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Editorial

LA MALETA (PRIMERA PART)

Per primera vegada escric l’editorial amb un toc personal. Són molts anys, més
de deu, escrivint l’editorial del nostre butlletí, En Jaumet.
Aquí la teniu. La meva penúltima editorial.
Tinc la maleta a sobre del llit. No
està acabada de fer del tot, encara hi
falten unes cosetes petites per acabar de tancar-la. Em costa molt fer
aquesta maleta. És com quan fas un
viatge que s’està acabant, que no vols que s’acabi…
en què has passat uns moments inoblidables, has
conegut gent que estaran sempre en el teu cor vagis on vagis, has vist com han jugat una part molt

Bé, de moment, això és tot;
però... continuarà….

important a la teva vida i sobretot a la vida dels teus
fills (en el meu cas filles). Gent amb il·lusió, amb ganes de fer coses, gent valenta, amb les idees clares,
gent carinyosa, dialogant…bona gent. Els trobarem
molt a faltar, però com que seran allà, dins de la maleta, sempre estaran amb nosaltres.
Per a tots aquells que sou capaços de veure la màgia
d’aquesta escola, disfruteu-la, i aprofiteu-la al màxim
que, com ja sabeu, el temps passa molt ràpidament.
En Jaumet

Capçalera

SABER AGRAIR
A finals del trimestre passat, alumnes d’alguns cursos van reflexionar
sobre què han aportat als seus pares i què els han d’agrair. Per aprendre
a donar les gràcies, tant alumnes com adults necessitem temps i pausa
per valorar què ens aporten els que ens envolten, i com podem fer-ho per
fer-los arribar el nostre agraïment. Aquella vegada va ser a través d’un
escrit-felicitació. Ara, durant aquest curs, alumnes d’altres nivells també
han buscat diferents maneres de saber agrair.
Hem de trobar temps i espais,
maneres i accions que ens portin a saber valorar allò que fan
els altres, des del seu esforç i de
la seva capacitat d’anar avançant.
Hem d’aturar-nos per reflexionar
i entendre que hem de saber explicar als nostres fills i filles i alumnes que donar les gràcies,
abraçar, petonejar, dir una frase agradable, lliurar
un escrit o crear un regal original aporta satisfacció i felicitat a l’altre. Vivim de petits detalls i de
créixer amb autoestima positiva.
En aquest sentit, us recomamo el llibre Wonder,
de l’editorial La Campana, escrit amb tendresa
i estimació. Un llibre de relacions a partir d’una
dinàmica escolar i familiar complexa en la qual es
treballa molt la integració i saber acceptar l’altre.
Un llibre per a adults. Cap al final, l’agraïment i el
reconeixement conviden a l’emoció. A mi m’ha
agradat molt.

Com deia abans; els petits
detalls de cada dia ajuden i
creen vincles i dinàmiques
positives. Rebreu el butlletí el febrer, però l’escric
el dia 7 de gener quan
comença l’any. Busqueu espais per agrair,
per saber trobar moments per als altres,
no només quan arriben vacances o festes sinó en el dia a
dia. Us convido a
fer-ho en un any
que per a molts
és complicat per situacions difícils personals, familiars o de feina, però un any que cal
seguir avançant amb el suport dels que estimem i
ens estimem.
Francesc Carbó, tutor de 6è

Telèfons d’inTerès

seCreTaria: 93 589 66 62
Menjador: 685 189 838
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, Núria Bàrcena, Margarida Mauri, Esther
Gómez, 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.

COIXÍ PER A NADONS
Hola, sóc la Mar Martinell i encara que ja no
estigui al Ferran i Clua, quan feia cinquè em vaig
inventar un coixí amb gravadora.
És un coixí amb gravadora incorporada que permet incloure la veu de la mare i ajuda a relaxar
els més petits quan arriba l’hora de dormir.
Una nit que la meva mare no tenia veu li havia
d’explicar un conte a la meva germaneta i així
se’m va ocórrer el coixí.
Un dia vam anar a visitar el Museu dels Invents de
Barcelona i vaig participar en un concurs, va passar

el gener del 2012.
Van participar-hi
5.000 nens de tot
Catalunya i van guanyar 30 nens. El premi va ser el prototip i la patent
de l’invent.
Van decidir d’anar a exposar els invents a la Fira
d’Invents de Londres. Jo no hi vaig poder anar,
però em van donar una medalla de plata.
L’invent estarà exposat des del 4 de desembre
del 2012 fins al 3 de març del 2013 al MIBA.
Mar Martinell
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Ampa i Parlem-ne
INFORME DE GESTIÓ
DEL CURS 2011-12
Aquest curs 2011-2012, en què hi ha
hagut canvi de junta directiva, s’ha
caracteritzat per un aprofundiment
de la situació de crisi global que ens
envolta, de la qual la nostra AMPA
tampoc no s’ha lliurat.
Els ingressos han disminuït, d‘una banda, per la
desaparició de les subvencions i, de l’altra, perquè
hem tingut interès a mantenir la despesa de les famílies continguda al màxim: La major part del marge de benefici en la venda de llibres ha revertit en
les famílies, la quota del servei de menjador s’ha
apujat per sota de l’1% i la quota d’associat s’ha
mantingut un any més.
Les despeses han augmentat, fins i tot per sobre
del imports pressupostats, perquè hem hagut
de fer front a diverses despeses per a les quals
ni l’escola ni l’EMD no tenien fons, com folrar els
bancs, arranjar l’entrada lateral de l’escola i el tancament del pati del darrere i pintar el gimnàs.
A més, ha calgut assumir altres despeses que no
estaven pressupostades, com la posada en marxa
de la nova web de l’AMPA, que afavorirà la comunicació i la informació als associats, i l’assegurança
del parament de la cuina, que és l’únic patrimoni
de l’AMPA. La morositat s’ha mantingut estable, en
un nivell similar al d’anys anteriors.
Per al curs 2012-2013 les perspectives no són millors. No
preveiem cap ingrés per subvenció, s’augmenten els
preus de menjador només per l’efecte de l’increment
de tipus d’IVA, i es manté la quota d’associat en 34
euros. El marge de llibres es manté revertit en les famílies pràcticament en la totalitat i s’han aconseguit
millores en els preus de l’acollida matinal.
Es vol seguir potenciant la web de l’AMPA com a
únic canal de comunicació i s’intentarà engegar
les noves comissions de tèxtil i de comunicació. Es
mantenen les despeses bàsiques d’ajut a l’escola
i les aportacions a les diverses comissions. Es reduirà l’aportació a les activitats esportives extraescolars, que ha estat darrerament la partida de despesa més important.
Tot i aquesta situació, és objectiu d’aquesta junta
seguir invertint a l’escola, i ajudar en allò que es
consideri necessari i no hi arribin els fons públics,
per tenir una escola que garanteixi una educació en
condicions i el benestar dels
nostres fills.
Junta de l’AMPA
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21 DE MARÇ: DIA MUNDIAL
DE LA POESIA
Com que aquest número d’en Jaumet parla
de matemàtiques, aquí tenim un poema que
ens parla de números. L’hem tret d’internet
d’una pàgina que es diu: bibliopoemes/
blogspot i ens ha agradat molt! Esperem
que us agradi a vosaltres també!
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Temps de Migdia
la CasTanyada
Un any més els alumnes de cinquè i sisè van repartir castanyes i van explicar un conte als més
petits.
A mesura que els diferents cursos anaven acabant
de dinar, passaven per les taules del menjador i
repartien les castanyes.
També van explicar un conte sobre dues castanyeres: una de bona i amable, i una altra de malhumorada i envejosa.
Com la majoria de contes, aquest també acabava
molt bé, igual que el nostre dia de la Castanyada.
Eva Bernal, coordinadora de menjador

