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Editorial

FESTA FI DE CURS

Aquest any tenim la sort de poder incloure en el butlletí de l’últim trimestre les
fotos i els articles de la festa de final de curs: La gran ‘traca’ final!
Quina festa més entranyable! Aquí
es viu l’esperit verdader de la nostra
escola: la feina, la il·lusió, l’estima, la
dedicació de tantes persones, mestres, monitors, cuineres, personal
de neteja, administració i, sobretot les persones de la comissió de festes, tots hi
col·laboren per fer que la festa sigui un èxit.
El ball dels nostres gegants i capgrossos, plens de
colors vius i alegres dóna el tret de sortida de la festa. Tot seguit, sona la música i comencen els balls
els més petits de l’escola, P3, P4 i P5. Alguns surten
amb por, d’altres, amb moltes ganes, cau alguna llàgrima... Rotllanes, mocadors, barrets, cançons catalanes, en altres idiomes, -els petits ho fan perfecte!
- i els pares somriuen plens d’orgull. Les màquines

de fer fotos no paren, es veuen flaixos i se senten
clics de mil màquines que s’han tornat boges...
Segueixen els de primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè; algun ball de bastons, alguna mostra
d’acrobàcia digna d’un circ, el ball de comiat de
sisè, sempre amb l’emoció a flor de pell; nens i nenes que ja han fet el camí de la nostra escola i que
ja marxen cap a horitzons nous.
Abans del sopar, els tallers, sempre originals i divertits, i els jocs per als nens. A poc a poc, es va fent fosc;
ara toca el sopar, la rifa i el ball, i les converses sota
la llum de la lluna, sempre fa una mica de fred i això
ens agafa a tots de sorpresa? I així, a poc a poc, la
gent se’n va anant cap a casa, els nens cansats però
feliços. Una altra festa de final de curs.
En Jaumet

Capçalera

ESColTAR-noS

El Jaumet recull un nou projecte pedadògic que, acordat per l’equip
de mestres, s’ha engegat aquest any a quart, cinquè i sisè. Es tracta del
projecte Escolta’m, una bona iniciativa que ens ha permès trobar espais
tranquils amb l’alumnat on tractar, des de la sinceritat, qualsevol tema
amb espontaneïtat i sense cap guió donat.

Assessorats per experts de l’Institut de Ciències de l’Educació,
el claustre de professors i mestres hem rebut formació perquè,
des la mirada i l’escolta empàtica,
fem aquestes trobades periòdiques que valorem
molt satisfactòries. Els alumnes també ho creuen
així.

Saber escoltar i saber explicar. Saber comprendre i des de la tranquil·litat saber tenir una mirada oberta als infants i als joves que, des del respecte que han de saber mantenir, també han de
ser escoltats. Parem-nos un moment a veure si
tenim temps per agrair, per saludar, per abraçar,
per arribar a l’altre d’una manera senzilla i tendra.
També per escoltar.

Cal saber escoltar. Ho diem a les aules i segur
que en espais familiars. El món actual ens fa
arribar tantes informacions i de tantes maneres
diferents que sovint els adults, i lògicament els
infants, no assimilem el que ens diuen ni parem
atenció al que ens volen fer arribar.

Pels bons i emotius moments que he viscut, puc
assegurar que aquest projecte ho intenta i, en
bona part, ho aconsegueix. Amb perspectives de
continuïtat, aplaudeixo la iniciativa i, com molts
companys que l’han viscuda, la valoro positivament.
Francesc Carbó, mestre de 5è

MIqUEl El FERRAn éS CASA TEvA

Miquel et jubiles. Discretament com si el temps no hagués passat ens dius
adéu, et diem adéu.

Telèfons d’inTerès

seCreTaria: 93 589 66 62
Menjador: 670 848 699
Parvulari: 93 589 69 67
auToCars bardeT: 93 745 06 00

visiTeu els webs de l’esCola:

Pàg. web esCola:
http//www.xtec.cat/centres/a8026087/
Pàg. web aMPa:
http//www.xtec.es/centres/a8026087/ampa.htlm
Correus electrònics:
esCola:
aMPa:
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a8026087@xtec.cat
ampaferraniclua-subscribe@yahoogroups.com

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.

Has estat més de 25 anys a l’ escola fent
amics i amigues, educant alumnes, xerrant
amb pares, creant vincles amb molts mestres
i personal de servies i fent-te estimar. Des de
la ja llunyana etapa de director fins a les més
recents de tutor la teva professionalitat i dedicació a l’ensenyament ha estat un exemple
de saber escoltar, aportar idees i fer al feina
amb constància i dedicació. Ara et jubiles. T’
ho mereixes. Sàpigues que el Ferran és casa
teva i que des de la teva experiència qualsevol gra de sorra, idea, proposta que ens
puguis donar serà benvinguda.

Segueix sent igual de feliç com ara i gràcies per tot
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Ampa i Parlem-ne
l’AUToESTIMA

Avui parlarem del consol, aquella cosa tan important en moments
tristos, d’inseguretats, de pèrdues o de situacions complicades.

Una abraçada, ja sigui física o figurativa per part d’una persona comprensiva que no emet cap judici i que és
capaç de compartir el nostre sentiment, pot alleugerir en gran part el patiment. De vegades, només cal que
aquella persona sigui allà, sense dir res, però amb la seva presència tranquil·la deixant que a poc a poc recuperem d’una forma natural el nostre equilibri emocional.
D’altres vegades, però, ens cal una mostra d’afecte i suport més física com pot ser una abraçada. Si el patiment
és degut a una injustícia o algun abús que hem patit, i la persona que ofereix consol reacciona d’una manera
comprensiva i amb el corresponent ‘horror’, aquesta ajuda pot tenir uns efectes curatius extraordinaris, sobretot si el que va passar va ser a la infància. Els infants són egocèntrics per naturalesa, i per això, quan pateixen
una ferida emocional pensen automàticament que en tenen la culpa. Per tant, si no se’ls explica sense ambigüitats que la culpa ha estat és d’una altra persona, la sensació de culpabilitat la patiran ells.
Per això, si som capaços de crear un ambient familiar on els nens puguin parlar sense por dels seus patiments i els oferim consol en forma de comprensió i d’abraçades, potser ajudem que els nostres fills tinguin
l’autoestima més alta i siguin persones més felices i més madures .
Text adaptat del llibre Autoestima de Gael Lindenfield

Temps de Migdia
el dinar verMell
El divendres 20 d’abril, 7 i Tria proposava a totes les seves escoles
fer El dia del dinar vermell, per celebrar la diada de Sant Jordi.
Tot i que a la nostra escola teníem pensat celebrar Sant Jordi el
dilluns 23, i ja teníem pensat el menú especial de les diferents
èpoques, ens va semblar fantàstic gaudir d’un altre dia especial
i divertit, i també vàrem fer El dia del dinar vermell.
Cal dir que ens ho vam passar tots molt bé. Feia goig veure tots
els nens i nenes vestits de color vermell, i com experimentaven
amb el puré vermell, que, tot s’ha de dir, se’l van menjar molt bé.
Alguns petits a qui normalment els costa una mica, es van menjar
el puré vermell en un tres i no res! La idea de venir amb un detall
de color vermell va sortir d’una mare de la comisió de menjador,
i ens va encantar.
El curs vinent ens agradaria poder repetir-lo, potser amb un
altre color…
Eva, coordinadora de menjador

Un RECoRD PER lA bERTA
Un record per a la Berta Juanola, exmare de l’escola. Sempre recordarem la teva generositat, bondat i
solidaritat. Allà on siguis, que estiguis en pau. Una abraçada per a la seva família.

blog DE l’AMPA

A continuació us indiquem els passos que heu de seguir si us
voleu registrar al blog de l’Ampa.

