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Editorial

Les motxilles i l’amistat

Quin goig fan els petits que just comencen l’escola i que arriben amb les seves
motxilles de totes les mides i colors! A dins hi ha les cosetes que necessiten per
al seu dia a dia i potser també hi ha les pors dels primers dies, alguna llàgrima i
la il·lusió pel comencament d’una nova etapa i una nova aventura.
Van passant els anys i els cursos, i les
motxilles, com els nens i les nenes,
es van fent més grans. Més llibres,
deures, apunts... petits tresors, com
ara pedres del pati, fulles dels arbres... i es comencen a omplir més i
més de records, vivències i imatges.
Hi ha dies que les motxilles pesen més. Potser els
dies que hi ha hagut algun malentès o una petita
baralla. I d’altres, arriben lleugeres, amb la il·lusió
d’una excursió, una obra de teatre, una felicitació o del comencament d’alguna nova amistat;
aquella cosa tan única i imprescindible en la nostra vida: l’amistat. Quin goig tenir la motxilla plena
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d’amistat! Alguns seran amics que duraran tota la
vida, d’altres, potser només una temporada, fins
i tot, només un dia... Amistats per compartir secrets, emocions i alegries o simplement, el berenar.
Com ja deia fa molt temps, cap al 300 abans de Crist,
Epicur el filòsof que donava molta importància a
l’amistat: «L’amistat recorre l’univers com un missatger
que ens convida a la felicitat. De tots els béns que la
saviesa procura per a la felicitat d’una vida completa,
el més gran, sens dubte, és l’adquisició de l’amistat.»
Tant de bo els nostres fills i filles omplin les seves
motxilles de les coses bones de la vida: d’il·lusió,
respecte, pau i amistat...!
En Jaumet

Col·laboradors Butlletí:
Anna Pac, Irene López, Margarida Mauri, Marta Poch,
Anna Esteban, Francesc Carbó, Eva Bernal, Núria Toledano, Gemma Gassó, Dominique Heathcote, Lluïsa Gallego, Helena Salvadó, Ramón i Begoña. Més els alumnes
de 5è i 6è que participen en bona part de les seccions.
Els articles en castellà i anglès que apareixen al butlletí de l’escola són fruit de la feina feta a aquestes
àrees, dels diferents cursos que hi participen.
Des de la redacció volem agrair a tothom les
col·laboracions que ens feu arribar. El Jaumet és una
revista escolar feta a base de dosis de bona voluntat. Us demanem que sigueu comprensius si a vegades hi trobeu algun error.

La Roser, conserge, i la Maria, administrativa que, durant uns mesos, substitueix la Susana.
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Capçalera

Tradicions

Durant el curs acadèmic, l’escola viu a nivell
de centre les festes i tradicions vinculades al
costumari del nostre País i al ritme cristià de les
festes religioses. Acceptant totes les creences, i lluny de les pràctiques
religioses que són opcions personals i familiars, hem de ser capaços
d’explicar i viure tradicions que formen part del col·lectiu.

Fer cagar el tió a l’escola, cantar nadales, esperar que vinguin els Reis,
fer en un bonic racó amb el pessebre a partir de les imaginacions dels
nens, o ajuntar grans i petits per fer
postals nadalenques permet explicar als alumnes que viure el Nadal és fruit d’una
vivència que els cristians conserven des de fa més
de 2000 anys. I, a l’escola i a casa, hem de viure
aquestes tradicions des de la fantasia i amb els ulls
de l’infant que descobreix l’encant del Nadal o fa
seva una data cultural lligada a la llegenda de sant
Jordi, per citar-ne alguns exemples.
Si tant els petits com els més grans a l’escola han
viscut l’arribada dels Reis o, tot passejant, us heu
aturat a contemplar els pessebres que es munten

cavalcada de reis

arreu, penso que ho heu fet bé. Molts de nosaltres vam viure la religió a l’escola com un dogma,
però vam aprendre, i tenim formació per entendre
i interpretar la història, la cultura i l’art que ens envolta. Ara hem de ser capaços –parlo de centres
públics– de viure les tradicions i, quan pertoqui
segons currículums, explicar que la història del
nostre País i d’Europa té arrels cristianes, com altres pobles en tenen d’altres que també cal que
coneguem i expliquem. Sant Jordi, Santa Cecília, Tot Sants, La Castanyada... si les analitzem,
veurem que tenen vinculacions a un calendari
determinat. El que hem de ser capaços a l’escola
és d’explicar-lo i viure’l amb naturalitat, de forma
festiva i col·lectiva.
Francesc Carbó, tutor de 5è

Aquest any des de l’AMPA, també hem volgut acompanyar
els Reis d’Orient en la seva cavalcada per Valldoreix.

El motiu de la carrossa ha estat en Tintín i els seus companys d’aventures. Els membres
de la comissió i els pares voluntaris ens ho hem passat molt bé. I gràcies a les donacions
i les hores dedicades d’alguns pares de l’escola ha estat un èxit. Hem aconseguit el segon premi, que es recollirà durant la celebració del Carnestoltes d’enguany (el proper
diumenge 19 de febrer a partir de les 10 h, a la plaça del Casal de Cultura).
Volem agrair molt especialment a la «Sumi» que ens ajudés a carregar i a passejar en
Tintin durant tot el trajecte. Als pares voluntaris per dedicar-hi el seu temps i als nens per ajudar-nos a
decorar la carrossa.

Moltes gràcies i fins l’any que ve!

Comissió Cavalcada
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Ampa i Parlem-ne
L’AMPA. QUI SOM I QUÈ FEM
L’AMPA no existiria sense el treball
d’uns pares i mares que, sense demanar
res a canvi, inverteixen el seu temps
en l’escola i en els nostres fills treballant
com ho han fet magníficament els
últims quatre anys, juntament amb molts pares i mares,
els membres de la Junta anterior: la
Charo, la Bet, l’Helena, l’Eva i en Jordi.
Gràcies a tots!
Per a què serveix l’AMPA? Doncs, la funció de l’AMPA
és fer de pont entre l’escola i els pares, gestionar recursos i organitzar activitats. Gestionem el temps de
migdia, a través de 7 i Tria: cuina, menús, monitoratge,
activitats..., organitzem, mitjançant SAEC, les activitats
extraescolars i, organitzem la venda dels llibres del curs
al millor preu i n’organitzem la socialització.
L’AMPA formem part del Consell Escolar, la Junta
Econòmica, la Comissió Permanent i la Comissió de
Convivència per fer sentir la veu dels pares en tots
aquests òrgans. Ens reunim periòdicament amb la Direcció de l’escola i la vocal de l’EMD d’Ensenyament i
assistim a reunions d’altres òrgans quan cal.
Molts pares i mares, a més a més, treballem en comissions organitzant activitats per a tots, com el Dia del bricolatge, la Fira de segona mà, la Festa de final de curs, la
carrossa de la Cavalcada de Reis, la Festa de Comiat de
6è... i fem, en col·laboració amb mestres, monitors i nens,
aquesta magnífica revista que teniu entre les mans.
Avui, la nova Junta volem fer una crida per animar-vos
a participar activament en la nostra escola a través de
l’AMPA. Necessitem més pares que ens ajudin a tirar
endavant les activitats ja consolidades i que en proposin
de noves. Aquest any, volem iniciar un cicle de xerrades
per al qual busquem temes i ponents. També volem
crear una web pròpia de l’AMPA i des d’aquí us demanem ajuda per fer realitat aquest projecte.
Envieu-nos els vostres suggeriments i les vostres propostes al mail de l’AMPA ampaferraniclua@hotmail.es
o veniu a presentar-los a les reunions que fem el primer
dijous de cada mes al Club de l’escola a les 20.30h. Les
reunions són, obertes, i les votacions s’efectuen amb els
assistents aquell dia.
Festa de Final de Curs
Atenció: Necessitem pares i mares que s’involucrin en
l’organització de la Festa per fer-la més eficaç i menys
feixuga per a les tres mares que, per ara, hi ha apuntades a la comissió. Poseu-vos en contacte amb nosaltres
per correu electrònic o assistint a les reunions mensuals.