Reunió d’amics

El primer de la reunió,
l’u, va dret com un bastó...
El dos, que s’ha entrebancat,
s’ha quedat agenollat.
En veure’l tan arrupit
que no li arriba a la sola,
el tres de riure es cargola.
El quatre, sorrut, se’l mira
assegut a la cadira
prop del cinc, que fa el gallet
i llueix ploma al barret.
Entra el sis, panxacontent,
amable amb tota la gent,
agafat al braç esquerre
del set, que sols mira a terra.
Ve l’amic vuit, rodanxó,
amb aires de gran senyor
i contorns de carbasseta.
Per fi entra el nou, capgròs
però escarransit de cos,
que en una safata neta
porta un zero més gros que ell.
Tots li criden: “Visca! visca!”
Però el zero li rellisca...
i es queden sense tortell!
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Joana Raspall
(Barcelona, 1913) és escriptora i bibliotecària.
El seu amor per la poesia i els infants la porta a escriure poemes per als més menuts, cosa que la fa
una de les pioneres del gènere a casa nostra. La seva
poesia infantil, clàssica i molt afí a la sensibilitat dels
petits lectors, destil·la senzillesa en estat pur.

HeM ParTiCiPaT a la MaraTó de Tv3!
Com ja sabeu, el curs passat vàrem contribuir
amb la Marató de TV3 amb uns diners que havíem recollit feia un parell d’anys.
Doncs bé, a mitjans del mes d’octubre vam rebre un mail de la Marató informant-nos sobre
el projecte que tenien per a aquest any i de seguida ens vàrem engrescar amb la idea, i tot i
que teníem poc temps per preparar-ho tot, valia la pena intentar-ho. Ha estat un mes intens,
però esperem que us hagi agradat el resultat i
hagueu gaudit veient cantar els vostres nens i
nenes, i amb l’obsequi que havien fet per a vosaltres a les estones del migdia.
Des de l’equip de monitors volem agrair-vos
un cop més la vostra col·laboració, perquè va
ser un èxit total de participació i vam recollir 1.161euros. Els diners ja estan ingressats al
compte de la Marató!
Però, entre tots, amb aquest acte, podrem ajudar
a la investigació per la curació del càncer, i a tots
els malalts i malaltes que l’estan patint: com la

Conchi, la Muntsa, el Nil, l’Anna i per desgràcia
tants i tantes amics, amigues i familiars nostres...
El nostre desig és que ben aviat aquesta malaltia es pugui curar!
Eva Bernal, coordinadora de menjador
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Temps de Migdia
ProjeCTe d’HàbiTs

A la reunió general de menjador ja us vàrem explicar quins eren els jocs que posarien en marxa els
monitors i monitores de cada curs per treballar els
hàbits de menjador. Doncs bé, a continuació us
detallo com van aquests projectes d’hàbits:
P4 i P5 han anat obtenint petits premis setmanals. La setmana que ha anat molt bé al menjador, divendres han fet un joc especial (globus
gegant, paracaigudes...).
Primer i segon han millorat molt els seus hàbits
de menjador i després de vacances de Nadal la
recompensa és una fondí de xocolata amb fruites.
Tercer i quart, quan llegiu aquestes ratlles, també hauran tingut la seva recompensa: els alumnes

Temps de Migdia
deCoraCió del Menjador

que hagin aconseguit l’objectiu, dijous 17 de gener podran portar patins, patinets o monopatins
i aniran a les pistes a patinar.
En el cas de cinquè, hem donat 1r, 2n i 3r premi;
per tant, han obtingut recompensa tres de les
quatre taules del menjador. Així, el 1r premi ha
estat patinar a les pistes i menjar xocolata amb
coca (el 19 de desembre). El 2n, patinar a les pistes (el 19 de desembre). I el 3r serà veure una peli
al club, després de vacances de Nadal.
Quant a sisè, només un reduït nombre d’alumnes
han pogut gaudir de la mateixa recompensa que
cinquè (el 19 de desembre).

Heu vist que bonic està quedant el menjador? Doncs, és que aprofitant que el tema que 7 i tria ens
proposa aquest curs per dur a terme les activitats de menjador és “El mercat”, ens hem posat com
a objectiu decorar el menjador com si fos un mercat.
Cada curs té assignada una parada del mercat, i al llarg d’aquest curs farem tallers i activitats per
decorar-lo. La distribució de les parades és aquesta: P4, fruites i verdures; P5, la fleca; 1r, llaminadures i caramels; 2n, làctics; 3r, la fleca; 4t, fruites i verdures; 5è, la peixateria i 6è, xocolates i bombons.
A mesura que avanci el curs, el menjador anirà quedant cada vegada més bé. Esperem que us agradi!
Eva Bernal, coordinadora de menjador

Eva Bernal, coordinadora de menjador

l’úlTiM dia del PriMer TriMesTre
El dia 21 de desembre vam tenir un dinar de Nadal, amb sopa de galets, pollastre farcit amb panses i pinyons
i, de postres, neules i torrons. Com ja és tradició, també vam decorar les taules. I amb aquest dinar i aquestes
taules vam fer un dinar de gala. Els alumnes entraven al menjador per parelles de nen i nena, i seien junts.
Aquest any, a més, a més, els alumnes han cantat les cançons del dia de la Marató als companys que no les
havien escoltat, mentre dinaven. Així, mentre els petits dinaven escoltaven les cançons dels grans, i al revés.
Va ser un dinar de Nadal amb música en viu! Les monitores i l’Èric teníem la pell de gallina!
Eva Bernal, coordinadora de menjador
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Entrevistes
enTrevisTa a la bea CabisCol,
TuTora de TerCer
Especialista d’Anglès i
havia sigut cap d’estudis
de l’escola.
Quants anys fa que ets
mestra? Fa 28 anys.
Has treballat a altres
escoles? Si he treballat
en unes quantes.
Has fet una altra feina
abans de ser mestra? No.
Sempre he estat mestra.
Si volguessis canviar de feina,
quin altre ofici voldries fer? M’
agradaria ser ballarina professional, o periodista, o
actriu o arqueòloga.
A quin curs t’agrada més treballar? M’agraden
molt totes les edats. Estic més acostumada a nens
petits, però també m’agraden els grans.
T’agrada aquesta escola o voldries canviar?
M’agrada molt aquesta escola i m’hi trobo a gust.
Quines aficions tens? Llegir, escoltar música,
practicar tai txí, caminar per la muntanya i quedar
amb gent.
Com vas aprendre anglès? De gran. Quan tenia 17
anys. Fins aleshores havia après francès.
Gràcies per haver-nos atès.
Judith Garcia i Clara Griera, 6è