Procés per registrar-se a www.ampaferraniclua.cat
1) Entra amb qualsevol navegador
actual a www.ampaferraniclua.cat
2) Clica l’enllaç on posa REGISTRA

3) Entra el teu nom d’usuari i email MOLT IMPORTANT! Es aconsellable crear un nom d’usuari amb
minuscules, sense espais en blanc i fàcil de recordar.
Recomanable nom i cognoms o inicial del nom seguit
del cognom.

el dinar aMagaT
El dia 17 de febrer ens vàrem
trobar el dinar amagat. Els
nens i nenes de P4 i P5 van
trobar-se les safates del
dinar amagades sota un
paper d’embalar. Un cop
estaven tots asseguts, van
poder veure què hi havia de
dinar.
Els alumnes de 1r i 2n van
entrar al menjador en fila
i amb els ulls tapats amb
un tros de roba. Havien
d’intentar esbrinar què hi
havia de dinar per l’olor.
També era una sorpresa
qui tenien de company de
taula.
Els alumnes de 3r a 6è van
entrar com els de 1r i 2n, i
a més tenien la possibilitat
de dinar amb els ulls tapats.
Tots els nens i nenes
de P4 fins a 4t van fer
exclamacions
d’alegria
i sorpresa en treure’s el
mocador i veure la pizza i la
coca de xocolata!
Els alumnes de 5è i 6è van
mostrar més curiositat per
saber qui tenien assegut al
costat, que pel dinar.
Eva, coordinadora de menjador

la MaraTó de Tv3
Alguns recordareu que el juny del 2009 l’equip de monitors i monitores vam organitzar uns balls, en els
quals van participar els nens i nenes de tots els cursos, i que els pares i mares vau poder assistir a l’actuació
i fer una aportació voluntària de diners.
Aquell any, el centre d’interès de les activitats del migdia del tercer trimestre era El Salvador, i els diners
havien de ser destinats a aquest país per mitjà de la Núria Toledano.
Com que a principis d’aquest curs els diners encara no havien estat portats a la seva destinació, vam decidir donar-los per a la Marató de TV3. Han estat 437 euros.
Eva, coordinadora de menjador
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Temps de Migdia
seTMana CulTural al TeMPs de Migdia
Aquest any durant la Setmana Cultural hem fet
un viatge al passat. Cada cicle ha anat descobrint una de època del passat, que ha estat el
centre d’interès de les activitats: La prehistòria,
a P4 i P5; l’edat antiga, a 1r i 2n; l’edat mitjana, a
5è i 6è i l’edat contemporània, a 3r i 4t.
Activitats que hem fet:
P4 i P5
· Els nens I nenes han fet un mural de pintura rupestre, pintant sobre paper d’embalar ... amb
xocolata!
· Han escoltat el conte “Crominyó”. L’Eugènia
ha explicat i escenificat aquest conte sobre la
prehistòria, amb l’ajuda de cinc nenes de sisè,
disfressades de noies de Cromanyó.
· Les monitores han fet unes disfresses molt boniques de persones prehistòriques per als nens
i nenes: uns vestits blancs amb taques marrons
i un os de cartolina al cap.
1r i 2n
· Els nens i nenes han elaborat la seva disfressa
de grecs i gregues: una túnica blanca amb cinturó daurat, braçalets i una corona de llorer.

Temps de Migdia
sanT jordi

· Tots han participat d’uns Jocs olímpics, unes
petites olimpíades al pati. Les proves consistien a fer relleus amb una torxa, llançament de
pilota amb la mà i salts de longitud.
· Han escoltat un mite grec: “El rei Midas”.
L’Eugènia ha explicat i escenificat aquest mite
amb l’ajuda de cinc nenes de sisè, totes disfressades de gregues.
3r i 4t
· Els nens i nenes han elaborat la seva disfressa
“hippie”: Un trena per al cap feta amb llana de
colors, una flor feta amb papers de seda, i un
penjoll de cartró amb el símbol de la Pau.
· Han fet una pintura mural amb el Yellow submarin dels Beatles, on cada nen ha estampat la
seva mà amb color groc.
5è i 6è
· El taller de disfresses ha consitit en la construcció d’una protecció de cavaller amb escut, per
als nois i un barret de princesa per a les noies.
· Han fet un torneig medieval, amb un combat
entre cavallers (amb xocolata i melindros), un
joc de punteria i una cursa de cavalls.

Enguany, l’equip de monitors i monitores de
menjador hem organitzat el 1r Concurs literari de
Sant Jordi, per a alumnes de primària. Els nens i
nenes de 1r a 6è han tingut dues setmanes per fer
les seves creacions literàries, de manera voluntària,
i presentar-les al concurs. Podien presentar un conte
o una poesia i a primer i segon, un rodolí. S’havia de
signar amb un pseudònim inventat per cadscú.
Hem donat dos premis per curs, un de poesia i un
altre de prosa, que com no podia ser d’una altra
manera, han estat llibres de lectura en català,
adequats a les diferents edats. Aquests llibres els
hem obtingut de petites donacions que rep la
biblioteca, i l’escola ens ha volgut cedir.
Aquests són els guanyadors/es del concurs:
1r Robert Tomi i Martina González
2n Maria Andrade i Marc Forcada
3r Berta Marquès, Aitana Altuna i Dídac Fernández
4t Guillem Nicolàs i Guillem Villarroya
5è No s’ha presentat cap text
6è Zihara González i Laia Rosell.

ALTRES ACTIVITATS:
Per Sant Jordi i els nens i nenes de l’escola han fet
altres activitats a l’estona del migdia:
P4 i P5 han pintat dracs en tres dimensions.
1r i 2n han fet braçalets grecs per a la seva disfressa.
3r i 4t han fet punts de llibre (Dracs, princeses, roses
i sant Jordis.
5è i 6è han fet flors i libèl·lules amb filferro i boletes
de colors.
Per Sant Jordi hem fet un dinar recollint un àpat de
cada una de les edats que hem descobert.
MENÚ DE SANT JORDI
Primer plat: Escudella Medieval
Segon plat: Cuixa de pollastre a l’estil
“Cromanyó”
Guarnició: Amanida “Hippie”
Postre: Formatge fresc amb mel o sucre a l’estil
grec.
Eva, coordinadora de menjador

Eva, coordinadora de menjador

PreMis del TriaTló de 5è i 6è

Les monitores de 5è i 6è van preparar tres proves esportives per muntar un triatló per als seus alumnes
corresponents. Es van organitzar per grups i cada divendres hi participaven. Des de mitjans del primer
trimestre fins a mitjans del segon, els nens i nenes van
estar realitzant les proves de relleus, xuts de pilota a
porteria i escalada pel “pal dels bombers”de la construcció de joc. Hi havia tres grups, i en cada grup, cinc
equips. Anaven competint entre ells fins que al final
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va quedar un equip finalista de cada grup. Aquests
tres equips van jugar la final i el podi va quedar així:
Primers Eloi, Joan I Víctor
Segons Alejandro, Albert N. I Guillem P.
Tercers Mor, Noa I Clara M.
El premi van ser ous de xocolata per als tres equips
finalistes!
Eva, coordinadora de menjador
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Entrevistes
enTrevisTa a la CarMe
CaPdevila
Quants anys fa que ets a l’escola? Crec
que porto uns trenta-tres anys, no
ho sé segur.
Sempre has volgut ser
mestra? Sí, cuinera també
m’hauria agradat.
Quin nivell o cicle t’agrada
més? Home, el cicle inicial!
Què opines de les pissarres
digitals? Oh, són fantàstiques!
Què t’agrada fer quan surts de
l’escola? Natació, aprendre anglès,
llegir, cuinar i, sobretot, quedar amb els amics.
Quin tipus de lectura o música t’agrada? Lectura:
biografies, novel·les de ciència ficció, novel·les
històriques…
Música: La música de Joan Manel Serrat, la música
clàssica i el jazz.
Què fas a les vacances? M’agrada fer esports
d’aventura, anar a la muntanya, arreglar la casa
(pintar-la, arreglar-la...), visitar els meus pares, i fer
algun curset de magisteri.

enTrevisTa a Magalí de Quadras

enTrevisTa a la dolo

Quants anys fa que est a
l’escola? Dos anys.
Sempre has volgut ser
mestra? No sempre,
però sí que he estat
treballant amb nens.
A quin nivell o cicle
t’agrada treballar
més? M’agraden tots
els nivells.
Què opines de les
pissarres digitals?
Sempre són avenços, sobretot
els relacionats amb les noves tecnologies.
Quan surts de l’escola, què t’agrada fer? M’agrada
anar a passejar, fer fotos, llegir, anar al teatre,…
Quin tipus de lectura o música t’agrada?
M’agrada llegir biografies, novel·les d’informació.
M’agrada tot tipus de música: la clàssica,
flamenc, òpera, pop, etc.
Què fas a les vacances? Si puc, fer viatges amb
motxil.la i caminant.