Us esperem!

Junta de l’AMPA

Gemma Gassó, mare de P4, 2n i 4t; Tània Martínez, mare de 1r i 4t,
Pere Jordán, pare de P4 i 3r i Rosa Asencio, mare de 1r i 4t
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L’autoestima
Què és l’autoestima? N’hem trobat unes
quantes definicions i una de les més senzilles és
potser aquesta: «L’autoestima és com valorem
el que pensem que som.»
En l’àmbit infantil i juvenil podem parlar de cinc
àrees d’autoestima. L’area social (sentiments dels
nen i adolescentenvers la relació amb els amics);
l’àrea acadèmica (què en pensa de la seva faceta d’estudiant); l’àrea familiar (com se sent com
a part integrant de la seva família); l’àrea de la
pròpia imatge (com veu el seu aspecte i les seves
capacitats fisiques) i l’àrea de l’autoestima global
(com es valora a si mateix).
Ajudar els nostres fills a desevolupar un nivell alt
d’autoestima és una de les feines més importants
dels pares. Un nen amb un nivell alt d’autoestima
té més probabilitats de ser un adult feliç i això pot
ajudar a fer d’escut davant dels perills de la vida
(drogues, alcohol, etc.).
L’autoestima es forma a partir de dos elements:
La percepció d’un mateix, amb una visió objectiva
de les habilitats, característiques i qualitats que un
posseeix i també les que no posseeix, i l’ideal d’un
mateix, és a dir, la imatge d’aquella persona que
a un li agradaria ser. Quan aquests dos elements
s’equiparen, l’autoestima és positiva. Per exemple,
un nen que valora l’èxit acadèmic, i és un bon estudiant, se sentirà bé amb si mateix; en canvi, un nen
que té l’ideal de ser popular, i no té gaires amics,
tindrà un nivell més baix d’autoestima. Per tant, tenir una visió saludable d’un mateix, acceptant de
manera realista els propis defectes sense ser excessivament crític, ajuda a tenir més autoestima.
El paper que juguem els pares en el desenvolupament de l’autoestima dels nostres fills pot prevenirne el dèficit i és determinant en el desenvolupament
socioemocional. Els experts mantenen que, en
l’àmbit familiar, la intensitat i la qualitat de l’afecte
hauria de prevaldre per sobre de la quantitat. Per
exemple, hi ha mares que vivim molt preocupades
per compaginar feina i cura dels fills i que ens preguntem si el temps i la dedicació que oferim als
nostres fills és suficient. Davant d’això, els experts
diuen que no és tan important les hores que els pares passem amb els fills com la forma i la qualitat
d’aquestes hores.
Com se sol dir: « És millor la qualitat que la quantitat ».
Seguirem amb aquest tema en el proper número
d’En Jaumet.

Temps de Migdia
Equip de migdia
Primera fila: ESTHER ESTEFANIA, EUGÈNIA FERNÁNDEZ, EVA BERNAL, ALMODIS ORTEGA.
Segona fila: ERIKA EVARISTO, MARIA SAN ANDRÉS, BLANCA ROIGE, CONCHI SAN ANDRÉS, TERESA GALIANA, SOLE
MARTÍNEZ, ANNA MALDONADO, TOMI MARTÍNEZ, NEUS OUBIÑA, CAROL CÀCERES, YOLANDA MAESTRE, SÒNIA MIRACLE.
Tercera fila: CARME VELLIDO, MONTSE ROVIRA, MIREYA OLMO, LLUÍS VALERO, ELISA CENZANO, MARTA TERÉS, MARIBEL
CÓRDOBA, JUDITH FUSTÉ, ESTHER FUENTES, ÈRIC CASASSAS.
Absents: CLARA MARTÍ I MARICARMEN TOMÁS.

Dia de la castanyada

Un grup de nens i nenes de tercer van escenificar la
cançó de la Castanyera per als alumnes de P4 i P5,
a la biblioteca, i un grup d’alumnes de cinquè i sisè
ho van fer per als de primer i segon, al club. Estaven
tots i totes guapíssimes disfressades de castanyera!
Va quedar molt bonic.
També vam gaudir de l’obra de teatre que van representar alguns nens i nenes de segon. I, com no, vam
menjar el dinar especial de Castanyada. Sembla mentida que en dues hores i mitja hàgim pogut fer tantes
coses! Sens dubte amb moltes ganes per part de tots,
alumnes i monitors, i amb molta organització!
Eva, coordinadora de menjador

La informació prové de les webs d’internet Saludalia i
Salud ideal i del llibre Autoestima de Gael Lindenfield
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Temps de Migdia
Recompensa pels bons hàbits de menjador

Temps de Migdia
Teatre de segon

La Mireya i la M.Carmen, monitores de primer, van voler recompensar els bons hàbits adquirits al
menjador dels seus alumnes posant unes estovalles boniques i unes flors de paper que feien molt
de goig. Els nens i nenes, que no s’ho esperaven, van quedar bocabadats i els va fer molta il·lusió!

Eva, coordinadora de menjador

P4 i P5 juguen a reciclar

Un grup de nens i nenes de segon van demanar a les seves monitores si podien preparar una obra de
teatre. Vam buscar la millor manera de fer-la i al llarg del primer trimestre la Carol (monitora de segon A)
anava un cop per setmana al club amb els i les artistes i assajaven l’obra. I no només van passar-s’ho
genial, sinó que va quedar tan bé que van decidir convidar els nens i nenes d’altres cursos a veure-la.
Com que hi havia molts elements de por i misteri, van representar-la el dia de La Castanyada (Halloween).
Els alumnes de P4 fins a quart van poder gaudir-ne i els van recompensar amb un munt d’aplaudiments.
Sabeu com acabava l’espectacle? Doncs, tots junts cantaven la cançó del Club Súper 3 «No tinc por»!
Eva, coordinadora de menjador

Lligueta de futbol
Els nens i nenes de cinquè i sisè han fet una lligueta de futbol. Els dimarts i els dimecres jugaven partits de 10
minuts ( 5 minuts per part), per tal que poguessin jugar-hi tots. Els dos equips que van arribar a la final van ser:
MIRA-SOL BACO, de 5è i els CULÉS, de 6è
El darrer va ser un partit molt igualat i molt emocionant, es va guanyar per un sol gol de diferència, però al
final es va endur la victòria l’equip de sisè amb un gol d’or.
L’equip guanyador va rebre una medalla de xocolata com a premi, i a tota la resta de participants de la
lligueta se’ls va donar una moneda de xocolata, també.
El segon trimestre els i les monitores de cicle superior organitzaran una lligueta de voleibol.

Ens ho vam passar molt bé
i vam aprendre molt!

Eva, coordinadora de menjador

La Mireia, una noia que ha fet les pràctiques de monitora de lleure amb nosaltres, ha preparat un joc de
pati per als alumnes de P4 i P5, per explicar com s’han de reciclar els residus. Primer, els nens i nenes
de P4 van pintar quatre caixes de cartró amb pintura blava, verda, groga i marró, com si fossin els
contenidors, i al dia següent van fer el joc al pati. La Bruixa Avorrida havia barrejat tota la brossa en una
galleda i Les Tres Bessones necessitaven l’ajuda dels nens i nenes per separar-la i ficar-la al contenidor
corresponent. Cada Bessona era en un contenidor diferent (paper i cartró, plàstics i tetrabrics, i vidre), i
la cosina era al de la brossa orgànica. Els nens i nenes de P4 i P5 corrien en parelles a agafar un residu
de la galleda on hi havia la Bruixa i anaven al contenidor corresponent per llençar-la.
Eva, coordinadora de menjador
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Entrevistes

Entrevistes

Entrevista a l’Anna
Pac, tutora de P4

Entrevista a Carme Gutiérrez,
tutora de P3

Sí, la Irene va sense apòstrof,
tutora de P5

Entrevista a Carme Francès,
tutora de 2n

Quants anys fa que ets
a l’escola? 12 o 13 anys
Sempre has volgut ser
mestra? Ho vaig decidir als
18 anys, però sempre m’han
agradat els nens i nenes.
A quin nivell o cicle t’agrada
treballar més? A educació
infantil.
Què opines de les pissarres
digitals? Ens ajuden molt, però a P4,
jo la faig servir només a estonetes.
Quan surts de l’escola, què t’agrada fer?
M’agrada llegir, anar al cinema o al teatre, a
concerts i, molt i molt, divertir-me amb els amics
i la família.
Quin tipus de lectura o música t’agrada? La
novel·la històrica i la poesia, i molts tipus de
música.
Què fas a les vacances? Si puc, viatjar molt i
veure com viu la gent d’altres indrets. També,
nedar a la platja.

