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 EDITORIAL 
 

Si fas plans per a un any, planta arròs.  

Si els fas per 10 anys, planta arbres.  

Si el teu pla és per a tota la vida, EDUCA UNA PERS ONA!  

(proverbi) 

 

Aquest refrany africà ens diu clarament quin és l’art de tots els arts, EDUCAR, sí, amb 
majúscules, perquè aquesta és la tasca que tenim entre mans, la més important, la més 
valuosa, l’ única que té futur, la que ens fa veritables persones. Ningú no ens ha dit que 
sigui senzill, ni fàcil, però res del que val la pena resulta fàcil. És una tasca de tothom, 
ningú no pot dir mai: no sé què fer, jo ja abandono. Això mai, mai de mai... Eduquem 
quan parlem, quan callem, quan passegem, quan estem esverats, quan... 
 
En aquesta portada us volem ensenyar el mural que hem pintat tots els alumnes de 
l’escola, guiats per la Fina Vicente. Ha estat un treball cooperatiu, un treball de paciència 
i col·laboració, un treball que hi restarà molts anys, ja que els que hi han  treballat  ho 
recordaran sempre. És així treballant en equip, tots a la una i amb coherència, com 
podrem fer realitat aquesta dita. Recordeu que per educar un infant, cal tota la tribu, 
cadascun de nosaltres som molt importants. 



ACTIVITATS DEL SEGON TRIMESTRE  
      
 

ELS REIS ENS HAN PORTAT...  

Quina alegria el primer dia d’escola! Arriben tots els alumnes i veuen que els Reis han 
atès el missatge del patge, ens han dut els regals. Els estem molt agraïts. Veiem que la 
primera part està complerta, però no podem oblidar que també demanaven aquelles  
coses tan generals: pau al món, menjar, vivència i sanitat per tothom sense oblidar que 
també portessin joguines  per a aquells infants que potser viuen lluny, molt lluny, o a 
prop, molt a prop i no tenen res..... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

IV CROS ESCOLAR 

 La celebració de la quarta edició del Cros 
Escolar de Cardona, enguany, va tenir lloc al 
camp municipal d'esports de la Coromina. A la 
cursa hi van participar més de 500 escolars de 
totes les edats i categories des de prebenjamí 
fins a cadet. També s’hi va incloure una categoria 
mini per als més petits (P3, P4 i P5) i una cursa 
popular no competitiva per a adults, amb més de 
130 participants.  

La jornada va ser un èxit i va comptar amb la col·laboració de les AMPA’s de totes les 
escoles de Cardona, policia local, protecció civil, Creu Roja, dinamitzadors dels 
centres educatius, Consell esportiu del Bages i el Club de Futbol de Cardona.  
 

 
 



CARNAVAL 

Ai Carai! Aquest grup que fa tant temps que ens acompanya ja forma part del nostre 
Carnaval. Renoi, ha estat un carnaval preciós! El temps ens va acompanyar i la 
satisfacció de veure tota la mainada de Cardona celebrant una festa, compartint  tota 
l’alegria que desprèn la gent menuda i jove, s’ha de viure... I això és el que van decidir 
també molts dels familiars ja que moltíssima gent ens va acompanyar i, certament, 
podem valorar-ho molt positivament. Aquí en teniu un petit tast, encara que els mitjans 
actuals ens permeten veure-ho tot al moment; en aquestes imatges és reflecteix l’alegria 
general.  
 
 

   
 

COL·LABORACIONS DELS CICLES 

EDUCACIÓ INFANTIL I  CICLE INICIAL 

El dia 28 de gener, a la tarda, els nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial vam anar als 
Catòlics a veure un espectacle de teatre amb el títol de PETITS PRÍNCEPS. 

Vam conèixer la Clara i en Marçal, que ens van fer participar dels jocs, poesies i cançons 
encisadores, combinant la música amb el teatre, la dansa i el circ.  

Cada curs podem gaudir d’un espectacle diferent, però... tots ens agraden.  

I és que ...ENS ENCANTA ANAR AL TEATRE!!! 