Quants anys fa que ets a
l’escola? Sóc a l’escola des
del 1982, fa trenta anys.
Sempre has volgut ser
professora? Sí, des de
petita he volgut ser
mestra, perquè quan
era petita em vaig dir
que volia quedar-me a
l’escola i l’única solució
era ser mestra.
A quin nivell o cicle t’agrada
treballar més? M’agrada al
cicle Inicial, especialment a primer.
Què opines de les pissarres digitals? Jo opino
que, per certes coses, van bé i, per altres, no
tant, com, per exemple, que es fa molt mala
lletra, o que et fa ombra…
Quan surts de l’escola què t’agrada fer?
M’agrada fer moltes coses, però no les puc fer
per problemas familiars.
Quin tipus de lectura o música t’agrada? De
lectura m’agraden les aventures policíaques, i
de música, la música tranquil·la i de dones.
Què fas a les vacanses? M’agradaria fer moltes
coses, però no les puc fer. Tinc cura d’avis i
llegeixo molt, però, de tant en tant, faig algun
viatget curt.

Sandra Martínez i Laia Rosell, 6è
Bernat Torner i Marçal Pardo, 6è

enTrevisTa a franCesC Carbó
Quants anys fa que ets a
l’escola? Fa dotze anys.
Sempre has volgut ser
mestre? Sí, sempre
he volgut ser mestre,
encara que, de vegades,
m’agradaria ser llibreter.
A quin cicle o nivell
t’agrada treballar més? Al
cicle superior.
Què opines de les pissarres
digitals? Són una eina més per a
ensenyar els alumnes.
Quan surts de l’escola, què t’agrada fer? Estar
amb els amics, la família, passejar, llegir i treballar
l’hort de casa.
Quin tipus de lectura i música t’agraden?
M’agrada la música tranquil·la i la clàssica. Llegir
novel·les i contes.
Què fas a les vacances? Viatjar o estar al Pirineu
per descansar i fer boniques excursions.
Zihara Gonzàlez i Maria Reguera, 6è

8

Entrevistes

enTrevisTa a l’ana esTeban
Quants anys fa que ets a
l’escola? Fa tretze anys.
Sempre has volgut
ser mestra? Sí, des
de ben petita que
m’agradava.
A quin nivell o
cicle t’agrada més
treballar? Al cicle
superior.
Què opines de les
pissarres digitals?
Van molt bé quan tot
funciona, però no hauria
de ser l’únic recurs.
Quan surts de l’escola, què t’agrada fer? Llegir, fer
patchwork i fer esport.
Quin tipus de lectura i música t’agrada?
M’agraden les novel·les d’intriga. I, de música,
la clàssica per treballar i la pop per escoltar. Per
exemple, Adelle.
Què fas a les vacances? El meu hobbie és viatjar.
Albert Pérez i Ignasi Unyó, 6è

enTrevisTa a PePi aguilar
Quants anys fa que treballes a
l’escola? Fa cinc cursos que
estic fent de mestra
Sempre has volgut ser
mestra? Sí, però a la
vegada no, perquè
totes les meves
amigues volien fer una
altra carrera. I jo no
em volia quedar sola.
A quin nivell o cicle
t’agrada treballar més?
A cicle mitjà perquè és on
fa més temps que hi estic, i
m’hi sento molt més còmoda.
Què opines de les pissarres digitals? Penso
que és un recurs imprescindible i quan t’hi
acostumes et resulta difícil no tenir-les.
Quant surts de l’escola, què t’agrada fer? Fer
esport, perquè em fa sentir a gust i relaxada,
també m’agrada passejar, sobretot pel bosc.
Quin tipus de lectura o música t’agrada? De
llibres, m’agraden els d’intriga i els d’història
també. I sobre la música, no acostuma a
escoltar música, però de les poques vegades
que n’escolto, m’agrada l’actual i la moguda.
Què fas a les vacances? M’agrada estar amb la
meva família, descansar, relaxar-me i viatjar.

Ariadna Dekort i Marina Castro, 6è

Laura & Ingrid, 6è

enTrevisTa a l’anna rabella
Quants anys fa que ets a l’escola? El setembre va fer trenta anys. No
és estrany que al Ferran hi estigui com a casa.
Sempre has volgut ser mestra? No, quan era petita volia ser
ballarina. Ara la “ballo” amb vosaltres.
Quin nivell o cicle t’agrada més treballar? Al cicle superior, hi
estic molt a gust.
Què opines de les pissarres digitals? Són molt útils, però poc
sostenibles. Moltes vegades trobo a faltar les pissarres de
guix.
Quant surts de l’escola què t’agrada fer? Si em queda temps
després de corregir o preparar feines, m’agrada estar pel jardí
o fer algunes de les meves aficions, joieria, escultures, etc.
Quin tipus de lectura o de música t’agrada més? M’agrada la
lectura històrica. Ara estic lleguint El diamant de Jerusalem. De
música, m’agrada una de diferent per a cada moment.
Què fas a les vacances? Vaig a una masia cada any amb molts
amics. Netegem el bosc, descobrim fonts i riem molt.
Emma Garcia i Claudia Toribio, 6è
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Racó de lletres

CIClE MITJÀ

Racó de lletres

Aquí teniu unes mostres de cal.ligrames que han fet els
nens i nenes de tercer.

salvador dalí

naPoleón bonaParTe
Napoleon Bonaparte Ramolino
va néixer el 15 d’agost del 1769
a Ajacio. Tenia 8 germans. El seu
pare treballava d’advocat. Napoleó va ser militar i va gobernar
França durant 35 anys.Va controlar
gairebé tota Europa i va descobrir
la pedra de Rosseta l´any 1799.
Es va casar amb la Josefina i va
tenir 5 fills. Li van concedir la creu
de la legió d´ honor per participar
en guerres. Va ser derrotat a la batalla de Waterloo. El van empresonar a l´ illa de Santa Elena i va
morir el 5 de agost amb 52 anys.

Salvador Dalí va néixer a Figueres l’11 de Maig
del 1904 i va morir a Figueres al 1989.
Tenia una germana que es deia Maria i era més petita que Dalí. Tenia un germà que també es va dir
Salvador, però va morir. El pare era advocat i notari
a l’escola pública. La mare va morir quan Dalí tenia
16 anys. Dalí era pintor. Va treballar a Madrid i altres
llocs. Dalí va pintar molts quadres . Una curiositat:
cada autògraf que feia es quedava amb el bolígraf.
Mireia i Eros

anToni gaudí

Antoni Gaudí va néixer a Reus el 25 de juny de 1852
i va morir el 7 de juny de 1926. Els seus germans es
deien Rosa, Maria, Francesc, Antoni i va haver un fill
que va morir amb dos anys.
L’avi i el pare eren calderers i tenien un taller. De nen tenia un petit problema reumàtic que no li permetia jugar
amb els nens de la seva edat. Va estudiar el Batxillerat
al col·legi Escolapis de Reus. Va rebre un premi per les
seves obres, que van ser declarades Patrimoni de la
Humanitat. Va fer la Pedrera, la Sagrada Família, la casa Vicens, etc... El seu
treball és repressentatiu del moviment Modernista.
Sofia i Jana

Judith i Guillem

louis braille

CIClEE MITJÀ

Aquí teniu unes mostres de les biografies que han treballat
els nens i nenes de quart.

en jauMe ferran i Clua

En Jaume Ferran i Clua va
néixer l´1 de febrer de 1851
i va morir el 22 de novembre
de 1929.
Era fill únic. L´ofici del seu
pare era metge i ell també
va estudiar Medicina a Barcelona i va treballar com a
metge a Tortosa (Tarragona).
L´any 1884 entrà a l´Acadèmia
de Medicina a Madrid. Va estudiar molt sobre paràsits.
Quan va morir no va rebre
cap reconeixement d’Espanya per la seva feina.
Núria i Bernat
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Louis Braille va néixer al 4 de gener al 1809. El seu pare treballava en un taller de París. Va estudiar com inventar l’escriptura per a cecs. Quan ell es va quedar cec tenia 3 anys i volia ajudar a
la gent que es quedés cega, per això quan era més gran, va inventar els sistema Braïlle a París.
L’escriptura per a cecs es pot llegir a una velocitat de 125 a 175 paraules per minut. El sistema
de Braille fou adoptat com a oficial al 1854 a l’Institut des Aveugles.
Lara i Cèlia

arnau Cadell

Pablo ruiz PiCasso

Pablo Ruiz Picasso va
néixer el 1881 a Màlaga i
va morir el 1973 a França.
El seu pare era artista. Vivien a Barcelona amb la
seva família.
Va treballar a Madrid, Barcelona i París. Va ser un
dels primers i grans representants del cubisme.
A més de pintar amb oli
va introduir el collage: papers retallats i enganxats en els seus quadres.
Va estar 23 anys en un castell pintant fins que va morir.
Sandra i Ignasi

