:

HOSTALERIA · BUGADERIA · INDÚSTRIA · SERVEIS



67



68



69



70



71

 C/ Dr. trueta,9

08490 Tordera

“Tienda especializada en 
porteo ergonómico, juguetes 
de madera y ropa artesanal”

www.autoescolasole.com

Administrador de finques
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ESTAMPACIÓRETOLACIÓDISSENYDIGITALOFFSET

CASAMENTBATEIGTROFEUSSEGELLSGRAVACIÓ

c. ferrers, 8 - 08490 TORDERA (Barcelona)
Tel. 93 764 01 43 • grafiquespunset@gmail.com
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Si anem junts és millor !