enTrevisTa a la MoTa Pedrol,
MesTra de P3a
Quants anys fa que ets mestra de parvulari? Sóc
a l’escola des del 1994. Ara ja fa 19 anys.
Quines rutines feu? Al matí o a primera hora?
Fem que posin les seves coses al seu calaix quan
arriben a l’escola, endrecem, cantem i fem la
rotllana de bon dia.
Quina rutina els agrada més? Els agrada molt fer
la rotllana per cantar.
A quins jocs acostumen a jugar? Acostumen a
jugar a la classe i al pati.
Quin tipus de contes els agrada més?
Els contes de valors, ajudar-se i
compartir, com el de Bons amics.
Quins treballs fan per
aprendre a escriure?
Com que són molt petits,
comencen aprenent el seu
nom i els números.
Quines activitats
d’aprenentatge els agrada
més fer? Els agrada parlar,
córrer, cantar i riure.
Jan Albesa i Eloi Santafé, 6è
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enTrevisTa a la Maribel,
MesTra de Parvulari
Sempre has treballat aquí? No, vaig
estar a Badalona, també al barri
de La Mina, amb nens d’ètnia
gitana, a Sabadell i a Rubí.
Quina és la tasca que
t’agrada fer als infants?
M’agrada fer de tot, però el
que més és explicar contes
llegits, i de vegades, contes
que invento.
I a ells? Totes, però més les de
lectoescriptura.
Quins jocs fas perquè els nens
aprenguin? Expliquem contes llegits i
tradicionals, i a vegades, contes inventats.
Quin és el joc que més els agrada? Als nens i nenes
els agraden molt els jocs d’endevinalles.
Quines cançons fas perquè els nens t’escoltin? Són
cançons de tota la vida, com el Cargol treu banya o
Sol solet, i altres que m’invento.
Quins encarregats teniu a l’aula? Els missatgers, els
repartidors, el temps (mirar quin temps fa), posar la
data i passar llista.
Fiona Cuevlier i Marc González, 6è

Entrevistes
enTrevisTa a la MarT
arTa
ar
Ta PoCH,
Ta
TuTora de quarT
Aquesta va ser la teva primera
escola on has treballat?
No. Va ser una escola de
Badalona.
Quants anys fa que treballes
a l’escola? Ara ja fa 10 anys.
En quins cursos has estat?
De tercer a sisè.
Et poses nerviosa abans de
començar una classe? No em
poso nerviosa.
A part de mestra, quina altra feina
t’hauria agradat fer? M’hauria agradat treballar com
a dissenyadora d’interiors.
Quan veus els nens petits recordes la teva infància?
No. Potser en algun moment.
Que fas a les vacances? Llegir, dormir, viatjar, anar a la
platja quan es estiu i estar amb els amics i la família
Intentes anar a la moda i comprar roba de marca?
No, quan necessito alguna peça de roba intento
comprar-la de qualitat perquè em duri força.
Quins programes de la TV t’agraden més? No veig
gaire la televisió però m’agrada el programa “30
minuts” de TV3. Gràcies per la teva atenció.
Pia Estela i Lucia Comajuan, 6è

enTrevisTa a l’esTer góMez,
TèCniCa d’eduCaCió infanTil

enTrevisTa a la blanCa sánCHez,

Treballa en tots els grups de P3 a P5.
Tens preferència per algun curs en particular?
No. Tots són iguals, cadascú té la seva cosa bona.
Canviaries la teva carrera per una altra? No
la canviaria, però n’ estudiaria una altra, com
Filosofia.
T’agradaria treballar amb alumnes grans? No ho
he provat. M’ agradaria fer-ho encara que crec
que deu ser difícil.
Com a professora dels petits, què t’ agrada més
ensenyar-los? Que aprenguin a ser autònoms
De quina escola eres alumna? De l’escola pública
Torre de la Llebre, de Rubí.
Quina cosa positiva t’ han
ensenyat els teus professors
que ara ensenyes als teus
alumnes? Ajudar als altres
i que es respectin.
Quines són les teves
aficions? M’agrada
molt llegir i els esports,
sobretot el voleibol.
Que et vagi bé la feina i
gràcies per atendre’ns.

TuTora de Cinquè
A part de ser tutora, què fas a l’escola? Faig mòduls
de castellà de diversos cursos i coordino un grup de
professors en una feina de millorar el text escrit.
Quan vas arribar a aquesta escola? El setembre
de l’any 2007.
A quantes escoles has anat abans que vinguessis
aquí? A set escoles.
T’agrada la teva feina amb nens i nenes?
M’agrada molt.
Quant temps fa que fas de professora? Fa 27
anys que estic fent de mestra.
A quina escola has estat més temps? A
l’escola Costa i Llobera, de Barcelona
T’agraden els teus companys de
feina? Sí, hi estic molt a gust.
Quedes alguna vegada amb
ells? Sí, quedo amb alguns fora
de l’escola.
Et costa preparar les feines de
l’escola? Sí, però m’encanta fer-ho.
T’agrada veure els nens i nenes
com corren pels patis de l’escola?
Sí, perquè em recorden quan jo era
petita. Gràcies per haver-nos atès.

Nico Tarazona i Albert Félez, 6è

Guillem Pardo i Marc Carreras, 6è

en
nTrevisTa a la Clara Caso, direCTora de
l’esCola
C
Cola
i MesTra de Cinquè
Has sigut mestra de gairebé
tots nosaltres a P3, P4, segon
i quart. Creus que algun de
nosaltres ha canviat? Sí, els
alumnes que eren correctes a
P3 ho continuen sent i els que
eren moguts, ho continuen
sent. Alguns alumnes han canviat
sent millor persona.
Per què et van escollir com a
directora? Va haver-hi una comissió formada
per l’inspector, dos mestres de l’escola, una directora,
una persona de l’Ajuntament (EMD) i una persona de
l’AMPA. Vaig presentar un projecte per a quatre anys i
aquesta comissió va decidir si seria o no la directora.
Com et vas sentir quan et van donar el càrrec? Amb
molta por i molta responsabilitat, amb ganes de
seguir el treball que havia fet en Francesc Carbó.
Creus que les retallades han afectat molt el
pressupost de l’escola? Sí, ens han afectat molt. S’ha
reduït un 15 % el pressupost total de l’escola. Com a
treball de mestra, ens ha afectat econòmicament.
Com vas decidir fer la carrera de mestra? Jo volia
estudiar veterinària o magisteri, però a Barcelona
no podia estudiar veterinària i vaig fer magisteri. La
majoria de la meva família van ser mestres.
Quants anys fa que ets a l’escola? Del 1986 al 1996 i
del 2001 fins a l’actualitat.
Per acabar, gaudeixes de la teva feina? Sí, sobretot
perquè m’agrada molt la docència.
Joan Solbes i Víctor Torres, 6è

enTrevisTa la núria bàrCena, TuTora
de TerCer i seCreTària de l’esCola
Quant temps fa que ets a l’escola? Ja fa 10 anys; és a
dir, 11 cursos.
Volies fer una altra carrera? Dubtava entre Biologia i
Magisteri.
Has sigut directora alguna vegada? No ho he sigut mai.
A quantes escoles has treballat? Quines? A tres. He
estat sis anys a Terrassa; catorze, a Sant
Boi de Llobregat, i aquí.
Algun familiar fa el mateix
ofici que tu? No. Cap no és
mestre.
Com a secretària, què
t’agrada fer? Intentar que
l’escola estigui bé.
Practiques algun esport?
No en practico cap.
Què t’agrada llegir?
M’interessen les narracions i les
novel.les d’altres cultures. Gràcies per atendre’ns.
Daniela Oliveras i Anna Cardomer, 6è
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Racó de lletres

CICLE MITJÀ

Els alumnes de quart hem elaborat descripcions d´animals
imaginaris molt divertits. Aquí en teniu una petita mostra.