    
 

 



CICLE MITJÀ 

Sortida a Nutrexpa  
El dimarts 17 de març, vam anar a la fàbrica Nutrexpa (Idilia Foods). Va ser genial ! 
Només arribar a la fàbrica, vam veure el pot de Cola-Cao més gran d’Europa. 
A l’entrar a la fàbrica ens van mostrar un vídeo molt divertit, i ens van posar gorres al cap 
per no deixar anar els cabells. Un cop dins ens van ensenyar unes vitrines i unes 
màquines molt grans; a continuació vam fer uns dibuixos de com volem que sigui l’envàs 
d’”OKEY”. 
Vam esmorzar dins la fàbrica al bar de Cola-Cao. Al sortir ens van donar una bossa amb 
dues tasses que podem decorar i diferents productes de Cola-Cao. 
Vam anar a l’autobús que ens va portar a un parc on vam dinar i on hi havia una “tirolina”, 
una piràmide, gronxadors... i, finalment, vam marxar cap a casa.  
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
CICLE SUPERIOR 
 
Aquest trimestre, la col·laboració 
del cicle superior  a la revista 
serà per comentar-vos el pilot de 
coses que tenim entre mans. A 
vegades sembla que el món 
s’acaba, però volem treure un 
bon profit de tot al que fem. 
Imagineu: felicitació de Nadal, 
compostatge, emprenedoria, 
banc de sang, emocions, escola 
verda, avaluacions, postals de 
Nadal, estació meteorològica, 
RCP, compostatge, etc... Però hi 
estem molt d’acord, perquè ens 
agrada aprendre coses noves i 
gaudir de ser els més grans de 
l’escola, ja que aviat haurem 
d’anar a l’Institut i allà serem els 
més petits. Per això hi volem anar, ben preparats i encaminats, per tal d’ aconseguir 
sortir-nos-en molt millor de tot. 
 



INFORMACIONS VÀRIES 

Hem quedat segons!!! Totes les escoles de Catalunya que formen part del Programa SI 
vam fer un cor per presentar a la Marató de TV3 que enguany estava dedicada a les 
malalties cardíaques. La nostra escola va quedar en segon lloc. Tots els alumnes i 
mestres de l’escola vam col·laborar per fer un cor preciós. El cor és l’òrgan  que ens fa 
viure i estimar. És molt important el cor, moltíssim. Com diu el Petit Príncep, ens fa veure 
la realitat, ja que el més important és invisible als ulls, i tant sols hi podem veure amb el 
cor.              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORNADA DE PORTES OBERTES  
 
Va ser molt bonic el dia de portes obertes. L’escola plena de familiars dels nostres 
alumnes que van poder veure com estan d’interessats en els treballs de l’escola. També 
les persones que feia molt temps que no l’havien visitat van poder experimentar les grans 
millores i el benestar que transmet una escola com aquesta. Hi ha llibertat i rigor, 
educació i aprenentatge, amistat i seriositat, diversió i treball, i moltes més coses que fan 
que els alumnes esdevinguin grans persones preparades per als nous reptes del món 
que els toca viure. Portes obertes, perquè entri aire fresc. L’escola està sempre a la 
vostra disposició per atendre els vostres dubtes i les vostres inquietuds. Treballem amb 
molta il·lusió, i això fa del nostre centre un lloc entranyable.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RACÓ DE L’AMPA  
  