Quants anys fa que ets a
l’escola? 14 anys
Sempre has volgut ser
mestra? Sí, des de petita
m’han agradat els nens.
A quin nivell o cicle t’agrada
treballar més? Al cicle infantil.
Ara que també he treballat al
cicle superior.
Què opines de les pissarres
digitals? M’agraden, són molt atractives per als
nens i són pràctiques. Però quan no hi ha llum
t’espatllen la classe.
Quan surts de l’escola, què t’agrada fer?
LLegir, anar amb bicicleta i cosir.
Quin tipus de lectura o música t’agrada?
M’agrada llegir novel·les i la música folk i el
rock dels 60.
Què fas a les vacances? Viatjar, llegir, estar
amb la familia, etc.

Quants anys fa que
ets a l’escola?
Quatre mesos
Sempre has
volgut ser
mestra? Quan
era petita
m’agradava
ajudar els altres i
explicar-los coses.
Quin nivell o cicle
t’agrada més? No
en tinc cap de preferit, de
moment
Què opines de les pissarres digitals? En resum:
Són genials!
Quants surts de l’escola, què t’agrada fer?
Escoltar músíca i anar al cine amb els amics.
Quin tipus de lectura o música t’agrada?
M’agrada llegir llibres que facin pensar.
Què fas a les vacances? Viatjar. M’agrada molt.

Quants anys fa que ets a l’escola? Porto 25 anys
en aquesta escola.
Sempre has volgut ser mestra? De petita
m’agradava molt jugar a ser mestra. Després,
de joveneta, no tenia gaire clar què volia ser
de gran. Però un cop vaig triar la carrera ja
m’ha agradat sempre molt.
A quin nivell o cicle t’agrada treballar més?
M’agrada molt treballar a Cicle Inicial. Els meus
nens i les meves nenes tenen una edat molt maca.
Què opines de les pissarres digitals? Em sembla
una eina molt valuosa que ofereix molts recursos.
Quan surts de l’escola, què t’agrada fer? M’agrada
quedar amb amigues i anar a voltar per St. Cugat.
Quin tipus de lectura o música t’agrada? Llegeixo
moltes novel·les però també m’agrada molt
els llibres de poemes, de teatre... De música
m’agraden Els Manel, Els Catarres, Els Pets, Els
Gossos, música clàssica, jass...
Què fas a les vacances? Per les vacances
m’agrada estar amb la família i fer algun viatget.
També quedo amb els amics. Vaig a visitar
museus, al cinema, al teatre...

Gràcies per les respostes i la paciència.

Gràcies per les respostes i la paciència.

Albert Pérez i Arnau Grivé, 6è

Joel Alexander i Eric J.G., 6è

Zoé de Fays i Ariadna Dekort, 6è

Entrevista a Cristina Aguirre,
tutora de 5è
Quants anys fa que ets a l’escola? Vaig arribar
el 1992, amb les Olimpíades de Barcelona. Fa
vint anys.
Sempre has volgut ser mestra? No, de petita
volia ser hostessa, després volia fer INEF, però al
final vaig estudiar Magisteri.
A quin nivell o cicle t’agrada treballar més? Home,
cicle superior! Sou molt interessants.
Què opines de les pissarres digitals? Fantàstiques,
són un abans i un després en educació. Des que
les tenim, els alumnes esteu més atents.
Quan surts de l’escola, què t’agrada
fer? Desconnectar, passejar, sentir
el silenci.
Quin tipus de lectura o
música t’agrada? El rock i els
llibres que parlen de temps
passats.
Què fas a les vacances?
M’agrada viatjar, fer fotos i passar
un temps tranquil amb la família.
Bernat Torner i Marçal Pardo
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Sandra Martínez i Ariadna Dekort, 6è

Entrevista a Maria Villalvilla,
tutora de 6è

Entrevista a Miquel Urroz,
tutor de 6è

Quants anys fa que ets a l’escola? 5 anys
Sempre has volgut ser mestra? Sempre, des
que era ben petitona.
A quin nivell o cicle t’agrada treballar més?
Cicle superior, en especial, sisè.
Què opines de les pissarres digitals? Són un
recurs didàctic boníssim, donen molt joc per fer
les classes més interactives, més distretes...
Quan surts de l’escola, què t’agrada fer?
M’agrada trobar-me amb els amics, fer passejades
per la muntanya i gaudir de la família.
Quin tipus de lectura o música
t’agrada? Novel·la que parla de
nissagues familiars i vides de
persones. M’agrada música
diferent: pop rock català,
música de cantautor...
Què fas a les vacances?
Sempre vaig uns dies a
la platja i uns altres a la
muntanya.

Quants anys fa que ets a l’escola? 24 anys
i quatre mesos, des del 1987, perquè abans
estava a una altra escola.
Sempre has volgut ser mestre? No, vaig
decidir ser mestre als 29 anys, abans vaig fer
una altra carrera.
A quin nivell o cicle t’agrada treballar més?
Cicle superior, el nivell de 6è (a preferir).
Què opines de les pissarres digitals? Que
ajuden a aportar més possibilitats, però tenen el
problema de l’electricitat.
Quan surts de l’escola, què
t’agrada fer? M’agrada
passejar i anar a veure
exposicions.
Quin tipus de lectura
o música t’agrada?
De lectura, la història i
mitologia i de música:
moderna catalana.
Què fas a les vacances?
M’agrada fer viatges,
conèixer països nous.

Gràcies per les respostes i la
paciència.

Anna i Clara, 6è

Laura i Ingrid, 6è

Entrevista a Xavi Romero,
tutor de 3r
Quants anys fa que ets a l’escola? Porto 28 anys
a l’escola.
Sempre has volgut ser mestre? Sí, quan era
petit ja volia ser mestre.
A quin nivell o cicle t’agrada treballar més?
M’agrada treballar a tots els cicles, perquè durant
els últims anys he passat per a tots.
Què opines de les pissarres digitals? Home!, que
són molt pràctiques!
Quan surts de l’escola, què t’agrada
fer? Anar-me’n a casa, je je, estar
tranquil, descansar i mirar la
televisió.
Quin tipus de lectura o
música t’agrada? De lectura,
m’agraden les novel·les d’intriga
i les policíaques. I m’agrada la
música tranquil·la.
Què fas a les vacances? Bàsicament
descansar, també m’agrada anar a
caminar, anar a la muntanya i a la platja.
Martí Font i Albert Pérez, 6è
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Racó de lletres

CICLE INICIAL

Aquí teniu unes mostres de les activitats que fan els nens
i nenes de cicle inicial.
Els nens i nenes de
primer hem treballat
els rodolins. Ho hem
fet per parelles!

Racó de lletres
El camaleó perdut

Hi havia una vegada un camaleó que estava amb una
família i se’n va anar a passejar pel bosc amb el seu
amo. Els amos no sabien que es podia camuflar.
En un moment donat es va camuflar i va pujar dalt
d’un arbre. El van buscar i no el van trobar. Van fer
tota la volta sencera.
Després van passar pel mateix lloc i el van trobar.
Saps on? Dalt de l’arbre menjant insectes.
Bernat, 4t

L’ extraterrestre mentider

Aquests ens
agraden molt!!!
Alumnes de 1r

CICLE MITJÀ
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Aquí teniu una mostra d´algunes descripcions, contes, dites
i refranys que han elaborat els alumnes de 3r i 4t.