Arnau Cadell va viure al segle 11 o 12, a Catalunya. Sabem molt
poc de la seva vida, només que va ser l’escultor, que va construir els
Capitells del claustre monestir de Sant Cugat. És remarcable que va
signar la seva obra, i a més es va retratar a un Capitell.
Guillem V. i Albert G.

alberT einsTein
Albert Einstein va néixer a Ulm, Alemanya, el 14 de març de 1879 i va morir a Princeton, Estats Units, l´any 1955. Einstein tenia dos germans: Jakob i Maya. El seu
pare treballava de venedor de matalassos. Era una família pobre.
Einstein estudiava matemàtiques. Va treballar a Alemanya i a Suïssa. Va guanyar
el premi Nobel de Física l´any 1924. Va descobrir la teoria de la Relativitat. Li van
començar a anar bé les matemàtiques als 12 anys.
Toni i Marc,
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Racó de lletres

CIClE SUPERIoR

El còmic sempre ha fascinat a grans i petits. Al llarg del segon
trimestre els alumnes de cinquè hem anat fent activitats des de les
àrees de llengües i educació artística relacionades amb aquest món.
Des de la teoria i la seva posterior pràctica hem anat elaborant un seguit de treballs individuals
i per parelles que ens han fet gaudir de debò.

el CòMiC

Com a punt de partida, vam anar a fer una visita guiada de les il·lustracions de l’Adrià al Pou d’Art de Sant
Cugat; allà ens va explicar la manera de fer els nostres primers personatges. Cada classe va aprendre a fer un
dibuix i després vam fer de mestres dels nostres companys de l’altre classe. També, a nivell plàstic, hem inventat
personatges que han servit per recordar-nos la normativa dels espais comuns de l’escola.
La lectura de còmics, la recerca de nous dibuixants, el saber interpretar les imatges i distingir els diferents plànols i punts de vista (tant amb el dibuix com en fotografies) , l’ús d’onomatopeies, bafarades....va fer que ens
plantegéssim fer per parelles una tira còmica utilitzant allò que havíem après.
En quant a l’aplicació de les noves tecnologies, hem treballat les seqüències d’aspectes que fem a l’escola fent
les fotos de cada vinyeta i escrivint la instrucció.
També hem après a insertar imatges, bafarades i text aprofitant les fotografies de les diferents activitats i sortides del curs. Amb tot això i molt més, cada alumne de cinquè tenim un dossier que ens servirà de record
d’aquestes activitats i moments que hem compartit.

Racó de lletres
Aquest trimestre, a sisè, hem treballat la poesia. Hem fet un dossier amb diferents tipus de texts
poètics. Paraules dibuixades, acròstics, cal·ligrames, poemes en grup, poemes reciclats. I, com
a final, cadascú ha escrit un poema inventat. Com a cloenda, ens va visitar un escriptor, l’Enric
Larreula, que ens va fer una xerrada molt divertida sobre la feina d’escriptor. També ens va recitar
uns poemes del seu llibre “Animalari”. Aquí teniu una mostra del nostre treball.

Jo conec una estrella
que s’assembla a una ovella.
Però l’inconvenient és que
quan passeja no porta esquella.

El cocodril té moltes dents,
per menjar conills i bens.
Viu en un pantà,
per això sap nedar.

Les seves companyes
empipen el pastor.

És un rèptil, no ho dubteu,
quasi no utilitza el peu.

Però, qui és el gos d’atura?
Em sembla que la lluna.

Com les serps i els tritons,
arrossega els ronyons.

Jaidy Baringo Bo y Mireia Castro

Mis ojos se iluminan cuando te ven pasar
cuando hablas me haces deslumbrar
cuando caminas me haces llorar
la alegría no debes dejar.
Dime cuando me vas a besar
o mis ojos se van a poner a llorar
y mi corazón ya no volverá a hablar.
Yo te quiero tal como eres
quiero amarte
y jamás cambiarte.

Albert, Arnau i Àlex C.

Porque mi amor es algo tan grande
que no se puede describir
es tan bello y tan hermoso
que lo tienes que sentir.

Alumnes de 5è

Algo siento en mi corazón
cuando me palpita tan fuerte…
y pienso que será por alguna razón
porque espero amarte hasta la muerte.

Laia Rosell

A lo mejor es que te quiero demasiado
pero no lo se aún…
o que deseo verte en mis brazos abrazado,
aunque las dos cosas tienen algo en común.
Sara Huerga

El gat és petit
menja i canta al matí
té una cua com un fil.
Les seves orelles semblen un pi.
Té uns bigotis com un camí
i les seves potes no fan soroll ni a la nit.
Hugo Escobar

Paisaje navideño

Me sugiere un invierno tranquilo, frio, aislado de la civilización y me recuerda a una película cuyo nombre no
recuerdo que me ponían cada invierno. También me recuerda la casa de mis primos en la Cerdanya en invierno

l’assaig d’evaCuaCió

Edgar Pla Romero

Paisaje navideño

Quan sona l’alarma tots els
alumnes ens posem en fila
per ordre de llista.
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Els dos últims de la fila tanquen els llums, pissarra digital les finestres i la porta.

A continuació baixem en silenci i caminant per la banda
esquerra de l’escala .

Sortim per la porta de la
dreta del vestíbul i ens
col·loquem en fila, davant el
cartell que posa 5è i esperem que torni a sonar la música per tornar a les classes.
Els alumnes de 5è

senTada en un banCo

Estoy sentada en un banco y me siento tranquila y relajada. Pienso en lo que he hecho hoy y me desahogo.
Me siento sola pero estoy a gusto. Saco el libro para
empezar a leer. Este lugar es muy romántico, pienso
en el chico que me gusta. Leo pero estoy cansada;
creo que voy a echarme una siesta. Como no concilio
el sueño, observo como las hojas de los árboles caen
plácidamente sobre el suelo.
Alba Linazasoro y Paula Feijen

Sentimos tranquilidad, que la gente se divierte. Es
Navidad o uno de esos días navideños, la gente de
este lejano y pequeño pueblo tiene frío, aunque
están felices porque es una época maravillosa, llena de ternura y de alegría. No nos importaría para
nada estar o vivir en este pueblecito. Además nos
trae buenos recuerdos.
Paula Saad i Laura Martí

senTado en un banCo

A nosotros esta foto nos sugiere que hayan puesto
una tumba entre los dos palos y el banco, pero también parece un lugar muy solitario.
Alejandro i Eric
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Els gegantons
Arreglant el Jaumet i la Clueta!!!

i els Capgrossos
Sobre un cubell posem
un globus que donarà
forma al cap gros

Mullem cartró pedra i l’anem posant
donant forma...

Repintant la noia...
Anem cobrint el cartró
pedra amb guix

El pintem

Els presentem a tota l’escola en els balls de la
Festa de Fi de Curs
Amb el globus construïm
un nou capgròs

Fem la pasta per
construir-los

Els de 5è arreglem els gegantons i fem capgrossos
Aquest tercer trimestre del curs 2011-12 a vegades
els dimecres o els divendres en petits grups alumnes
de 5è hem anat amb la Dolors a fer i arreglar
capgrossos.També hem arreglat els gegantons, el
Ferran i la Clueta, perquè els queia molt la pintura.
Hem aprofitat per fer l’ànec i el porquet de nou així
com hem arreglat la nena ja que la Dolors hi entén
molt de com arreglar totes aquestes figures.
Els dies que tocava, a la caseta dels monitors, vam
mullar paper cartró en aigua, el vam ficar amb cola
i vam començar a remodelar.
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Quan vam fer l’ànec nou, vam inflar un globus bastant
gran i a sota hi vam posar una galleda, i el vam enganxar
amb cel·lo. Quan vam acabar d’enganxar-lo, amb
paper de diari vam fer els ulls, el bec i les celles. Tot ho
vam enganxar al globus, vam mullar paper cartró i ho
vam unir a sobre amb cola, fent que s’ajustés als ulls i
agafés forma. A poc a poc, tot va anar agafant forma.
Abans que acabi el curs el pintarem i els tindrem a
punt per l’any que ve, excepte els gegantons que ja
els haureu vist a la festa de fi de curs d’enguany.
Anne,Alfred i Yago alumnes de 5è

Capgrossos nous a l’ escola
Els alumnes de sisè de l’any passat van fer quatre
capgrossos amb l’ajuda de la Dolors Serra una
profesora de plàstica que ajuda les escoles Entre tots,
durant el segon i el tercer trimestre del curs 2010-11
vam fer dos dimonis i dos àngels. Primer ens va explicar
què eren i la tradició que tenen a Catalunya i després, a
les hores de plàstica, ens vam posar mans a l’obra
Els vestits els van fer mares de sisè. Tant el dissenys
dels capgrossos com els vestits els vam escollir
entre tots per votació després que fessin dibuixos.