Racó de lletres
CICLE SUPERIOR

Durant el primer trimestre els alumnes de cinquè hem
treballat amb binomis fantàstics.

els llibres de l’arbre

Hi havia una vegada un nen que es deia Joan. Quan
tenia 8 anys es va trobar una llavor. La va plantar al
seu jardí i, quan van passar tres anys, mentre el Joan
s’estava a l’habitació fent els deures, va sentir una
veu que deia:
– Hola, que hi ha algú?
En Joan es va espantar tant que va caure de la cadira. Va obrir la finestra i va dir:
– Qui ha estat el que ha parlat?
– He estat jo - va dir l’ arbre.
En Joan va baixar corrents les escales,va sortir a fora
i va sentir:
– Que hi ha algú? Sóc l’arbre.
– Si, jo sóc en Joan. I tu, com et dius?
– “Arbre”. En lloc de tenir flors, floreixo llibres.
Els veïns van avisar a l’Ajuntament que va anar a
casa d’en Joan i li va dir:
– Com és que tens aquest arbre? -va dir el regidor
d’urbanisme.
– Jo no ho sé. Només el vaig plantar aquí i ha florit.
– Doncs ens l’emportem -va dir el regidor d’urbanisme.
– No és just!- va dir en Joan.
Aleshores en Joan va tenir una idea.
– Què us sembla si el plantem al mig del poble?
Al regidor de l’Ajuntament li va semblar una bona idea.
El van agafar del jardí del Joan i el van plantar al
mig de la plaça del poble. L’arbre va florir molts llibres. Tot el poble va tenir llibres per sempre més!
Joan Grivé i Sofia Corominas, 5è

l’esCola de l’ordinador

Hi havia una vegada un nen que es deia Pau. Aquell
nen anava en una escola de Sant Cugat.
Un dia va voler saber per què hi havia una sala a
l’escola que posava “No passeu”. Era el despatx
del director. En Pau quan va arribar a casa va trucar
al director fent-se passar per l’inspector i li va dir :
- Demà tens el dia lliure.
Al dia següent, el director no va anar a l’escola. En
Pau va veure que hi havia un ordinador en què si escrivíem la paraula “gelat”, teníem un gelat. En Pau
va veure escrit a l’ordinador “nens, desapareixeu” i
els nens desapareixien. En Pau va escriure que els
nens tornessin a viure, i així va ser.
Dies més tard van despatxar el director.
Alumnes de 4t
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Mireia Vila i Albert Alomar, 5è

un dofí i una goMa MàgiCa

Hi havia una vegada un dofí que es deia Philippe.
Un dia va veure una cosa que va caure del cel, aleshores va cridar els seus amics i va dir:
– Jo crec que és xocolata. – va dir en Philippe.
– Doncs jo crec que és caca. – va dir en Marc.
– No, és una pilota. – va dir en Joan.
– No, és una joia. – va dir l’Albert.
En Philippe va dir:
– Anem a cridar el dofí més llest de l’oceà Pacífic.
– D’acord. – van dir tots.
Aleshores va venir el dofí més llest... i va dir:
– M’emporto l’objecte a la meva cova. Aleshores investigant, investigant, tot i que no tenia gaires proves, va pensar que era una goma.
Aleshores va agafar un paper i un llapis i va escriure
una paraula.
Després va intentar esborrar-la, però no va poder.
– Desitjaria saber què és això. – va dir el dofí llest.
La goma va començar a vibrar.
– Ja ho tinc! Em sembla que és una goma màgica.
Va córrer cap a en Philippe i els seus amics i els va dir:
– És una goma màgica, demanes un desig i se’t fa
realitat.
– Però has d’anar amb compte amb el que desitges.
– va dir el dofí més llest.
Aleshores en Philippe va desitjar “Pau al món”.

Fi
Benji Casanova i Angela Rivero, 5è

la flor i la Pera

Fa molt i molt de temps en una masia hi vivien en
Pere i la seva dona. Ja feia molt i molt de temps que
havien plantat molts pomers i presseguers.
Un dia, en Pere es va trobar una llavor i la va plantar.
Al cap de dos mesos va sortir un arbre. Al cap de dos
anys va començar a sortir una flor. Va créixer molt.
Després li van caure els pètals i va sortir una fruita
amb forma d’esfera que amb el temps es va fer gran.
Mai no havien vist una fruita així. En Pere va dir:
-L’esfera s’ha fet gran i ha caigut; la vaig a tastar.
Era molt bona. Van pensar el nom, i li van posar:
“Pera”. Mentre en Pere menjava la pera, els pinyols
van caure al terra i d’allà, al cap de dos anys, van
sortir més peres i van continuar plantant els pinyols.
Joel Monner i Carles Márquez, 5è
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Racó de lletres
l’esCola de l’ordinador

Hi havia una vegada un nen i una nena que vivien a Bellaterra. Un dia es van
traslladar a Cerdanyola perquè els seus pares havien d’anar-hi per feina. Els
pares els van apuntar en un col·legi. Després d’uns quants dies a l’escola,
els van castigar i el càstig era quedar-se a dormir. Van anar a buscar el sac
de dormir i van tornar a l’escola. Més tard es van adormir i de sobte el nen
va sentir un soroll. Llavors va despertar la seva germana. Van mirar per tot el
col·legi. També van anar a mirar a la sala d’informàtica i es va encendre un
ordinador. A la pantalla hi deia: ”Hi ha un missatge per a vosaltres. Feu clic
aquí.” Els germans va fer clic i l’ordinador els va xuclar cap un altre món. Es
van trobar un altre nen que també volia tornar casa. Tots tres van dir:
– Podem fer un castell per sortir per aquella finestra. Van fer un castell i van
poder sortir. Després se’n van tornar a Bellaterra.
A hores d’ara encara no s’ha resolt el misteri. Vet aquí un gos i un gat, aquest
conte s’ha acabat i el coet se n’ha anat pel terrat.
Joan González i Judith Fernández, 5è

un gos en un PlaT

Hi havia una vegada un cadell de gos abandonat sobre un plat. Un bon
dia un home vell el va trobar i se’l va quedar.
El vell va criar el seu gos fins que es va fer gran. Un dia van decidir anar a
passejar al port. El gos, de sobte, va veure l’os més gran del món. Uns homes
estaven posant l’os dalt d’un vaixell quan de sobte el gos va pujar al vaixell
amb el seu plat preferit. Va anar des dels Estats Units, on vivia, fins a Espanya.
Quan va arribar a Espanya va veure una exposició de catapultes. Va decidir pujar sobre d’una amb el seu plat. La catapulta va enviar el gos i el plat
a un port de Nova Zelanda. El gos estava espantat, es va pujar dalt d’un
vaixell, que feia la volta al món fins als Estats Units per tornar a casa seva.
Quan va arribar a casa va veure el seu amo mort. Com que l’estimava molt
va estar la resta de la seva vida al costat del seu amo, sobre el seu plat.
Magda Kalil i Alec Workman, 5è