La Marta

El Ferran

La persona que he descrit es
diu Marta i té 8 anys. És una
mica morena, té el cabell llis
i negre. El nas el té aixafadet,
els ulls negres com el carbó
i porta ulleres. Té les dents
ben posades i blanques. Les
seves galtes són bufonetes i
quan riu se li fan un foradets.
És molt treballadora, però
una mica despistada. Li agraden les matemàtiques. El seu
color preferit és el negre. Li
agrada fer hípica, li agrada
netejar els cavalls, dutxar-los,
respatllar-los i tocar-los.
Li agrada moltíssim tocar el
violí i li agradaria tocar tots
els instruments del món, per
això li agrada molt la música.

El meu company es diu Ferran.
És morenet, té bastantes pigues petitetes i moltes rascades a la
cara.
En els braços té pelets molt petits, li falten tres dents i és castany.
És esportista i el seu esport preferit és el futbol.
És el més bo en futbol, de tercer.

Aitana Altuna, 3r

Sandra Jordán, 3r

Pau Molinero i Armela, 3r

La descripció de la lia

Un dia de pluja un nen anomenat Oriol va convidar
tres nens. Un dels nens, el Leo, era amic d’un extraterrestre i el va portar amb ell a la festa.
L’estraterrestre deia que era dolent i no el creien. Li
deien que no era dolent encara que ho semblava. De
sobte, va treure una pistola que disparava boles de porexpan i l’extraterrestre va dir:
– Eh, que és broma, que no sóc dolent!
– Vols jugar a futbol que ja no plou?
– Sí.
Els nens es van fer amics de l’extraterrestre i van
jugar feliços.

Guillem F., Marc, Ignasi i Arnau Tehàs

Carles Márquez, 4t

La crispeta

Hi havia una vegada una crispeta a l’any 2000 que anava passejant pel bosc i de cop i volta va travessar l’Arc
de Sant Martí. Llavors va veure un humà que la va començar a perseguir. L’humà era molt ràpid, la crispeta
va frenar i ell li va passar per sota les cames. La crispeta
es va escapar, es va amagar i va ser feliç per sempre.
Albert A., 4t

Una joia de 15.000 euros

Es diu Lia i té 7 anys. El seu cabell és negre com el carbó.
Té els ulls marrons foscos i porta ulleres.
Té les orelles petites, té el cap petit i és una mica baixeta.
És xineta, té el nas aixafat i la boca molt i molt gran.
És guapíssima. És riallera, és simpàtica i és amable.
Li agrada jugar a voleibol.
Li agraden les mates i és molt bona amiga.

Una goma dins la poma

Hi havia una vegada dues pomes germanes anomenades Martina i Sofia.
La Martina tenia un llapis i una goma. La seva germana Sofia li va agafar la goma i se la va menjar.
Després la Sofia va decidir d’anar a passejar per les
branques del pomer. En aquell moment en David passejava pel bosc i de sobte, li va caure la poma al cap. El
noi se la va emportar a casa seva. En David mentre feia
els deures es volia menjar la poma però li va relliscar
i se li van esborrar els deures. El xicot es va enrabiar i
se la va cruspir sencera en un tres i no res. Tres minuts
després en David va vomitar la goma.
Un gat i un gos, aquest conte ja s’ha fos.

Hi havia una vegada dos nens que es deien Sergi i Pau.
El més gran de tots era en Sergi.
Un dia van anar amb la seva mare al supermercat. El
Sergi li va dir a la seva mare:
– Podem anar a la joieria?
La seva mare els va deixar anar a la joieria.
El Sergi i el seu germà petit Pau estaven mirant les joies
de la botiga i de cop van veure que uns lladres entraven
dins i van robar la joia més valuosa, d’uns 15.000 euros.

Llavors va sonar l’alarma i els únics que els botiguers
van veure eren en Sergi i en Pau. Pensaven que havien
estat ells, però van descobrir que no, perquè no tenien
la joia i perquè van veure la càmera de seguretat.
En Pau va veure una màscara al terra i va avisar el Sergi. La mare va venir i va veure els policies i els va preguntar què passava. En Sergi va ensenyar la màscara
als polis i no van trigar a descobrir els lladres i els van
posar a la presó.
Leo Bilbao, 4t
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Racó de lletres

CICLE SUPERIOR

El nen lesionat

Un dia, un nen que es deia Martí tenia mal a la
cama. La seva mare li va dir :
– No juguis a futbol.
Es va posar a jugar a futbol al pati amb els seus amics
i es va lesionar. Els pares el van castigar sense Nintendo DS, i la màquina era com un germà per a ell.
Quan va tornar a casa es van posar a parlar i el seu
pare li va dir:
– Per què no fas cas a la mare?
En Martí li va contestar que intentaria fer més cas. Els
pares li van perdonar el càstig i tots van estar contents.

Tutors de 5è

Experimentem

Dites i refranys
·Q
 ui no sap riure no sap viure... vol dir que qui està
coses no et van bé, els amics t’ajuden.

Ara que ja hem practicat amb dos, penseu què volen
dir aquests altres que hem treballat nosaltres:

·N
 o hi ha bon gener que no deixi les basses plenes
pel febrer.
estar.

com el puny.

·M
 ai no plou al gust de tothom.
·D
 ’amics, pocs i bons.

Què, ja els heu endevinat?
Els alumnes de 4t

El cap de l’arbre

Hi havia una vegada una ciutat plena d’edificis. Prop
de la ciutat hi havia un bosc molt gran.
Una constructora volia construir al bosc uns grans edificis. Després d’haver fet els plànols van començar a
talar els arbres.
Mentre talaven els arbres van trobar un arbre amb cap
i el van deixar pel final.
Quan va acabar la jornada de divendres, els treballadors
van anar a dormir sense haver acabat la feina. Durant
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Tema: El relleu de la terra

Autoavaluació:

Títol de l’experiment: Els nostres petits volcans

M’ha agradat? Molt, ha estat molt interessant.
Per què? Hem treballat en grup i hem descobert
què són els volcans d’una manera divertida.

Material que heu de fer servir:
3 pots de carrets de fotografia un amb forats i els
altres sense, pebre vermell, bicarbonat, vinagre,
maicena, 1 cullereta

enfadat no viu feliç i tranquil.

· E n el perill es coneix l’amic... vol dir que quan les

· L a salut no és coneguda fins que no és perduda.
·O
 n en mengen dos en mengen tres.
·M
 entre hi ha vida hi ha esperança.
·A
 l juny, la pluja està lluny, i si plou, cada gota és

A cinquè durant part del primer trimestre hem treballat
el text instructiu.

Hem après a explicar un procediment de forma clara seguint passos que permetin entendre’l. Sempre de forma precisa i ordenada. Primerament, vam aprendre a fer-ho de forma oral per parelles. Un
company donava les instruccions d’un dibuix a fer i l’altre el seguia. Comprovàvem com s’havia fet. Ja
després, vam aprofitar un experiment que vam fer a medi per fer un text intructiu que vam elaborar
individualment a la sessió de text seguint unes pautes donades.

Arnau B., 4t

·Q
 uan l’octubre està finit, mor la mosca i el mosquit
·D
 e novembre enllà, agafa la manta i no la deixis

Racó de lletres

El partit de footley

Hi havia una vegada dos equips de footley. Els
equips es deien Glanços i Xanços. Els Glanços eren
de Barcelona i els Xanços de la Xina. Jugaven a les
23:30 al Camp Nou de Barcelona.
El dos equips havien començat el partit de footley
i es van enfadar perquè anaven empatats. Els dos
van posar la «nitro».
Es van posar molt nerviosos, el capità dels Xanços
va anar corrents i va marcar un gol. Van guanyar una
copa i el més divertit va ser el final, perquè l’equip
dels Xanços van compartir la copa amb l’altre equip.