El dimoni gran és diu Bola de foc, el petit Baster,
l’àngel gran Angelina i el petit Martina. Aquí
teniu unes fotos del procés d’elaboració Els vam
presentar com una sorpresa a la festa de fi de curs
amb una música que els laietans de Mataró ens
vam compondre per a la diada. Esperem que tots
pugueu gaudir d’aquests capgrossos amb els altres
i els gegants que hi ha el Ferran Clua. A nosaltres
ens ha fet molta il·lusió fer-los.
Dani Ortiz i Carla Murcia exalumnes de 6è
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Gran festa

Ara, des d’aquí, tornem a demanar la col·laboració de pares
i mares perquè la festa la fem entre tots. Esperem que l’any
vinent tothom sigui més conscient del projecte de festa que té
Aquest any la festa ha estat molt maca i, com sempre
entranyable. tots els qui l’heu gaudida sabeu que ha
estat possible perquè, d’una banda, l’equip educatiu
–mestres, administratius, monitors, etc.– la prepara.
uns, treballant amb els nanos els balls a cada curs
perquè, després de molt assajar, el dia de la festa ens
demostrin com ballen de bé. altres, les exposicions
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fotogràfiques perquè les famílies ens fem una idea
del que els notres fills han fet durant el curs.
per la nostra banda, l’ampa, des de fa anys, preparem
una continuació de festa com cap altra escola pública
ho fa. hi ha hagut la rifa, els tallers, l’espectacle amb
el pallasso i mag per a p3, p4 i p5, els llits elàstics, els
inflables, el sopar col·lectiu i el ball.

Fi de Curs

aquesta ampa i que tothom sigui encara més participatiu.
I si algú té noves idees i vol tirar endavant noves iniciatives,
serà molt ben rebut!
que com ho fem? doncs, un grup de pares i mares
que formem la comissió de festes hem hagut
d’estar treballant des del mes de febrer per buscar
i negociar els menús del sopar, muntar la venda dels
tiquets, aconseguir taules i cadires, els llits elàstics i
els inflables, preparar els números de la rifa, buscar
patrocinadors que regalin els obsequis i muntar els

lots, i tot allò que necessita l’espectacle: la tarima,
l’equip de so, la música, la seguretat, la neteja...
Si teniu números de la rifa i no heu vingut al
sopar, podeu consultar els númers guanyadors
al blog de l’ampa www.ampaferraniclua.cat
Comissió de festa fi de curs
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Activitats i Sortides
un boMber al Parvulari!!!
L’Oriol, el pare de l’Arnau de les
Llunes, ens ha vingut a explicar als
nens i nenes de P3 i P4 com és la
vida d’un bomber i què fan per
ajudar la gent. També ens ha

ensenyat com han d’anar vestits. Ens
hem pogut emprovar el seu casc. I,
sabeu què? Encara feia olor de fum
de l’últim foc que van apagar!!! Què
bé ens ho hem passat!

P4 visiTa el Museu
aneM a la granja

Ara que ja s’acaba el curs, podem dir que hem
pogut gaudir molt d’algunes activitats. Per exemple, l’excursió a la granja que vam fer el 5 de juny.
Hi vàrem anar tot parvulari, és a dir, P3, P4 i P5 i
vam fer una mica de tot: Vam muntar en carro,
vam passar per l’aviram on hi havia ocells de molts
països. Fins i tot, ens van ensenyar com eren un
ou d’estruç, que era blanc i molt gran i un d’emú,
que era verd!!! Després vam muntar a cavall i ens
ho vam passar genial! Visca la granja!

Tutores de P3

Activitats i Sortides
els CienTífiCs de P5!

TeaTre en anglès!

Bates blanques. Pots, tubs d’assaig i pipetes. Cares il·lusionades i encuriosides. D’aquesta manera van començar els llamps i els trons el taller de
Ciència Divertida. Durant una petita estona els infants es van convertir en científics i tot jugant amb
diferents líquids van gaudir i conèixer una mica
més de la “màgia” de la ciència.!

La portaven bastants dies preparant les cançons
i escalfant la veu... i per fi els nens i les nenes
de P5, 1r i 2n van poder cantar les caçons que
acompanyaven els actors de l’obra: “The little
mermaid”. La història, la música i les coreografies
van omplir la sala d’emocions i d’enormes
somriures!

Tutores de P5

Tutores de P5 i Cicle Inicial

PiCasso

La nostra visita va començar a l´espai pedagògic
del museu. Allà ens van explicar que Picasso com
a nen i com a adult no va deixar mai de ser un
observador curiós! Va pintar tot allò que veia i
encara que els seus quadres no fan soroll, ni tenen
gust de res, quan els veiem podem imaginar tot
el que estava passant quan els pintava.
Després d´aquesta explicació vam passejar
pel museu i vam poder experimentar amb els
sentits a partir de l´observació de tres dels seus
quadres. Finalment vam poder fer un “dibuix de
sensacions“ tot plasmant amb olors i textures
allò que més ens agradava. Va ser tota una
EXPERIÈNCIA.

els llaMPs i els Trons fan Pa!

Tutores de P3

Tutores de P4

Una mica de farina, sal, aigua i llevat van ser els senzills ingredients que durant una bona estona van fer gaudir
els nens i nenes de P5 i van iniciar la nostra aventura a la Granja de Can Jordi! Una volta amb carro, la visita dels
animals de ploma, un passeig a cavall, una estona de joc al parc i fer-nos amics d’uns bonics i tendres conills van
acabar d’arrodonir i dibuixar un enorme somriure a la cara de tots els infants!

esPeCTaCle MusiCal Per als infanTs
de P3, P4 i P5!
El 6 de juny els nens i nenes d’educació infantil vam
gaudir d’un espectacle musical al Club! Dos músics i
el senyor Andreu ens van fer cantar i ballar algunes de
les nostres cançons preferides i ens van acompanyar
per conèixer les diferents famílies d’instruments i
descobrir que un globus també pot ser un instrument
de vent, corda i percussió! Quina sorpresa!
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Activitats i Sortides
Cile inCial i el CineMa

Aquest curs, els nens i nenes de Cicle Inicial hem
descobert moltes coses sobre el CINEMA. Tot
va començar amb unes sessions audiovisuals
amb la PDI que ens van despertar l’interès cap
a la història del precinema i el naixement del
cinema. Eren uns powerspoints que va preparar
l’Esther i uns youtubes seleccionats fantàstics...
LA MALETA DEL PRECINEMA
Un dia la Carmeta va anar al Centre de Recursos
de FALTA UN LLOC i va tornar amb una maleta.
Era La maleta del precinema: un recurs per
poder conèixer, tot jugant, el món màgic del
precinema.
Joguines òptiques: taumàtrops, un zoòtrop,
diversos folioscopis, un caleïdoscopi, i una capsa
de llum, Bits amb vocabulari, material de
lectoescriptura, memory sobre els aparells. I com
a figura central, el titella Xarlot. Després de jugar
amb totes aquestes coses de la maleta, ja estàvem
completament interessats en el món del cinema.

Un dia del mes de març vam fer la sortida al
Museu del Cinema de Girona. En la visita al
Museu del Cinema, acompanyats per una noiaguia vam fer un itinerari sobre la història del
cinema. Primer, vam veure les ombres xineses.
Sabíeu que fa dos mil anys els xinesos ja explicaven
històries extraordinàries només amb dues mans i
una espelma? I això no és el més sorprenent. Des
de les ombres xineses fins a la càmera de cinema
dels germans Lumière, hi ha una pila d’invents
fascinants, divertits i poètics que hem pogut veure
al Museu del Cinema. Projectors antics, càmeres de
filmació i una extensa exposició sobre els orígens
del cinema són els atractius d’aquest museu, un
dels més importants sobre la història del setè art.
Després de visitar el Museu, vam anar a la
placeta del davant per dinar i després a esperar
l’autocar. Quan vam tornar al col·le, estavem
molt cansats, però va ser un dia meravellós.
ELS TALLERS DE CINEMA
La visita al Museu de Cinema de Girona ens va
servir com a punt de partida per fer uns tallers
d’art visual i plàstica a l’escola, relacionats
amb els aparells del precinema i les primeres
tècniques d’animació.
Taller d’ombres xineses
Taller per fer un taumàtrop
Taller per fer un zoòtrop
Taller per fer un foliscopi
Taller per fer un fenaquistoscopi
Taller per fer cinemàgic
Taller per fer stop motion o animació pas a pas
Tutores de Cicle inicial

la CanTaTa de segon

Activitats i Sortides
els avis de PriMer

Tutores de Cicle inicial

les Colònies de sisè
Aquest any, els alumnes de sisè hem provat de fer colònies en un altre lloc i unes activitats diferents.
Hem anat a l’Estartit, a un hotel i hem fet, sobretot, activitats aquàtiques. L’hotel estava força bé.
Estàvem tots junts a la mateixa planta. El dinar, buffet lliure, era molt bo. Però, sobretot, ens han
agradat molt les activitats, snorkel, caiac, vela, senderisme, vaixell, etc. Els monitors i monitores eren
molt simpàtics.
L’última nit vàrem anar a una discoteca de veritat, on només podien entrar alumnes de sisè. Ens ho
vàrem passar molt bé.