la Taula de la raTa

Hi havia una vegada una rata que tenia una taula que
apreciava molt perquè se l’havia fet ella sola amb la
fusta que havia trobat a les golfes.
Vivia en una casa on també hi vivia una família: Un pare,
una mare, dos nens i una nena. Els nens sempre la perseguien perquè la volien atrapar. Un dia, intentant-la atrapar van ficar la mà dintre el seu cau i li van trencar la taula.
La rata estava molt trista i va decidir arreglar-la. Va descobrir que tenien cola que era una cosa que enganxava i la
volia aconseguir. Havia de pensar un pla. Quan els nens es
van adormir, va agafar la seva rata de joguina. Però estava
molt cansada i va decidir que el dia següent faria el pla.
Quan la família estava dinant va engegar la rata que era
idèntica a ella i la va tirar fora el cau. La família, quan la
va veure, la va començar a perseguir i la rata ràpidament va començar a córrer cap a l’estudi que era on
tenien la cola. De sobte, un nen la va veure i va cridar.
– Veniu, és aquí la rata!
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l’esCola
de l’ordinador
Hi havia una vegada uns robots
que estaven construint una escola.
Hi havia un científic malvat que
volia ser el millor científic malvat del món i va crear un virus
que volia introduir als robots.
Quan va aconseguir posar el virus als robots ells es van tornar
dolents i es va adonar que el
seu invent funcionava. Va crear
més virus per a tots els robots.
Aleshores va enviar els robots
per tot el món perquè convertissin les persones en robots.
Van anar tots a l’escola i van
convertir-la en un gran robot.
Al cap de cent anys, els virus es
van espatllar i els robots es van
girar contra el científic, el van lligar en una taula i cada cop que
es movia o deia alguna cosa rebia una descàrrega elèctrica. Deu
dies després, el científic va morir
i, al mateix moment que moria,
els robots es van tornar persones.
Santi Oñate, Sofia Lozano i Pau
Manubens, 5è

La família es va adonar que la rata que perseguien era de
mentida i la van deixar. El nen quan la va agafar li va fer una
rascada a la rata i li va sortir sang. El nen li va donar al pare.
El pare ja tenia el ganivet per matar-la quan de sobte:
– CRASH!!!!!
La rata va mossegar el pare i va fugir corrents cap al
carrer. La rascada li feia molt mal. Al carrer es va trobar
un nen que la va agafar i la va portar a casa seva. La
rata tenia por que li passés el mateix, però el noi quan
li va veure la rascada la va portar al veterinari i allà la
van curar. El noi era amic del nen que la volia matar.
La rata (que era màgica) li va explicar al noi el que li
havia passat amb la taula. Quan el noi va anar a casa
del nen va aconseguir agafar la taula i se la va emportar a casa seva. Allà la va arreglar.
A la rata li va fer una casa al jardí, la tractava molt bé, li
donava molt formatge i la va vacunar. La rata per fi tenia
la taula i va viure feliç i tranquil·la amb una nova família.
Arnau Tehàs i Guillem Villarroya, 5è

Racó de lletres
el llaPis del roboT assassí

Hi havia una vegada un robot que vivia en un contenidor. Tota la gent llençava la brossa allà. Per això el
robot es volia venjar perquè no li agradava estar brut.
Dies més tard va anar a l’escola i va començar a matar a
tota la gent. El robot tenia un llapis agressiu i el clavava a
la gent. Més tard, se li va trencar la punta i un noi li va explicar com arreglar la punta. El noi li va dir que provés la
maquineta. Mentrestant, el noi de la maquineta va trucar
a la policia que va venir ràpidament i es van endur el robot a la comissaria. Aleshores el robot els va explicar per
què els matava. Els policies, més tard, van deixar-lo sortir

de la comissaria. En sortir de la comissaria va veure una
robot sexi que treballava venent cotxes i el robot assassí
de mecànic.
Van comprar una casa molt gran i van tenir molts diners. Van tenir un fill i una filla. El robot agressiu va
deixar el contenidor i va deixar de ser agressiu amb
els altres gracies a l’amor de la seva família.

Vet aquí i vet allà, aquest conte s’ha acabat!
Oriol Miravet, Conrad Herrero i Izan Domínguez, 5è

CICLE SUPERIOR

Durant els mesos d’octubre i novembre, els alumnes de sisè han treballat la
llegenda com a gènere de creació. N’han buscat per les biblioteques de tot
arreu, n’han llegit i n’han estudiat l’estructura i la tècnica a fons. Després,
cada alumne ha creat la seva pròpia llegenda. Aquí en teniu uns exemples.

l’HosPiTal

L’any 1993 es va acabar de construir un hospital; era l’únic del
barri. Tenia dues plantes: La planta zero era d’adults; la primera planta, de nens i la segona, d’adolescents. A tothom li
agradava aquell hospital. Però hi havia una adolescent que
tenia un petit problema: tenia hemofília. Era la persona que
estava més vigilada de tot l’hospital. La seva habitació estava folrada amb mantes i cotó fluix perquè no es pogués
tallar, ni fer-se cap blau... Aquesta nena tenia dues infermeres personals; una d’elles era joveneta, de 21 anys, amb els
cabells de color mel i els ulls castanys, tan castanys que fins
i tot semblaven negres. I l’altra, en canvi, era grassoneta i
velleta; es posava quilos de maquillatge per semblar jove,
cosa que no aconseguia. Era castanya amb els ulls castanys.
La nena es deia Verònica, portava els cabells a la cara i llisos,
era pèl-roja i quan s’enfadava les venes dels ulls se li notaven
molt. Tenia la pell blanca perquè mai no li havia tocat el sol

la MúsiCa relaxanT

Una vegada uns alumnes de sisè B es van quedar atrapats
a l’escola Jaume Ferran Clua i no en podien sortir. L’Aina va
tenir una idea: anar a la classe d’instruments i tocar música relaxant. Tots els alumnes ho van fer. De cop i volta, va
començar a sonar música sola. La Zoe, va mirar cap al seu
costat, i el Quim va desaparèixer. Va tornar a mirar endavant i va descobrir una mòmia. Va fer un crit tan fort que la
mòmia es va morir. De cop i volta, del seu cor en va sortir
una clau. L’Aina i la Zoe es van quedar parades. Van entrar a
la biblioteca de l’escola. Una mena de monstre les va agafar. Des d’aquell dia ningú va entrar a la biblioteca ni a la
classe d’instruments. Diuen que si hi entres desapareixeràs
com li va passar a l’Aina, a la Zoe i al Quim.
Aina, 6è

per si es cremava. Tenia un mirall a l’habitació molt gran que
sempre enfocava cap al seu llit. Una nit va veure una silueta de
dona en el seu mirall. No va poder resistir-s’hi i es va aixecar del
llit amb curiositat i al mateix moment morta de por. La Verònica va anar fins al mirall i va observar que estava com buit per
dintre, però ple de teranyines, rates... La silueta que s’hi veia era
la d’una dona; tenia els llavis secs i les venes dels ulls estaven
gairebé totes petades; a la cella dreta hi tenia un tall. La Verònica estava molt espantada perquè el dia anterior havia fet la ouija amb els seus amics de l’hospital. Eren dos: L’Emily i l’Stiven.
La llegenda mai no s’ha acabat de explicar. Hi ha gent que
diu que la Verònica i els seus amics van morir. També diuen
que l’ombra era d’una de les infermeres, i, d’altres diuen que
solament va ser un somni. Diuen que si dius tres cops el nom
de qualsevol dels nens, t’apareix per darrere i t’assassina.
Maria Soler, 6è

els folleTs
Hi havia una vegada tres follets. Es deien Alfred,
Quim i Marc. Un dia estaven passejant pel bosc
quan, de sobte, van veure un gegant anomenat
Nico. Era molt gran i fort, i també molt lleig i corpulent. El gegant els va olorar i els va intentar buscar.
Aleshores els va trobar i va intentar menjar-se’ls als
tres, però els follets van fugir ràpidament. Però el
follet Alfred tenia una flauta màgica i la va tocar i el
gegant es va adormir.
Diu la llegenda que, si algú la toca, el gegant despertarà i es menjarà a totes les persones. Però la flauta
està amagada no se sap on.
Nico Moreno, 6è
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Tallers de Matemàtiques