Passos que heu de seguir:
1. Agafeu un pot amb forats i ompliu-lo de vinagre i poseu-hi una cullerada de maicena.
2. Ompliu la tapa de bicarbonat i tapeu ràpidament el pot amb la tapa que té forats
3. Mireu com del pot surt el vinagre i la maicena
amb escuma.
4. Si hi poseu pebre vermell, surt l’escuma una
mica vermella.
5. També, si hi poseu el pebre, vinagre i bicarbonat,
pot sortir disparat el tap si feu servir la tapa que
no té forats. Ho heu de fer molt ràpidament.

Com s’ha organitzat el grup us heu centrat en
l’experiment? Sí, ens hem repartit les feines i tots
hem de de tot. Fer-ho a les taules verdes de fora
ha anat molt bé perquè teníem la font al costat.
També era a l’aire lliure que és on s’ha de fer.
Tristany Fisas, 5è

Conclusions (Què ha passat i què he après):
L’experiment va ser molt divertit. Vàrem posar els
materials i el pot sense forats. Si no es tancava bé
no sortia disparat. Semblava lava.

Jana, 4t

tota la nit, l’arbre amb cap va plorar com un nadó. Els
treballadors no van poder dormir per culpa dels plors.
Van anar cap a ell, i li van dir:
– Per què plores? – Va dir el cap dels treballadors.
– Perquè voleu fer desaparèixer el bosc, els meus
amics.
L’empresa es va reunir i va decidir fer una plaça amb
els arbres que encara no havien talat i, al seu voltant,
els edificis.
Bernat, Víctor, Cèlia i Alec, 4t
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Cantata de Nadal

Cada any, l’escola celebra el concert de Nadal
l’últim dia del trimestre.
Abans es prepara el gimnàs, ja que és l’únic lloc on
cap tot l’alumnat junt, perquè faci goig i es revisen els
aparells de so per tal que tot funcioni correctament.
L’acte dura entre tres quarts d’hora i una hora
aproximadament.
Per tal d’agilitar l’entrada, s’obren les tres portes
del gimnàs i els diferents cursos es van situant al
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lloc assignat. En realitat no hi ha escenari, tothom
mira cap al centre i així tothom es veu.
Cada curs interpreta una cançó que ha preparat
des de l’àrea de música, d’anglès o de castellà.
Normalment comencen els de P3 i successivament
fins a sisè. Al final, en canta una el professorat o
tothom alhora.

Cantata de Nadal

És una activitat que integra el respecte, la col·laboració i la valoració del
treball ben fet dins un marc lúdic, encisador i gratificant per ell mateix.
Per cantar, només cal que s’alci el curs que li toca.
Els altres seuen.
Sempre hi ha un presentador i a vegades, o abans
o després, hi ha alumnes grans que fan una audició
amb instruments.
L’objectiu d’aquest concert és que tothom hi
participi. Què millor que el cant que cohesiona el

grup en una única expressió, on la responsabilitat
i el protagonisme van repartits equitativament
per a tots i cada un? Cantar requereix una
implicació personal i alhora necessita el treball
comú.
Margarida Mauri, mestra de música
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Activitats i Sortides
Els cinc sentits a p3

El passat 23 de novembre vam participar en un taller
d’Educació viària a l’escola. En Cisco, un policia
local de Sant Cugat, ens va recordar com cal que
anem pel carrer, com hem d’anar asseguts al cotxe i
a l’autocar... a través de jocs i moltes rialles!

Dimarts 29 de novembre van
venir a l’escola la Tani i la
Istar per ajudar-nos a
experimentar amb els
cinc sentits del nostre cos. Els Estels i
les Llunes vam olorar, escoltar, mirar,
tastar i tocar... Gràcies a aquestes dues
«científiques»
vam
comprovar que, amb
els objectes i materials
que tenim al nostre abast,
nosaltres també podem fer de «científics». Vam
aprendre moltes coses, alhora que gaudíem.
Ens va agradar tant que sovint investiguem a la
classe!

Tutores de P5

Carme Gutiérrez, P3

Educació viària a l’escola!

A primer fem pa

Taller de primer

Activitats i Sortides
Halloween

Com cada any, i ja en fa uns quants, a l’escola i des de l’àrea
d’anglès celebrem Halloween amb un súper concurs de
dibuix. Hi participen tots els nens i nenes des de P5 fins a sisè.
Cada alumne fa un dibuix amb tècnica lliure sobre un tema
determinat: els uns dibuixen animals, els altres, fantasmes,
esquelets, casa encantades, bruixes o carbasses.
Un cop penjats i numerats tots els dibuixos, cada alumne
vota el que més li agrada, sempre del curs superior al seu,
excepte sisè que vota P5. Es valora l’originalitat i l’esforç.
Un cop fetes totes les votacions, s’escullen els tres dibuixos
més votats de cada curs. Aquests 21 nens i nenes reben
un petit premi. Aquest any eren tampons amb motius de
Halloween.
Mestres d’anglès

Experimentem amb els sentits a p4

A finals del primer trimestre ens van venir a fer una activitat molt bonica al parvulari que es deia «Ciència
divertida: experimentem amb els sentits“. Amb els monitors que portaven a terme l´activitat vam aprendre
quins eren els nostres sentits i vam poder descobrir jugant per a què servien.
Ara sabem que cada sentit té una funció diferent i que ens permeten percebre un munt de sensacions.
Ens ho vam passar genial tot jugant i experimentant.

Tutores de P4
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Activitats i Sortides
L’amic invisible

Els nens i nenes de cinquè van fer L’amic
invisible una mica especial i diferent.
Primer, a les tutories, va sortir aquest tema
i van pensar que en comptes de comprar el
regal el féssim a mà. Els nens, al principi no
ens agradava gaire la idea de fer-ho a mà
però al final ho vam provar. L’amic invisible es
feia tres dies: el dimarts es feia una estrella
decorada,el dimecres una caixeta amb una
galeta dins i el dijous una postal de Nadal
amb un bombó. L’amic invisible es feia al
club on ens posàvem en rotllana i posàvem
les coses que havíem fet al mig. Com que
els regals tenien l’etiqueta de la persona, els
mestres n’anaven dient el nom i cadascú tenia
el seu regal del seu amic invisible. L’últim
dia, quan ja t’havien donat la postal amb el
bombó, havies d’anar a donar-li les gràcies al
teu amic invisible si és que sabies qui era. Va
ser una bona idea.
Pia Estela i Zoe Lasarte, 5è

Els Llamps i els Trons visiten el
Museu Marítim de Barcelona!
El 18 d’octubre els nens i nenes de les classes dels
Llamps i dels Trons, de P5, vam visitar el Museu
Marítim de Barcelona. A la nostra primera sortida
de curs vam gaudir d’un audiovisual de 360°
sobre el temps meteorològic i d’una sorprenent
exposició d’animals aquàtics fets amb materials
reciclats que ens va deixar ben bocabadats. Vam
acabar la nostra primera aventura fora de l’escola
gaudint tots plegats del dinar i d’una estona de
joc al Parc de la Ciutadella.