Han estat unes colònies inoblidables!!!

Els alumnes de sisè

El dia 18 d´abril es va fer la novena cantata de segon que es fa cada any a l’Auditori de Sant Cugat. Hi
participen totes les escoles públiques de la ciutat. Aquest curs es van fer dos torns, ja que passàvem
de 500 nens i nenes. L’organització va ser més difícil, però al final tot va sortir bé.
Al ball sense un badall, títol de la cantata, va de la festa major i els instruments que s’hi toquen també
són de festa. Tota la cantata està enregistrada a Cugat.cat perquè tothom que vulgui la pugui veure.
Margarida
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Activitats i Sortides
english TheaTer,
freaky

The PrinCess and The Pea, una fanTàsTiCa
exPeriènCia en anglès!

On the 21st of March students of 4th, 5th and 6th
level have seen an English
play: freaky.
The `play was about 3 people
that went to a summer camp,
Eavie, Spud and Fred.
The first day they had to do
groups of 3, they had an
orientating activity.
Last day they had a dancing
competition. Eavie was very
excited because she liked
dancing very much but the
winner was Fred. At the end
Eavie said sorry to Fred and
they were friend.

El dia 14 de maig, l’alumnat de 2n va participar en un intercanvi
de teatre en anglès entre les escoles de Sant Cugat . L’obra representada va ser The princess and the pea (La princesa del pèsol) i l’acte va tenir lloc a la Nau de Valldoreix .
Vam estar preparant-nos durant dues setmanes de treball molt
intens, però l’esforç va pagar la pena perquè ens vam divertir i
per tot el que vam aprendre junts.
Pràcticament tothom va pujar a l’escenari, ja que a part del
rei, la reina, el príncep i la princesa, hi havia narradors, cuiners, servents, músics i ballarins. Tant el treball dels actors
com la interpretació de les dues danses que incloïa l’obra
van ser magnífics!
El mateix dia vam poder gaudir de les actuacions de nois i
noies de segon fins a sisè de quatre escoles del poble.

5th level

sPring PoeM

Spring poem és un activitat que vam fer els alumnes de cinquè quan tenim petit grup a anglès. Vam
pensar el poema, el vam passar al notebook i un
cop corregit el vam copiar amb dibuixos explicatius
en un full de color. Va estar exposar per Sant Jordi.
Ens varem esforçar molt en el seu contingut i com
saber-lo recitar.
Els vam llegir als nens de tercer i quart. Abans, a
classe, ens ho vam preparar.
Ens va servir per saber entonar i per saber fer un
poema nosaltres mateixos.
Als nens de cicle mitjà els va agradar molt i esperem que a vosaltres també us agradin.

Alumnes de 2n

Activitats i Sortides
Colònies de CiCle MiTjà
Els Els nens i nenes de tercer i quart vam anar de colònies al Montseny. Vam estar-nos-hi els dies 28
i 29 de maig. Vam fer moltes activitats i ens ho vam passar genial!
Quan vam arribar ens van presentar els monitors. Ens van explicar la norma de la P, que representava
no tirar Pedres, Pinyes ni Pals, no donar Puntades de Peu ni cops de Puny. Ens van dir que les nenes
de quart anàvem totes juntes a una habitació i els nens en altres dues; el mateix a tercer.
Després vam anar a un prat on hi havia dues vaques i al costat hi havia ponis. Vam anar a jugar a la
feixa a futbol, bàsquet i després a dinar. El menú era arròs, pollastre i poma. Vam tenir temps lliure
per jugar pels diferents espais fins que els monitors van fer els grups per començar les activitats. Es
grups eren de 17 nens i nenes de tercer i quart barrejats. Ens van agradar molt les activitats. Vam fer
tirolina, rocòdrom (que costava una mica), orientació, xarxa, hort... Tots els grups vam fer totes les
activitats al llarg dels dos dies.
En fer l’orientació vam passar prop d’un llac gran i vam veure un gripau dissecat. Es va a posar a
ploure fort la primera tarda i vam quedar xops! Va ser divertit perquè si ens equivocàvem de camí,
ens feien fer la croqueta pel terra. Quan fèiem la xarxa, els monitors ens movien per
fer-nos caure! Vam riure molt.
A l´hort tots vam plantar alguna cosa. Vam decidir fer una dutxa ràpida després
de la pluja i mentre esperàvem vam jugar al twister i un altre joc. Vam sopar
una verdura boníssima, hamburguesa i iogurt.
Com no! Vam fer una disco i molts vam ballar sense parar fins l´hora d´anar a
dormir; vam ballar amb els monitors i amb els profes. A alguns ens va costar
posar-nos al llit, però finalment vam caure adormits als sacs, per l’endemà
recollir les coses, esmorzar, fer més activitats, dinar i tornar a casa. Alguns ens
volíem quedar més temps, però haurem d’esperar fins l’any vinent!
Alumnes de cicle mitjà

Clara Griera i Belén Morales de 5è

Museu Manolo hugué Caldes de MonTbuí
El dia 1 de març els alumnes de tercer vam anar a Caldes de Montbui a visitar el Museu de Manolo
Hugué, escultor i pintor.
Quan vam arribar vam esmorzar a la plaça on hi ha la Font del Lleó, en surt l´aigua bullint i si la toques
et cremes. Hi havia coloms. Després vam entrar al museu i ens van dividir en dos grups, mentre un
grup feia una visita pel museu i treballava la vida del Manolo Hugué, els altres feien una escultura
amb filferro i després, al revés. Després, vam anar a dinar a un parc molt xulo i divertit ,vam jugar una
estona i ens ho vam passar molt bé!!!
Marta Pla i Cecilia Alarcón, 3r
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Activitats i Sortides
la visiTa a la fábriCa danone

El martes 24 de enero fuimos a la fábrica Danone. Primero llegamos a la escuela, fuimos a la clase y
preparamos las mochilas. Después subimos al autocar e hicimos un trayecto de tres cuartos de hora.
Paramos a desayunar en un parque precioso, donde había un lago con gansos incluidos. Estuvimos
jugando un rato a polis y cacos, a fútbol, pi,…
Al rato de estar allí Clara, Pepi, Nuria y Blanca nos dijeron que hiciéramos filas para volver a subir al
autocar y llegamos en diez minutos a la Danone.
Cuando llegamos nos recibió una chica que se llamaba Laura y nos llevó a una sala que era como
un cine, pero en pequeño. En la sala, Laura nos enseñó un vídeo que hablaba de cómo se hace el
yogur, nos dijo cómo se llaman las bacterias buenas que hay dentro y cómo son los envases y cómo
pegan las etiquetas.
A continuación nos pusimos unas batas y un gorro, para poder entrar en el edificio donde envasan
los yogures. Entramos por un pasillo con unos cristales donde se veía la fábrica y a los trabajadores.
No pudimos entrar por higiene, así que nos quedamos detrás de los cristales. Se veían unos rollos
de plástico de diferentes colores, las etiquetas, la tapa, y cómo ponen los yogures en su envase.
Después nos llevaron a un comedor donde nos dieron un Actimel, un Danonino, y un papel de pasatiempos. Cuando habíamos terminado de tomárnoslos, nos volvieron a llevar a la sala y nos despedimos de
Laura, que nos dio un regalo a cada ujo: una bolsa con cuatro yogures griegos y seis Actimels.
A continuación volvimos al colegio. Habíamos pasado toda la mañana fuera y en seguida fuimos al
comedor, pero… ¡no teníamos hambre!
4t B (Hecho en grupos cooperativos en clase de castellano)