Fa uns quants cursos, a la nostra escola es van introduir els anomenats
tallers de matemàtiques. Es porten a terme, d’una manera sistemàtica
des de primer fins a sisè, un cop per setmana i en mitjos grups.
La seva organització pot ser diversa: per parelles,
en grups de tres o quatre nens, etc. S’hi pot treballar un sol bloc o dos o tres alhora. En aquests
tallers, hi té un paper molt important la utilització
de materials manipulatius; el contacte físic que té
l’alumne amb els materials sobre els quals treballa
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té un valor vivencial molt més directe. La utilització
sistemàtica d’aquests recursos ajuda a crear una
actitud favorable vers les matemàtiques.
Considerem que els tallers són complementaris i
necessaris en l’aprenentatge de les matemàtiques
i ajuden a augmentar la motivació de l’alumnat al-

Tallers de Matemàtiques

Com diu Maria Antònia Canals: «La manipulació no es presenta com
quelcom aconsellable o com una possible metodologia millor que una altra,
sinó que es presenta com un fet inqüestionable…»
hora que també permeten mantenir el grau d’esforç
necessari per assolir els continguts curriculars. D’una
banda, ajuden a inventar, perquè l’alumne es transforma en investigador ajudant a desencadenar el seu
pensament. D’altra banda, ajuden a aconseguir un
augment del nivell competencial dels alumnes. La

utilització de materials diversos facilita un ensenyament més personalitzat, és a dir, afavoreix l’atenció a
la diversitat. Cal dir que a parvulari els nostres nens ja
s’inicien als tallers a partir de racons matemàtics amb
diversos materials.
Comissió de Matemàtiques
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Activitats i Sortides

Activitats i Sortides
sorT
orTida
or
ida al Museu de la xo
xoColaTa de PriMer

sorTida de Parvulari al TeaTre
Al mes de novembre P3, P4, I P5 vam anar a l’auditori de Sant Cugat a veure un espectacle de
titelles de la companyia L’Estaquirot: Els tres óssos, un conte clàssic ple de sorpreses i aventures,
on els decorats surten d’unes capses màgiques de fusta. Ens va agradar molt i molt.
Tutores de P3, P4 i P5

Tutores de primer

aneM al Molí PaPerer de CaPellades
CosMoCaixa
El passat me d’octubre els alumnes de P5, indis i esquimal, van fer una sortida al Cosmocaixa,
Barcelona. A part de fer una visita, i veure molt invents i curiositats, vam participar en l’activitat
dirigida CLIK, I vam dinar a una plaça del mateix recinte.
Tutores de P5

Ens ho vam passar super bé!!

El dia 28 de novembre, els grups de tercer van anar d’excursió
al museu del Molí paperer de Capellades.
La visita al museu va començar amb una explicació sobre
l’origen del paper i la seva evolució al llarg de la història.
També ens van parlar del molí i dels canvis que havia experimentat des de la seva creació fins al moment actual,
en què s’ha convertit en un museu.
Seguidament, ens van guiar a través d’un recorregut per
totes les dependències del molí, on vam poder veure
quins eren els passos que calia fer antigament per fabricar
el paper. Vam veure moltes màquines i vam poder imaginar
com eren de dures les condicions de vida dels treballadors
aleshores.
Finalment, tots vam poder elaborar artesanalment tres fulls de
paper. Això ens va encantar!
És una visita molt interessant, que us recomanem per a tota la família.
Tutores de 3r
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Activitats i Sortides

Activitats i Sortides

CiM d’àligues

enTrevisTa a l’ona Carbonell

El Cim d’àligues va ser molt divertit, perquè vam veure molts ocells.
Hi havia molt ocells que eren rapinyaires i menjaven carn.
Hi havia uns ocells que eren nocturns i uns altres diürns, ara us explicarem per què:
Els nocturns cacen de nit, i dormen de dia, i els diürns cacen de dia i dormen de nit.
Al final vam veure un espectacle, i va ser molt guai.
Van sortir molts ocells i cada un d’ells ens van ensenyar
el que farien si fossin lliures, ens van passar per sobre del
cap i ens van tocar la cara.
Ah! i quan ens van fer
l’espectacle era com la
seva hora del pati.

Els alumnes de quart van entrevistar la nostra
subcampiona olímpica a Londres de natació sincronitzada.
Perquè et vas voler dedicar a l’esport de natació
sincronitzada? De petita em dedicava a la gimnàstica rítmica, i quan tenia 10 anys, per poder seguir
fent rítmica havia d’anar a Madrid, i com que era
petita, vaig optar per canviar d’esport i dedicarme a la natació sincronitzada, que té a veure amb
el ritme. A més, m’agradava molt l’aigua.
A quants llocs has viatjat per fer els campionats? A tots els continents.
Com et sents al nedar? Molt bé, perquè m’agrada
molt l’aigua.
Va ser difícil ser campiones del món en les 7
proves? Sí, molt difícil. Guanyar qualsevol medalla o campionat sempre és difícil.
Quantes medalles d’or has guanyat? Moltes.
D’Europa, set.
Com et vas sentir al guanyar la primera medalla?
Molt bé, perquè és un moment molt especial.
Quant temps pots aguantar sota l’aigua? 45 segons en moviment, però per entrenar-me faig
tres piscines de 25 metres sense sortir.
De petita t’agradava veure les olimpíades? Sí.
Quants anys tens? 22 anys
Quants anys fa que et dediques a la sincro? 12 anys
És divertit fer sincro? Molt divertit. Estem tots
junts amb altres atletes al CAR, però requereix
molt esforç, dedicació i disciplina.

Ens ho vam
passar molt bé.
Volem tornar-hi
a anar!

Marta Pla i Ariadna Franquesa, 4t

Halloween 2012
Una vegada més els nens i nenes de l’escola han participat en
el concurs de dibuix de “Halloween”. Els indis i esquimals de P5
aquest any han col·laborat per primer cop. Benvinguts!
Cada curs ha dibuixat animals, fantasmes, carabasses, bruixes,
esquelets i cases encantades.
Han estat molt difícils les votacions ja que els dibuixos són molt
treballats, creatius i bonics.
Una de les fotos és dels dibuixos de tots/es guanyadors/es, l’altra
foto és la dels guanyadors de 6è amb els petits guanyadors de P5.

Felicitats a tots i totes que hi heu participat!
Les mestres d’anglès

És molt dur l’entrenament? Sí. Quan s’acosta un
campionat, 11 hores cada dia, 9 a l’aigua.
Quin horari fas d’entrenaments? De 8 a 14, i tres
tardes fins a les 8 del vespre.
Fa mal la pinça al nas? Al principi, una mica, però
t’hi acostumes.
Quina cançó esteu practicant ara? Actualment
estem preparant unes músiques hindús (Samsara).
Et va costar molt fer les olimpíades? Sí; em va agradar compartir la Vila olímpica amb altres atletes.
Et vas posar nerviosa competint a les olimpíades? Molt, però entrenem perquè sigui un campionat com els altres.