Quart no està a la lluna!... El planetari ve al Ferran
Divendres 4 de novembre els alumnes de quart vam rebre
la visita del Planetari. Sí, ho esteu llegint bé, no vam anarhi, sinó que ens van venir a visitar els astrònoms i vam
poder viure una nit amb observació d’astres, durant el dia.
El primer trimestre els alumnes de quart hem estudiat
a fons la teoria de l’Univers. Hem après què són els
astres: estrelles, cometes, planetes, satèl·lits, galàxies...
Hem investigat el Sistema Solar, els moviments i forces
d’atracció; l’energia que mou l’Univers i fa que els astres
viatgin pel cel i que alguns emetin llum i escalfor. Ja
sabem què és un eclipsi; com els meteorits, en impactar
sobre la superfície de la lluna, han fet cràters; que la
lluna és la responsable de les marees, etc.
Aquest tema és apassionant, per això vam disfrutar
molt quan el passat dia 4 vam visitar el Planetari que
ens van muntar al gimnàs. Vam formar tres grups per
entrar-hi, vam seure totalment a les fosques i vam veure
projectades moltes constel·lacions. Era com estar dins
d’un globus a la nit.
Ens van ensenyar com orientar-nos amb l’estrella Polar,
que assenyala el Nord. Vam veure l’Óssa Major i l’Óssa
Menor, conegudes també com el «carro gran» i el «carro
petit». Els homes i dones de l’antiguitat es guiaven
per la posició de les estrelles, i també unien estrelles
properes per formar figures imaginàries anomenades
constel·lacions: Pegàs, Taure, Pisces, etc.
Això ho vam fer al matí, i a la tarda ens vam reunir tots al
club, on ens vam muntar una maqueta del Sol i els planetes
del Sistema Solar. Vam poder comparar el tamany de la
Terra en proporció als planetes veïns. Que petits som! En
quin món tan immens vivim!
Tutores de 4t

Tutores de P5

Sortida de segon

Activitats i Sortides

Sol, Mercuri, Venus, La Terra amb el seu satèl·lit,
la Lluna, i resta de planetes del Sistema Solar. (Al
fons, es veuen dues maquetes que havien portat
uns alumnes de quart.)

Els Reis d’Orient i el Pare Noel arriben a l’escola!
Mosquit tigre
El dia 27 d’octubre van venir unes persones a
explicar-nos coses del mosquit tigre. Quan van
arribar ens van explicar una mica de què anava la
seva feina. Després d’explicar-nos-ho, vam agafar unes fotografies i amb elles vam fer un mural
de fotos sobre la vida del mosquit tigre. El grup
2 se’n va anar fora a buscar pupes de mosquit
tigre. Mentrestant el grup 1 estava fent una fitxa
que era una sopa de lletres. Després vàrem canviar els grups. Al final vam veure un vídeo sobre
com evitar tenir mosquits tigre a casa. Al final ens
van donar unes targetes on posava «Caçadors de
mosquits tigre» i ens hi van enganxar un adhesiu
amb una foto d’un mosquit tigre.

Els deures ja estaven fets: Tots els nens i nenes havien escrit la carta als Reis per
a la classe i s’havien après la poesia i la cançó d’aquestes festes. Tots asseguts
estaven a l’espera d’uns convidats ben especials; cares il·lusionades i expectants.
Quan els reis i el Pare Noel van arribar els nens i nenes no van trigar gaire a
convidar-los a entrar al parvulari i de seguida va començar el recital. Els reis
i el Pare Noel van felicitar-los per la feina feta i van comprometre’s a passar per
les classes a deixar algun regal. Tota la gresca va acabar amb un bon esmorzar
al pati per acomiadar els nostres visitants!
Mestres d’educació infantil

Àlex C., Hugo i Lluís, 6è
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Activitats i Sortides
Sortida a Girona
Els alumnes de cinquè vam anar al Puigmadrona, perquè
estàvem estudiant el relleu de Catalunya i d´Espanya.
La sortida es va fer el 6 d’octubre de 2011.Vam haver de
pujar caminant. Seguíem un itinerari en el qual fèiem
unes parades.
Una d’elles era per observar els arbres, l’altra per mirar
què es veia des de la torre de guaita en les diferents
direccions i l’última era per saber el que era el PR-GR.
També vam fer un concurs de cabanes. Les cabanes estaven fetes de pals, llaunes, ferro, pedres i troncs.
Ens ho vam passar molt bé!!!
Esperem tornar-hi un altre dia.

Joan Solbes i Marc Carreras, 5è

Els alumnes de 6è vam anar a Girona el 27 de setembre.
Quan vam arribar ens vam trobar amb uns monitors
que ens van explicar tot durant el camí. Primer vam esmorzar, i després vam començar la visita.Ens van explicar moltes coses: una llegenda, què era el call jueu, quines esglésies hi havia en l’època medieval, etc. Després
vam passar per uns banys àrabs molt interessants.
Finalment, vam visitar una església romànica i ens van
explicar una altra llegenda. Així va ser l’excursió, una
passejada per la Girona medieval. va ser molt xula i vam
fer moltes fotos!!!!

Activitats i Sortides
Santa Cecília

El 22 de novembre, dia de Santa Cecília, patrona de la música, uns
quants alumnes de cinquè i sisè varen passar per cada classe a fer
una petita audició. Els de sisè, com que l´audició era més llarga, van
anar al Club a sentir-la.
L’Alba Linazasoro i la Sofia Sales van tocar el violí als dos quarts.
L´Albert Nogué el saxo als dos cinquès. L’Ariadna Dekort amb el
clarinet i la Clara Munté amb el saxo, van tocar a la resta de classes.
Va ser molt bonic.
Moltes gràcies a tots ells per les seves actuacions i assajos en hores
extres que això va suposar.
Els alumnes de P5, a més a més, van gaudir uns dies abans, d’una
altra audició d’un músic de Joventuts musicals. Aquesta activitat
està organitzada per l’Ajuntament de Sant Cugat a través del Pla
de Dinamització. L´intrument que presentava era la guitarra clássica.
Els nens i nenes en varen quedar entusiasmats.

Emma Garcia i Sofia Sales, 6è

Taller de Nadal

Tots els alumnes del cicle superior hem estat preparant uns objectes
decoratius de Nadal: postals, penjolls per a l’arbre, figures... Els hem preparat per fer un taller de Nadal el dia 22 de desembre, que farem als nens
i nenes de P5, primer i segon. Tenim uns models del que hem preparat
perquè els nens tinguin una mostra del que que faran.
Els ensenyarem a fer tipus de postals de Nadal, penjolls per a l’arbre...
Els grups seran de sis nens i nenes petits i quatre nens i nenes de cicle superior, que seran els que ho ensenyaran a fer. A cada grup hi haurà dos nens
i nenes de cinquè i dos nens i nenes de sisè que ensenyaran a fer-ho.
El taller es farà a les classes,a les aules... A cada classe o aula hi haurà dos
grups de deu i un professor que vigilarà els nens i nenes de cicle superior.
El taller serà de 9.30 a 11h i després del pati, d’11.30 a 12.15 h.
Aquest taller ha necessitat temps de classe, però que després ha donat un bon «resultat».
Laia R. i Júlia P., 6è
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Margarida Mauri

El dia 17 de novembre
unes noies varen venir a
fer un taller als alumnes de
sisè. El taller es deia «Estàs
pantallat»
Ens varen representar unes
obres en que passaven
una sèrie de coses relacionades amb els mòbils, les
consoles, els ordinadors,
etc.
Després vam haver de respondre unes preguntes
per grups, segons el que
pensàvem, i ho vam explicar a tota la classe.
L’activitat va estar molt bé i
ens va servir per reflexionar
una mica sobre el mal ús de
les noves tecnologies.
El taller es va complementar amb una xerrada
adreçada als nostres pares.
Bernat Torner i Marçal Pardo, 6è

Cinquè visita les mines de Gavà

El passat 16 de novembre de 2011 el grup de cinquè de l’escola Ferran i Clua, vam anar a visitar les mines de
Gavà. Ens van acompanyar tres professors, la Cristina, en Francesc i l’Anna Rabella.
Hi vam anar amb autocar i després de la visita vam tornar a l’escola perquè plovia i no ens podíem quedar a
dinar en un parc del costat. A la tarda vam jugar a les pistes.
Vam visitar les mines perquè hem estudiat de la prehistòria la part del Neolític. Allà vam veure vídeos,
maquetes, objectes de com vivien els homes primitius, com treballaven les terres, quina era la seva ramaderia,
els enterraments, etètera, i fins i tot vam baixar a una mina de variscita amb casc!
Després també vam fer un taller on ens van ensenyar a polir la pedra i fer forats amb la ballarina, que és el
trepant prehistòric. Pel forat vam ficar un fil fet amb plantes i ens va quedar un collaret.
Ens ho vam passar molt bé i vam aprendre molt i en grup.
Marc Picó, Emma Comas i Yago Yanes, 5è
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Activitats i Sortides
Itinerari per Sant Cugat

Al novembre, els alumnes de tercer vam anar a fer una sortida a
Sant Cugat del Valles. Primer de tot, vam parar al Monestir. Tot
seguit vam anar al Mercat vell, que fa cent anys que l’han construIt,
i després vam anar al Celler.
Des d’allà, vam passar pel costat de l’Ajuntament de Sant Cugat
i vam parar al Parc Barnils i vam esmorzar i jugar a «l’escondite».
També vam veure l’Auditori i els cinemes. I finalment vam anar al
Mercat Nou.