L’AMPA està en forma! 
A l’AMPA no parem per poder oferir-vos els millors serveis i la millor atenció possible 
amb activitats i xerrades que creiem que us poden interessar. Acceptem tot tipus de 
propostes per continuar treballant amb i per a vosaltres. 
Durant el primer trimestre, vam organitzar una sessió informativa  per a pares i 
professorat sobre les diferents disfuncions visuals i com poden afectar en l’aprenentatge, 
com diagnosticar-les i les  eines per a la seva millora. La sessió va tenir lloc el 5 de 
desembre, a càrrec de Rosa Maria Parés Domingo , diplomada en òptica i optometria i 
especialista en optometria pediàtrica i teràpia visual. En aquesta sessió, la Rosa ens va 
explicar les diferents proves que es realitzen i com afecten aquestes disfuncions en 
l’aprenentatge. Pensem que les disfuncions visuals engloben molt més que 
l’astigmatisme, la hipermetropia o la miopia! Poden haver-hi problemes d’adaptació, 
morfològics, en la visió en 3D, problemes d’adaptació… (Trobareu més informació a la 
web). En paraules de la pròpia Rosa: “Hi ha dos moments clau per al diagnòstic de les 
possibles disfuncions i, per tant, dos moments clau per a realitzar un estudi  optomètric 
en els nens: a P5 perquè aprenen a llegir i a 2n perquè llegeixen per aprendre”.  Per tant, 
us recomanem que si teniu nens en aquestes edats demaneu al vostre pediatra que us 
derivi a un optometrista. 
El segon trimestre, el passat 18 de febrer  vam tornar a tenir una nova sessió 
informativa:  Sobre l’impacte de la LOMCE  i com afrontar-la. En aquesta xerrada, 
també oberta a tothom, el Sr Andrés Encinas , membre actiu de la junta de la FAPAC, 
ens va parlar sobre la nova llei d’educació que ha començat a implantar-se aquest curs.  
Sobretot ens va explicar el seu funcionament, com ens pot afectar i què podem fer com a 
AMPA i com a pares i mares per intentar aturar-la. (Trobareu molta més informació a la 
web o la web de la FAPAC). 
D’altra banda, a part de les xerrades, la Comissió d’extraescolars  ha arribat aquest 
curs amb les piles carregades! I ens han ofert un ampli ventall d’activitats adreçades als 
nostres fills i filles! I aquest mes de febrer han tornat a ofertar noves propostes. Com a 
novetat una activitat dirigida als pares i mares! Les noves extraescolars:  Zumba, teatre, 
ping pong…han tingut una bona acollida! 
I a més…L’activitat extraescolar d’escacs està de campionats! Us anirem  informant dels 
resultats. Sort, campions! 
(Recordeu que per a poder gaudir de les activitats extraescolars heu d’haver pagat la 
quota d’AMPA). 
I ja per acabar, recordar-vos que podeu seguir tota la informació de l’AMPA a través de la 
web (http://ampapatrocini.cardona.ppe.entitats.diba.cat) i del facebook. I per a qualsevol 
dubte, proposta, queixa...podeu enviar un mail a: ampapatrocini@gmail.com o visitar el 
despatx de l’AMPA els dijous, de 16h a 16,30h.  
 

 
ACOLLIDA MATINAL I ALTRES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
Aquesta vegada us volem parlar de l’acollida matinal i d’algunes activitats que es duen a 
terme a l’escola de la mà de la Fina Vicente. Com que l’eix d’enguany és l’art, va bé tenir 
una artista a l’escola fent una activitat de dibuix i pintura. Ella és la responsable de 
l’acollida matinal que comença a les 8 del matí cada dia. Els alumnes que hi van també 
fan activitats amb les que desenvolupen la seva creativitat amb diverses tècniques com: 
pastel, collage, pintura, etc...  
 

 



ELECCIONS SINDICALS 
 
Eleccions per a les Juntes de Personal docent no universitari. 

 
El dia 26 de febrer de 2015, van tenir lloc les eleccions per als òrgans de representació 
del personal a les administracions públiques. A Cardona, dins de l’àrea de la Catalunya 
Central, hi va haver la mesa de votació 011 situada a l’Escola Mare de Déu del Patrocini. 
El nombre d’electors era de 36 (24 dones i 12 dones). Els resultats van ser els següents: 
 
 
 
 
 
 
ASEPC:   0 vots 
USTEC-STES: 9 vots 
CCOO:   8 vots  
UGT:   0 vots 

 
 
 
 
 
 

 
 
COMIAT DEL JUANJO, EL CONSERGE 
 
El passat dia 16 de març, vam poder acomiadar el conserge que durant 18 anys ha 
treballat a l’escola. Acostumen a ser actes molt emotius, i aquest va ser auster i 
entranyable, ja que una jubilació quan s’està content sempre és una bona noticia. Juanjo 
et desitgem molta salut per gaudir d’aquesta nova etapa. A reveure! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA  

Caminada 2015 des del CAP Cardona 

Dia: 9 d’abril a les 9,30. En cas de pluja es faria el dia 14 d’abril.  

Convocatòria: de 9,15 a les 9,30, al pati de l’Institut. Es farà una fotografia de grup. 

Ruta: des del Centre excursionista es proposarà la ruta. Els nens de pàrvuls i els avis 
de la residència Sant Jaume faran una ruta adaptada pel passeig Mossèn Joan Riba. 

Hi haurà un esmorzar de fruita, una vegada finalitzada la caminada, a la pista de 
l’institut, amb la col·laboració dels promotors de salut. 

 
 

ANYS                
 
 
 

                                     40 anys?            A la propera edició, 
  més informació! 

 
 
POEMA 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Mare de Déu del Patrocini 
Plaça Joan Maragall, núm. 3 
08261 CARDONA 
Tel./Fax 93 869 18 29  
a8015582@xtec.cat 
http://www.xtec.cat/ceip-mdpatrocini-cardona/ 
 