Gràcies, Ona!
Alumnes de 4t

visiTa al MnaC
El dimarts dia 18 de desembre de 2012 els nois i noies de sisè van anar al MNAC (Museu Nacional
d`Art de Catalunya) a Barcelona. Vam veure els quadres de Santiago Rusiñol i del seu amic Ramon
Cases. Santiago Rusiñol va néixer el 1861 a Barcelona i va morir mentre pintava els seus famosos jardins el 13 de juny de 1931. Ens van explicar que tots dos artistes quasi sempre pintaven junts tant a
Barcelona com a París. Vam fer un taller que es deia “L’hora Blava” tot descobrint les diferents tonalitats de blau i textures per crear colors. Vam pintar un paper de colors blaus forts i fluixos. Ho vam fer
perquè Santiago Rusiñol es va inspirar en el blau mediterrani quan s’estava a Sitges. Va ser un matí
divertit en què vam aprendre de maneres diferents l’art de pintors catalans.
Pau Botines i Amadeu LLebaria de 6è
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Activitats i Sortides
ParlaMenT de CaTalunya

El passat dia 4 de desembre de 2012 va tenir lloc
al Parlament de Catalunya i al parc de la Ciutadella una visita dels alumnes de 6è de l’escola Jaume Ferran i Clua. Vam aparcar l’autocar a l’estàtua

Activitats i Sortides

del general Prim i després vam fer un recorregut
per tot el parc de la Ciutadella. Vam veure hivernacles, museus, l’estàtua del mamut, tot marcant
un recorregut en un dossier que ens van donar
els tutors. Vam parar per fer el dibuix on hi havia
una estàtua d’una dona jove, molt trista, caiguda
sobre uns esglaons que es deia “El Desconsol”.
Vam fer el dibuix a la façana del Parlament de
Catalunya que no vam acabar. Després menjàrem mentre esperàvem que l’altre grup que va
fer la visita al Parlament abans que nosaltres sortís. Vam entrar amb una guia que es va presentar
amablement. Ens va explicar tot el que sabia sobre les diferents sales. On parlen, on passegen,
on decideixen lleis i parlen de la situació... Va ser
una experiència molt bonica i diferent perquè
mai no havíem anat a un lloc així i mai no havíem
vist tants polítics al nostre costat. Vam aprendre
molt.
Carlos Puig i Albert Noguer, 6è

exCursió al Museu de la CiènCia
El dia 30 del passat mes d’octubre els alumnes de sisè van anar al Museu de la
Ciència de Terrassa. Ens hi vam estar tot el dia. Al matí vam fer dos tallers: el
primer de l’electricitat i el magnetisme, el segon del so. Al taller d’electricitat
ens van explicar que un àtom és una partícula que forma matèria. També
vam provar de veure quins materials són conductors i quins aïllants. D’aïllants
tenim la fusta, el vidre o el plàstic; d’altra banda, de conductors tenim l’or, el
ferro i el coure.
Ens van explicar com fer un electroimant. L’electricitat estàtica és una forma de
generar electricitat amb el fregament. Per veure-ho, ho vam fer fregant una barra
de film i trossets de porexpan. Fregàvem la barra de film i després l’apropàvem al
porexpan que saltava com crispetes al microones. Al acabar el taller, vam anar a la gàbia de
faraday on hi havia màquines per formar electricitat o magnetisme. Al taller del so ens van explicar que les
ones sonores es desplacen amb els cops o moviments . Després vam jugar amb unes molles de plàstic o
ferro i sense pensar-ho vam estar fent ones. A l’acabar els tallers vam anar a un parc a dinar i jugar.

girona Medieval
El dia 25 de setembre de 2012 els alumnes de sisè de
l’escola vam anar a Girona a fer una excursió per saber més
sobre l’edat mitjana. Ens van donar un dossier per anar contestant preguntes sobre l’edat mitjana i sobre Girona. També
vam anar agafant apunts sobre tot el que ens anaven explicant.
Ens van ensenyar el monestir romànic-gòtic de Sant Pere de
Galligans, la lleona, vam anar als banys àrabs, vam descobrir
la catedral per fora i vam passejar pel barri jueu. Ens ho vam
passar bé, vam aprendre i ens va servir per preparar millor el
control del tema. Els apunts després els vam passar a net i els vam
comentar a classe amb fotos que vam fer.
Marc Pico, 6è

Gerard Rodríguez, 6è
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Actualitat

els geganTs i la fesTa
T Major
Ta

el Terra del giMnàs

la CavalCada

El 16 de setembre de 2012 alguns alumnes de
6è, mestres, pares de l’escola i molta gent del
poble de Valldoreix van participar a la Festa
Major. Dissabte al matí, a la cercavila, els
protagonistes van ser la colla dels geganters
de Sant Cugat, de Valldoreix i els del Ferran
Clua que portaven els alumnes de 6è.
Va ser una gran festa. Primer, els nois
i noies geganters van menjar una mica de
pica-pica, després, amb prou energies,
van posar-se els vestits i es van posar els
capgrossos o els gegants.
Acompanyats de música, d’alegria
i també dels timbalers i grallers de
Valldoreix i Sant Cugat els nois i noies
saludaven i somreien als nens petits,
perquè poguessin passar un dia
divertit i complet. Amb tota la gent, va
ser un dia fantàstic!

A l’estiu passat ens van canviar el terra de gimnàs perquè estava malmès. El nou ha quedat
molt bé i sempre hem de portar bambes de
sola blanca per conservar-lo!

El passat dia 5 de gener es fa fer la Cavalcada de
Reis a Valldoreix. Com cada any, el Ferran Clua
hi va participar amb una carrossa que organitza
l’AMPA. Cada carrossa té un tema i la del Ferran
Clua va ser els dimonis. Per apuntar-t’hi havies
d’enviar un correu i dir que hi anaves. S’hi van
apuntar 65 nens aproximadament. Va faltar lloc.
Els dies 4 i 5 al matí es va decorar la carrossa a
l’escola amb molts pares i mares ajudant.
Ja el dia de la Cavalcada els nens i nenes anaven
ben vestits, amb la cara pintada, banyes de
dimoni i roba vermella. Per això van guanyar
el primer premi juntament amb Club esportiu
de Valldoreix. Quan la cavalcada va acabar
el recorregut, totes les carrosses van parar al
costat del parc de l’església on els nens i nenes
van baixar per trobar-se amb els pares, prendre
xocolata calenta i donar, emocionats, la carta als
reis mags.

Comissió butlletí

Taller de nadal 4T aMb P4

Zoe Lasarte, 6è

Tothom s’ho va passar
molt bé.

Emma Comas Heathcote, 6è

HeM esTrenaT el Club!

una sorPresa Per a P5

Durant aquest estiu s’ha reformat el nostre
club: terra nou, cortines noves, una nova sala
per als actors, s’ha pintat tota la sala i s’ha
col·locat una nova cortina per fer titelles.

A finals de desembre, els nens i nenes de
quart ens van preparar per a P5 una sorpresa
al club.
Ens van representar contes clàssics que van
agradar molt. Els decorats, el vestuari i especialment la posada en escena van estar MOLT
BÉ!