Hem disfrutat molt!

Alumnes de 3r

La castanyada
El divendres, 28 de novembre a la tarda vam celebrar
La Castanyada.
Com que estava plovent,
ens vam quedar a dins de
l’escola.
Els alumnes de cinquè i
sisè i alguns mestres del cicle superior vam organitzar
jocs per grups a totes les
classes del cicle.
Al passadís estàvem jugant
a ping pong i a dintre de
cada classe hi havia dos o
tres jocs que havíem portat
alguns alumnes. Podíem
anar per on volíem i ens ho
vam passar molt bé.

Activitats i Sortides
Projecte Valldoreix

Els nens i les nenes de segon estem fent un Projecte sobre Valldoreix. Per això hem visitat l’església
de l’Assumpció, on es guarden els gegants. En Francesc Cardoner i l’Almodis, que són geganters, han
respost totes les preguntes que havíem preparat a la classe. Després hem anat a l’EMD de Valldoreix,
on ens ha atès el president Josep Puig, la vocal Susana Herrada i en Juanjo Cortés. Han estat molt
amables al respondre les entrevistes que teníem preparades. Després a la Sala de Plens, ens han deixat
ocupar els llocs on s’asseuen el president i els seus vocals. Ha estat una visita molt profitosa.
La Gemma Gassó i l’Alex Gil-Penna també van venir un dia a la classe i ens van explicar moltes
coses interessants de la història de Can Montmany. Tots hi vam poder participar i fer preguntes. Vam
aprendre molt.
Alumnes de 2n

Albert Noguer i Nil Boet, 5è

Fem maquetes de paisatges a cinquè (treball cooperatiu)

Aquest trimestre hem fet una maqueta en petit grup d’un paisatge inventat on apareixien com a mínim
set formes del relleu de la Terra. Els objectius d’aquest treball cooperatiu eren importants: participar
activament, saber arribar a acords escoltant les idees de tothom, ser responsables d’allò que cadascú havia
d’aportar, fer que tothom col·laborés d’una manera equitativa… i que, finalment, ens sentíssim satisfets de
la feina ben feta i amb il·lusió. Fases d’elaboració de la maqueta:
1. A partir de les diferents formes del relleu de la terra hem fet individualment l’esboç d’un paisatge on
apareixien dibuixades i etiquetades unes set formes del relleu.
2. Hem posat en comú les nostres idees i hem proposat un únic projecte en format din-A3.
3. Hem acordat amb quins materials reciclats farem la maqueta i qui es farà responsable de portar-los.
També hem fet una llista de materials que es poden obtenir des de l’escola (pintura, ceres, pinzells, cola,
vernís, paper de seda, plastilina...)
4. Hem omplert el full de planificació del treball (maqueta) amb els diferents acords.
5. A part de la part plàstica, també hem buscat informació referent als diferents accidents geogràfics que
pugui ser interessant (la definició, una curiositat, els noms de topònims coneguts, etc.).
6. Entre tots hem elaborat diferents murals explicatius.
Amb tot aquest material hem muntat una exposició al vestíbul de l’escola de la qual han pogut gaudir tots
el nostres companys. Amb el suport visual d’unes fotos de les maquetes, s’ha fet un joc en què s’havia de
relacionar les fotos amb la maqueta corresponent.
També hem aprofitat per exposar oralment i compartir els nostres coneixements i la nostra experiència
amb alumnes del cicle mitjà. Ha estat una experiència ben interessant!
Alumnes de 5è
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Actualitat
11 de novembre del 2011
Els nens de P5 fins a sisè i també els professors,
els monitors i la gent de cuina de l’escola van
celebrar el dia 11/11/2011. Era una data especial que coincidia en tots els números. Ho vam
celebrar en diferents patis i els adults dins de
l’escola. Vam aturar l’activitat que fèiem i vam
aplaudir de forma feliç. Alguns nens de sisè ho
van anunciar per la megafonia de tota l’escola.
Era un dia especial i molt original. Quina idea
tan bona!
Quim Arrufat i Nico Tarazona, 5è

Intranet
L’any 2007 l’escola va crear, a través de la plana
web, una intranet per poder-se comunicar-se
entre els professors, els pares i els alumnes.
Serveix per enviar treballs, missatges, documents ... entre els professors i companys també et dóna informació sobre l’escola. Per poder-hi entrar, has de buscar el google i quan
hi has entrat, busca Ferran Clua. Quan se t’ha
carregat, has de clicar intranet Ferran Clua, i
ja hi has arribat, però..., per entrar-hi, necessites també un nom d’usuari i la contrasenya. Va
molt bé per aprendre. A veure si us animeu a
fer-la servir!
Anna Cardoner i Carlos Puig, 5è

Festa del bricolatge

Per què és una Festa? Perquè passem un dia
tots junts en família a l’escola, arreglant, amb
altres famílies, petits desperfectes que es produeixen per l’ús d’algunes instal·lacions.
Perquè compartim valors com el respecte per
l’espai on s’estan els nostres nanos durant la
seva vida escolar i el treball en col·laboració,
perquè ho fem entre tots, grans i petits.
Perquè transformem l’esforç de la feina en divertiment, fent-ho amb carinyo i alegria i compartint el dinar!
Per què fem Bricolatge? Perquè d’aquesta
manera ajudem que les nostres criatures sentin
com a pròpia l’escola!
Perquè és una oportunitat per a nosaltres, pares i
mares, de conèixer els espais on juguen i treballen
els nostres fills.
Perquè són moments on els nens i nenes ens
expliquen les anècdotes que han viscut en
aquests espais.
Perquè la il·lusió que els nanos hi posen «bricolant» i dinant als seus patis amb els seus pares i
amics és immensa!
On, quan i com? Als espais de l’escola gran i petita, el matí d’un diumenge (possiblement el 15
d’abril), en grups que es fan espontàniament. El
material ja està preparat per a cada activitat: pintures, pinzells, plantetes... I qui vulgui pot quedar-se
a dinar! Ho fem a les taules verdes del pati de P5?,
compartint el menjar portat entre tots. L’AMPA
convida a la beguda!!!
Junta de l’Ampa
És un dia especial!

Cavalcada de reis
L’escola Jaume Ferran Clua va fer una carrosa sobre Tintín per participar a la cavalcada de Reis de Valldoreix. A la primera carrosa hi havia els nenes i nenes de primer a quart. De fet, els de cinqué i sisè anaven
en un remolc que tenia el pare del Tristany. Darrere hi havia un burret amb el Tintín a sobre. Quan el cotxe
amb el remolc va arrencar, gairebé tots els nens de cinquè vam caure.
A mig camí ja no teníem caramels. Amics de l’escola com pares i mares anaven darrere nostre. Quan vam
arribar a l’escola de música, totes les carroses, el Reis i el petit remolc van parar. Tots el pares, mares, nens,
nenes, avis i àvies van anar al parc que hi ha al costat de l’església on donaven xoclata calenta. Tothom s’ho
va passar molt bé i espero que l’any que bé es torni a fer.
Aina Franquesa, 5è

Actualitat
A sisè fem compostatge

A començament de curs, en Francesc ens va ensenyar a fer compostatge.
El primer que vam fer va ser recollir la terra del compostador. Després la vam abocar a un cubell amb
l’ajuda d’un company de cinquè.
El pas següent va ser colar-ho tot amb un colador rectangular i abocar-ho a l’hort.
Ens va fer una mica d’impressió. Hi havia cucs.
A partir d’aquell dia, cada dilluns, un grup d’alumnes de sisè fan com postatge amb les restes
orgàniques del menjador.
Esperem que sigui bo per a l’hort.
Àlex Alomar i Marina Castro, 6è