sorTida a MerCabarna

El passat divendres 20 de gener els alumnes de quart vam anar d’excursió a Mercabarna, ja que a
l’escola estudiàvem el tema de l’alimentació. Vam sortir de l’escola cap a dos quarts de deu i vam
arribar a Mercabarna passats tres quarts d’hora. En arribar, vam esmorzar i després en una sala
d’actes ens van explicar coses de les hortalisses i les fruites.
Més tard vam visitar els pavellons on hi ha les fruites i verdures. Mentre ens passejàvem veient com
compraven i venien els productes, tastàvem diferents fruites. Un comerciant ens va donar uns maduixots boníssims! Seguidament vam anar al magatzem de patates i allà vam veure com les posaven
en sacs. Ens van regalar una bossa de patates a cadascú.
Quan va acabar la visita ja era hora de dinar. Ens van portar a un menjador decorat amb imatges de
“5 al dia” , és a dir amb fruites naturals, pòsters, ah! i amb taules parades amb sucs de fruita natural,
amanides... La visita ens va agradar molt perquè ja sabíem que és molt important menjar sa i equilibrat,
però vam aprendre més: com calcular les racions dels aliments i quantes ens convé prendre’n al dia.
Comentaris sobre la sortida, fets per grups cooperatius a 4t, amb la tècnica anomenada “full giratori”:
Ens va agradar quan ens van donar els maduixots i també patates. Em va agradar el joc d’endevinar les
fruites. Vam conèixer el toro i la cuca, (les màquines amb nom d’animal que corren pel mercat). Ens va
agradar quan anàvem amb autocar, ens ho vam passar molt bé, també quan vam arribar i vam esmorzar
a la plaça i quan ens van convidar a maduixots. Vaig provar fruites noves i en vaig menjar d’altres que ja
coneixia. Vam entrar a Mercabarna per un peatge! Hi havia una fruita que es deia “mofeta de gos”.
Alumnes de 4t

Activitats i Sortides
les Colònies de CinQuè a eMPúries

Els alumnes de cinquè al mes d’abril hem anat de colònies a l’alberg de la Generalitat que hi ha a
prop de les ruïnes d’Empúries.
La Cristina i el Francesc ens van dir que hi anàvem per aprendre coses del grecs, dels romans i dels
ibers (pobles de l’Edat Antiga). També, per passar-ho bé junts i saber conviure millor.
El dia d’anar-hi, quan vam arribar a l’escola amb les maletes, ho vam fer molt feliços i una mica nerviosos per veure què ens trobaríem allà.
En arribar a l’alberg, ens van dir l’habitació que ens tocava a cada grup. Eren de sis! Ràpidament vam
anar a una sala i ens van explicar les normes. Després ens van dir amb quin del tres monitors, la Mar, el
Pol o el Martí, ens tocava estar tots els dies. Tots fèiem les mateixes activitats, però en ordre diferent.
Al llarg dels tres dies vam fer moltes activitats i jocs: Carreres de relleus, el joc del paracaigudes,
inventar una cançó per poder fer el joc de les cadires, anar amb caiac, vòlei, futbol, pales de platja,
una piràmide de nens...
Com a activitats més culturals, vam visitar el poblat iber d’Ullastret, el museu i les ruïnes dels Ibers on vam
fer un taller de cistelleria. També, les ruïnes d’Empúries per entendre millor la civilització grega i romana, i
el poble de Sant Martí d’Empúries, on vam fer un joc d’orientació per conèixer l’indret.
La millor activitat per molts de nosaltres va ser la nit de disco. Ens va agradar moltíssim i ho voldríem repetir.
Va ser una experiència extraordinària!!!
Eloi Santafé i Belén Morales, 5è

Recordo les colònies com ....
...una gran aventura.
...unes vacances disfrutant-les
amb els amics.
rtits! ...unes convivències
divertides i agradables.

...dos dies molt dive

...si fossin unes vacances
en família.
...un bon record que
mai no oblidaré.
...si fos ahir.

...un dels millors
dies de cinquè.

...uns dies on anàvem amb canoa
i ens ho passàvem molt bé.

...eren els profes de
divertits.
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...una experiència
inoblidable.

...un record de diversió
i molta felicitat.

...un molt bon moment de la meva vida i de
molta convivència.
...uns dies amb els meus
amics i mestres.

...una activitat divertida i que alhora aprens
l’edat antiga.
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Activitats i Sortides

Actualitat

sanT CugaT ModernisTa

sanT jordi: els grans ajuden els PeTiTs

El 18 d’abril, tot sisè varem anar a fer una visita a
Sant Cugat, on vam visitar els edificis modernistes.
Primer, ens vam trobar amb la nostra guia a la
plaça Pere San. Allà, la nostra guia, la Mercè, ens va
ensenyar algunes imatges antigues de Sant Cugat.
Mentrestant, ens anava ensenyant el mercat que
teníem al davant, el Mercat de Pere San. Després,
vam anar caminant fins l’antiga fàbrica de terrissa
Arpí.
Vàrem baixar per veure el Celler Cooperatiu de
l’arquitecte Cèsar Martinell i vam acabar veient les
cases modernistes de l’avinguda de Gràcia, la casa
Mònaco, la casa Armet i la casa Mir.
També vam visitar el Generalife, un edifici amb
decoració hispanoàrab. Vam tenir la sort que el
propietari ens va deixar entrar i la vam poder veure
per dins.

El dia 23 d’abril va ser Sant Jordi, i els grans van ajudar els petits de l´escola. Els alumnes de cinquè i sisè,
van acompanyar els nens i nenes a l´escola gran.
Van poder veure com nens i nenes de sisè tocaven els timbals, i nens i nenes de P4 es posaven a la cua
del drac.
Quan vam arribar, vam asseure´ns amb els acompanyants per poder veure l’obra de teatre. Després vam
acompanyar els nens petits i els van ajudar a escollir un llibre entre tots els que havien portat de casa. Tot
seguit, van llegir-los el llibre, o també van tenir l´opció d´intercanviar-se’ls amb els amics; va ser un dia fantàstic!!.

En conclusió, una sortida molt interessant.

Daniela i Emma alumnes de 5è

Júlia Pié i Alba Linazasoro, 6è

giMCana de sanT jordi
El dilluns 23 d’abril, dia de Sant Jordi, els alumnes de cinquè i sisè vam fer grups per fer uns jocs
a la tarda.
Cada grup tenia un número i anàvem fent activitats. L’activitat 1 consistia a petar globus amb el
cul. L’activitat 2, a inventar-se un rodolí o una poesia curteta en un temps limitat. L’activitat 3, a fer
un taller de roses de Sant Jordi. L’activitat 4 consistia a agafar un caramel amb la boca d’un plat
amb farina i un altre amb aigua. I la 5, a fer un circuit d’obstacles.Va ser una tarda molt divertida.
Pablo Rodríguez, 6è

giMCana Per sanT CugaT

exCursió al Museu MaríTiM de barCelona
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El 27 de febrer del 2012, el alumnes de sisè vam
anar al museu Marítim de Barcelona. Vam visitar la
nau Victorià, i vam aprendre que va ser el primer
vaixell que va fer la volta al món. Quan va sortir del
port de Sevilla amb quatre vaixells més, la caravel·la
Trinitat, la nau Concepció, la nau Sant Antoni i la
nau Santiago, eren 234 homes. Sols en va tornar la
nau Victorià amb divuit homes.
També ens van explicar com era la vida dels mariners.
Menjaven una galeta dura plena de cucs, també
havien d’anar descalços i dormien a la coberta. El
pitjor era quan plovia perquè la pluja inundava la
coberta. Ser mariner era una vida molt dura perquè
s’arriscaven a patir malalties molt perilloses per la
falta d’higiene.

El 10 de gener el alumnes de cinquè quan vam arribar a Sant Cugat va anar al Pou d’art per fer una
activitat del còmic. Mentrestant, l’altre grup va fer una gimcana pel centre de Sant Cugat, concretament
pel carrer Santiago Rusiñol i la plaça Octavià Primerament, ens van donar un full amb les preguntes,
ens van explicar les normes i com ho havíem de fer. Consisitia a anar per les botigues en grups, mirar
els aparadors i contestar les preguntes. Quasi tot estava relacionat amb les mates. De tant en tant els
professors ens feien fotos i ens ajudaven. A classe de mates a l’escola després ho vam revisar.