Els nens i les nenes de quart van venir al
parvulari i es van repartir entre les classes de
P4, Avions i Coets. Van pintar en grups pinyes
petites seques de color de plata i color d’or per
decorar per Nadal. Ens va agradar tant i ens ho
vam passar tan bé que buscarem un altre dia
per tornar a fer un altre taller.

Gràcies, nens i nenes de quart! Gràcies,
Marta i Xavi!

Mestres de P4

Quan vulgueu, ho podeu tornar
a repetir.
Moltes gràcies!
Comissió butlletí
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Tutores de P5
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l’esCola fa una fira de 2a Mà

un PreMi Per a roCk THe beaT

sanTa CeCília

El diumenge 2 de desembre al pati de l’escola
de les 10 a les 13 h hi havia una fira de 2a mà.
Venien alumnes i pares del col·legi per guanyar
diners, intercanviar coses, comprar, vendre cupons de la loteria i jugar. Vam fer servir les taules
del menjador. La gent posava els seus productes, que podien ser des de joguines, roba, disfresses... Cada grup que posava una taula havia
de portar un pastís “artesà”. Per això hi havia
una taula amb dues persones que venien un
tros de pastís per 1 euro i també hi havia begudes. També els alumes de 6è hi vam participar,
ja que per poder realitzar la festa de comiat de
6è necessitem un mínim de diners. Amb la fira
n’hem guanyat venent coses i fent un joc.

Som la Clara Martí i la Mariona Jurnet de sisè A.
Ballem al grup Rock The Beat de l’escola Sant
Cugat.
Uns productors del programa “Tu sí que vales”
ens van veure en un vídeo i ens van convidar a
anar-hi per competir.
El dia abans del concurs, hi vam haver d’anar
per provar càmeres i plató. L’endemà, 16 de
desembre, a les 7 del matí ja vam començar a
assajar. Només entrar a l’edifici, que està situat
a Barcelona, ja ens van començar a pentinar,
vestir, maquillar-nos… Vam començar a gravar
i a les 7 del vespre vam sortir a competir i…

El 22 de novembre, dia de Santa Cecília, un grup de nois i
noies de l’escola van passar per les classes a oferir una audició
musical per celebrar el dia de la música.
Cada un d’ells es va preparar molt bé abans. Primer assajant,
després adaptant l’obra al grup on havia de tocar, etc. Van
ser molt ben acollits per tothom.
Els donem les gràcies per l’esforç extra que els ha suposat i
la paciència que varen tenir, ja que la majoria tocaven a tres
o quatre classes.

Emma de Fèlix, 6è

Clara Martí i Mariona Jurnet, 6è

Margarida

I VAM GUANYAR!

siMulaCre d’evaCuaCió
El mes de novembre vam fer un simulacre d’evacuació al col·legi Jaume Ferran i Clua. Es fa en cas
d’emergència. Van venir la policia i els bombers a veure’l.
Va anar molt bé segons les indicacions dels professors. Quan sona l’alarma, els nens i nenes han de sortir per
ordre invers de la llista, i la delegada o un professor ha d’agafar la llista que hi ha darrere de la porta. L’últim
que surt ha de tancar les finestres, l’ordinador i la porta. Tothom ha de baixar en silenci, i s’ha d’esperar en el
seu cartell i quedar-se fins que l’alarma torna a sonar.
Un altre dia es va fer a parvulari i a l’hora de menjador.

sanTa CeCília a P5

els reis de l’orienT ens visiTen

Cada any, a través del Pla de Dinamització,
l’Ajuntament de Sant Cugat ens ofereix una
activitat de música per a un curs de l’escola.
Enguany s’ha fet a P5. Va venir un músic de
Joventuts Musicals i va fer una sessió de
flauta travessera. Va fer un recorregut històric
de l’instrument, adaptat als nens, tocant
fragments coneguts. Va ser un èxit total i van
acabar l’espectacle ballant.

Abans de les vacances de Nadal, al Parvulari vam
tenir una visita molt especial: Ens van venir a veure
el Pare Noel i el Rei ros amb el seu patge.
Els alumnes de P3, P4 i P5 van donar les cartes
que havien escrit demanant coses per a
les classes i després van esmorzar
tots junts coca que van portar
els personatges màgics.

Margarida

Mestres de Parvulari

Daniela Oliveras, 6è

Quin dia
més
emocionant!

24

25

Racó Solidari

PIM PAM PUM HA VINGUT A L’ESCOLA

Extraescolars

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AL JAUME FERRAN I CLUA

Pim Pam Pum és una associació que va néixer l’any 2009, a Sant Cugat. Els seus
membres defineixen l’entitat com una eina que té per objectiu recaptar fons per
participar en el finançament de diferents ONG a través d’activitats lúdiques on
s’integrin valors de convivència i s’afavoreixi la participació en família.

A vegades les activitats extraescolars són una necessitat a la qual els pares
recorrem per problemes d’horaris laborals, però cal saber també que un
estudi recent ens confirma que els nens i les nenes que fan activitats
extraescolars o complementàries milloren el rendiment escolar.

És una entitat oberta. Tothom pot col·laborar-hi,
ja sigui aportant el seu temps en l’organització o
dinamització d’una activitat, les seves idees i experiència en la proposta d’una activitat, o simplement
gaudint de les activitats solidàries que organitzen.
Aquesta associació ha realitzat una activitat a
l’escola; ha explicat contes a diferents cursos i
ha recollit joguines per als infant més desfavorits. L’activitat l’han fet nois i noies voluntaris de
l’associació que ens han explicat una sèrie de con-

Cada activitat que realitzarem setmanalment respon a les preguntes: Què volem aconseguir?, Com
ho volem fer?, Quan ho farem? i Per què ho volem
fer? Creiem que aquestes activitats com a mitjà
educatiu no formal generen l’entorn ideal per despertar diferents actituds positives que fomenten
l’esperit crític, l’autonomia, el treball en grup, la cooperació, la tolerància i el respecte a la diversitat.
Totes aquestes activitats estan portades a terme
per monitors qualificats. Els nostres professionals
combinen el coneixement, l’experiència i la motivació imprescindibles per poder fer aquesta feina
amb plenes garanties.

tes, com per exemple “El doctor submarí” o “Sopa
de pedres”. Els alumes del Ferran van gaudir molt
i s’ho van passar d’allò més bé.
D’altra banda, la recollida de joguines que es va
fer a l’escola va ser tot un èxit. Gràcies a totes les
famílies que hi vàreu participar. És molt important,
en els temps que corren, ajudar i compartir per fer
una mica més fàcil la vida a les persones que no
passen per bons moments.
Esther Gómez

A l’escola tenim una varietat molt gran d’activitats
extraescolars en les quals els vostres fills i filles poden participar:
Activitats esportives: Rítmica, atletisme, futbol,
bàsquet, handbol, voleibol, hip-hop, multiesport i
iniciació esportiva.
Activitats culturals i artístiques: Sensibilització musical i anglès.
Si en voleu més informació, podeu consultar la intranet de l’escola, o bé envieu un missatge a:
associacio.saec@yahoo.es
Núria T. i Dani C. (Coordinadors extraescolars)

Activitats d’anglès

Futbol benjamí
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Voleibol
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Benvinguts a l’escola Llunes i Estels

Els mestres de l’escola

erit i una preparaci
a l’esp
ó per
r
e
p
a C.)
a
«Les
a la f
i
8
s
3
à
3
n
/
.
matemà
losofa»
tiques són una gim
. Isócrates (436 a C