Ens visita la Natàlia García, esportista del car

Vam estar impacients tota una setmana. Havíem vist diferents vídeos
i havíem preparat infinitat de preguntes. Mai havíem tingut una
gran esportista tan a prop. Estàvem tots i totes esperant al gimnàs.
Finalment, va arribar.
Un cop estàvem tots asseguts al terra el gimnàs, es va presentar i va
fer una petita explicació de la seva vida tan interessant…
Després, vam fer-li infinitat de preguntes, pobreta, ens va contestar a
totes! No dubtava a respondre res… fins i tot si tenia nòvio!
Natàlia Garcia Timofeeva, nascuda el 5 d’agost de 1994, viu a
Terrassa, tot i que des dels 10 anys entrena i estudia al CAR de
Sant Cugat. L’últim campionat que va guanyar va ser a Bulgària.
La seva passió per la gimnàstica rítmica li ve de la seva mare.
Ara, després de molt esforç, treball i un munt de campionats
guanyats des del 2004, està preparant-se per a la classificació de
les Olimpíades de Londres 2012. Ànims, Campiona!!
Alumnes de 6è

Les paneres de
nadal de sisè
Aquest any, els alumnes de
sisè han fet entre tots dues
paneres de Nadal. Cadascú
ha comprat un producte i
entre tots hem aconseguit
cinquanta productes i els
hem repartit en dues paneres
de vint-i-cinc productes. Per
fer el sorteig de les dues
paneres cada alumne tenia 20
números. Els havia de vendre
a amics i familiars, cada un a
1,50 euros. Si els venia tots,
aconseguia 30 euros que els
pares ja havien pagat abans.
Aquests 30 euros estan
destinats al comiat de 6è.
Al final, es va donar una de
les dues paneres a Cáritas,
ja que aquest any està fent
una campanya de recollida
d’aliments.
Sofia, Paula S., Júlia L., Alba,
delegades i secretàries de 6è
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Racó Solidari

ENS APROPEM NORD I SUD o LA TIERRA DE LA DICHA

Aquesta és una mostra dels equips de competició escolar que hi ha a l’escola: futbol sala,
handbol, bàsquet, atletisme i voleibol.

Em dic Núria i sóc voluntària des de l’any 2002 amb l’ONG Setem Catalunya. Us
vull parlar de El Salvador que, quan encara no havia estat conquerit per Cristòfol
Colom, rebia el nom de Cuscatlán que vol dir Tierra de la dicha.
La primera vegada que hi vaig estar era el 2003. Hi
vaig viatjar com a coordinadora d’un grup de joves
a un camp de Solidaritat. Aquest petit país, tan petit com Catalunya, està situat a centreamèrica, entre
Hondures i Guatemala. No vaig escollir destinació.
Em van dir que era un lloc molt especial i que estaven segurs que hi estaria molt bé. La veritat és
que no tenia ni idea de quin país es tractava i vaig
començar a buscar informació de El Salvador com
una boja. Des d’aleshores, hi he tornat dues vegades
més. Sempre en torno amb moltes emocions i amb
moltes experiències compartides amb la gent d’allà.
Va ser just després de tornar del tercer viatge quan
va arribar la Claudia a l’escola. Segur que tots vosaltres l’heu vista. Totes les tardes, amb altres companyes, treballa mantenint neta i polida la nostra
escola. Recordo quan la Clara, la directora, que
sabia del meu entusiasme per aquell país, m’ho va
dir. Vaig anar de seguida a saludar-la i conèixer-la.
I és que no és gens fàcil trobar gent salvadorenya.
La Clàudia, ui... perdó, ja sabeu que allà les coses
no funcionen així, no és un nom... En realitat és
Claudia Lorena, té 31 anys i va arribar a Barcelona
el 2002. Ara viu a Rubí. Parlar amb ella m’ha fet recordar a tots els amics i amigues que vaig fer a El
Salvador. Molts d’ells han emigrat als EUA buscant
una millor situació econòmica, ja que al seu país
és totalment impossible. La pobresa ho va envaint
tot, fins als racons més petits.
Claudia Lorena, com moltes de les famílies que
emigren, es va quedar amb 14 anys amb la seva
germana i el seu pare, a la seva comunitat, Saca-

tecoluca, ubicada al departament de La Paz, la capital del país. Mentrestant , la seva mare i la seva
tieta emigraven cap a Barcelona. Set anys van passar fins que, de nou, es va trobar amb la seva mare.
I no va ser precisament a El Salvador, sinó a una
ciutat enorme, amb uns carrers que semblava que
no s’acabaven mai: Barcelona.
M’explica que va ser una impressió massa forta per
a ella, i en això coincidim. Per a mi també va ser una
impressió forta arribar a la capital de El Salvador,
San Salvador: Carrers petits, plens de cotxes, on els
passos de vianants sembla que estiguin per decorar, descontrol de circulació, amb gent deambulant
intentant vendre caramels i qualsevol remei que et
pugui curar aquell mal de cap o mal d’esquena. Fins
i tot pujant als busos, per parlar-te dels beneficis del
seu producte, i continuant mentre passeges entre
tota la gentada i les petites parades on cuinen les
famoses pupuses, plat típic i preferit dels salvadorenys... La Claudia Lorena les recorda quan xerrem:
«–Que bones que són! I els fríjoles amb formatge...
ummmm....i per Nadal, no preparem canalons,
però sí uns bons tamales. I és que en el menjar, els
catalans no tenen res a envejar.»
Em vaig sentir tan acollida com Claudia Lorena
s’ha sentit aquí. Em diu que ha tingut molt bones
experiències. Sortosament, més de bones que de
dolentes i me n’alegro molt ja que a mi també em
va passar el mateix.
Ara la Claudia té un fill petit, i em comenta que no vol
tornar al seu país. Allà l’esperaria la pobresa i manca
de feina. I encara que troba a faltar els seus amics
i amigues, amb un somriure em diu que, gràcies al
Faceebock, es pot retrobar amb ells i parlar-hi.
Jo em pregunto què faria jo si estigués en la seva
situació. Pensem-hi tots.
Aquest espai pretén ser un espai per a l’apropament,
mitjançant la informació i la reflexió de vivències
solidàries. Des d’aquí, convidem, famílies, mestres
i alumnes que treballen o han treballat en accions
de cooperació i solidaritat que ens expliquin les seves experiències, ja sigui en el marc d’una ONG
o en altres àmbits, pròpies o d’amics o familiars,
perquè ens poden ajudar a tots a créixer.
Avui ho fa la Núria Toledano, mestra en una escola
de Rubí, que ha estat mestra de nostra escola i que
treballa en la coordinació de les activitats extraescolars del Ferran Clua.

La Núria amb la Claudia a l’escola.
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Extraescolars

Núria Toledano

Equip: monitors i coordinadors de l’OMET i de SAEC

handbol benjamí

handbol aleví

futbol aleví

basquet aleví

futbol benjamí

basquet benjamí

voleibol benjamí

atletisme

voleibol aleví
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Benvinguts a l’escola Estels i Llunes

Filera de dalt: Miquel Urroz, Maribel Serrano, Mª José Vega, Francesc Carbó, Maria Villalvilla,
Flor Villanueva, Xavi Romero, Anna Pac, Anna Rabella, Esther del Cerro i Marta Poch.
Filera del mig: Carme Gutiérrez, Irene López, Blanca Sánchez, Núria Bárcena, Maite de Ossó,
Bea Cabiscol, Magali D Quadras i Carme Francès.
Filera de baix: Clara Caso, Cristina Aguirre, Pepi Aguilar, Anna Esteban, Carme Capdevila,
Anni Esteban, Carme Pedrol, Margarida Mauri i Marta Puiggalí.
Absents: Montse Bofill,
Dolors Moreno i Mª Teresa Ibáñez
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