Mar Villarroya Armengol, 6è

Nico i Quim alumnes de 5è
Nico i Quim alumnes de 5è
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Actualitat
les faules

la bernaT MeTge a l’esCola

Els alumes de cinquè com a tècnica escrita hem treballat a català les faules. En vam llegir a classe, vam
veure què eren i com totes tenien una moralitat: un consell pelsl altres.
A partir del grup petits de text ens vam animar a fer-les en teatre. Vam passar el text per poder-lo representar-les, ens vam repartir els papers i vam mirar què feia i com es disfressava cadascú.
També ha vingut l’Eva, mare de l’Eric, que sap molt teatre, i ens ha ajudat a com poder fer millor la representació.
Esperem surtin bé i les podem fer als nostres companys i a altres cursos.
Ho hem preparat amb molt esforç , perquè ens feia molta il·lusió, ensenyar-li als nens petits.

El diari ARA, conjuntament amb Edicions 62, Educaixa i Abacus Cooperativa, va engegar fa uns mesos una
iniciativa “Ara, cap escola sense la Bernat Metge”. Es comprometien a regalar una col·lecció sencera Bernat
Metge de clàssics grecs i llatins a una escola o institut per cada col·lecció venuda a un particular. Gràcies a
una família de l’escola, la nostra biblioteca ja compta amb aquesta magnífica col·lecció.

Albert Félez i Nicolás Tarazona alumnes de 5è

Som la Mariona Jurnet i la Clara Martí de
cinquè A.. “Rock the beat” és el nostre
grup de Hip-hop de competició i al que
pertanyem des dels seus inicis.
Al llarg d’aquestes dues temporades
hem anat a gairebé tots els campio
campionats a prop de Sant Cugat i els hem
guanyat tots menys un, on vam quedar
tercers. Aquesta nova temporada comencem molt bé perquè de moment
ja hem guanyat els tres primers premis.
Al mes de març, a Roma, vam participar com a campions d’Espanya 2.011
de la nostra categoria infantil i... vam
guanyar!!!!!. El primer dia del campionat tots estàvem molt nerviosos per
saber el nivell dels grups. Les categories eren
baby, infantil, junior, absoluta… Quan estaven
començant a dir els premis, tots els alumnes i
profes estàvem agafats de les mans i… al final
van dir:
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Actualitat

Alumnes de 6è

ProjeCTe esColTa’M

Aquest curs a l’ escola assessorats per l’ Institut
de Ciències de l’Educació de la Universitat
de Barcelona s’ha implementat la proposta
educativa “Escolta’m”
El projecte proposa personalitzar l’escola amb
un pla d’intervenció educativa que estableixi
una vinculació educativa positiva entre el tutor i
l’alumne, i que proporcioni a tot l’alumnat factors
promotors que els reconeguin i acompanyin en
el seu creixement per anar aconseguint cotes de
seguretat personal que l’ajudin a desenvoluparse de forma integral i satisfactòria.
Una relació tutorial fonamentada a partir de:
• La confiança, aconseguida mitjançant l’escolta
activa.
• La mirada capacitadora.
• La gestió relacional, amb el reconeixement i
la identificació per part del tutor de cadascun
dels alumnes del grup-classe sense exclusió.

També és un suport als centres educatius, en
l’àmbit de l’acció tutorial, per a una millora de la
cohesió social i de l’aprenentatge.
La Laila i la Clara Griera alumnes de 5è ens
expliquem com ho han viscut elles i han fet una
recopil.lació d’ impressions d’ alumnes
L’escolta’m es fa des de quart fins a sisè cada
setmana ens grups de tres. Normalment hi estem
mitja hora però a vegades una hora. D’aquesta
manera tots almenys hi passem tres vegades al
curs. Sempre amb el nostre tutor/a amb companys
diferents cada vegada en una sala que ningú
ens molesta. Els companys mentrestant fan altres
classes. Parlem de molts temes.
L’escolta’m ens ha ajudat a:
• Aprendre coses de les persones que no
coneixíem tant.
• A parlar de temes que no són de cada dia.
• A conèixer persones i a saber més coses dels
amics i professors.
• A aprendre valors i a parlar d’ altres temes que
ens preocupen i interessen.
• A ser més sincer/a i expressar els meus
sentiments.
• A parlar amb companys que casi mai hi parlava.
Mestres i alumnes de 5è

“THE WINNER IS… ROCK THE BEAT !!! I tots vam
començar a cridar i a saltar de l’emoció.
Mariona Jurnet i Clara Martí, 5è

Ja som campiones d’Europa 2.012 !!!
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Racó Solidari

MIRA TU

En el marc d’ activitats que fem a l’escola per fomentar el respecte
i el saber entendre a l’ altre durant el tercer trimestre el cicle
superior hem dut a terme l’ activitat “Mira Tu” amb l’ ajuda de l’Assemblea
de Cooperació per la Pau i el suport de l’ Ajuntament de Sant Cugat.
En el marc d’ activitats que fem a l’ escola per fomentar
el respecte i el saber entendre a l’ altre durant el tercer
trimestre el cicle superior hem dut a terme l’ activitat
“Mira Tu” amb l’ ajuda de l’ Assemblea de Cooperació
per la Pau i el suport de l’ Ajuntament de Sant Cugat.
La Mariona Fontanella de l’ ONG en explica que
pretén aquesta organització:
“L’assemblea de Cooperació per la `pau és una organització no Governamental (ONG) sense ànim de
lucre que treballa en els Camps de la solidaritat, la
cooperació al desenvolupament i la defensa dels
drets humans. És una ONG laica, independent, progressista i defensora dels valors democràtics. Treballa principalment en dues àrees, la cooperació
internacional i l’educació per al desenvolupament.
Des de l’àrea d’ educació treballem per una vertadera educació integral als centres educatius, una
educació en valors que busca crear consciencies crítiques, persones compromeses en la construcció d’
una nova societat civil global des de l’ acció social.

El nostre programa educatiu marc és Escoles Sense
Racisme, Escoles per la Pau i el desenvolupament”
En Tristany, la Pia i el Marc alumnes de 5è han recollit les seves impressions i com han viscut l’ activitat.
“Aquesta és una exposició de material imprès en
que unes persones veuen unes coses i altres persones en veuen d’altres mirant la mateixa imatge.
I han alguns exemples com en un mateix dibuix és
veu una dona vella i alhora una jove. L’ activitat te
diversos exercicis completament diferents. Com
mirar historietes de prendre acords i decidir com
acaben.
Es un espai on es porta com un passaport perquè
expliques els teus gustos. També aprens a veure
que no tothom opina el mateix que tu i que totes
les possibilitats tant com la teva i com la dels altres son verdaderes. En cada exercici pots aprendre
moltes coses. L’ activitat la vam fer al club uns dies
cinquè i altres sisè. Sempre a l’ acabar fèiem la posta en comú”.

Equip dE nEtEja dE l’Escola

carol, patricia, clàudia i pEp
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Extraescolars
El passat dissabte dia 9 de juny vam celebrat el final d’activitats extraescolars, entre altres
activitats, destaquem l’exhibició dels diferents grups de rítmica. Van participar un total de
42 gimnastes repartides entre els diferents nivells que oferim a l’escola. Va ser una molt
bona exhibició.

Equip: monitors i coordinadors de l’OMET i de SAEC
OPINIONS DE LES GIMANASTES:
M’ho passo molt bé i quan fem
competició ho donem tot a la
pista, per a mi la rítmica és molt
important, jo ja porto quatre
anys.
Àngela Rivero
M’agrada rítmica perquè hem
torno més flexible i és divertit
encara que no guanyem en totes
les competicions m’ho passo
molt bé.
Lara Hernansanz i Marta Pla

El que més m’agrada de rítmica és
aprendre coses noves com aixecarme de pont i les competicions. Per
a mi la rítmica és un esport que
t’ajuda a divertir-te. A més aquest
any he après moltes més coses
que els altres 3 anys.
Ariadna Priante
Perquè ens relaxem i fem
competicions. A més és un esport
divertit i apassionant.
Sandra Jordan, Alexia Crespo i
Clara Quintero

Es!!!
i
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n
s
E
i, moltEs gràci

a totEs lEs participa
nts i lE
FElicitEm
s

rt!!!
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p
s
E
t
animEm a continuar FEn
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Tarda
He aspirat el perfum
dels teus llavis, la prada
ondulant dels teus besos.
He aspirat el perfum.
Braçades de ginesta,
pésols d’olor, roselles
i aquest núvol d’abelles
que feinejava al til.ler.
La mel més pura vessa
d’aquestes flors blancoses.
Or i tarda em són lleus.
Ah! Rendit de desesma,
m’endormisco per perdre’m
dins un doll de murmuris.
Narcís Comadira
Girona 1942

eix en el cor i forix
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mriure és una
Martha Steven

