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EDITORIAL 

Folklore, festes populars, tota una manera d’aprendre i obrir 
horitzons. Aquesta portada d’un llibre de Joan Amades, editat 
l’any 1958, ja ens demostra l’interès de tot un país per poder 
conèixer i mantenir els seves costums i tradicions. El llibre és un  
recull de les principals festes populars catalanes, a la manera 
d'una guia turística amb les celebracions i costums de caràcter 
col·lectiu i públic més importants, vivents i en ús. En aquesta 
adreça podeu trobar més informació. 

http://www.vegueries.com/folklore/indexCAT.htm 

Nosaltres però us volem parlar dels centres d’interès triats pels més menuts 
de l’escola. L’alumnat d’educació infantil ha escollit els següents temes com a 
nom de les classes: els geganters, els bastoners i les havaneres. 

A Cardona tenim una llarga tradició de gegants. Cada barri té els seus i a 
més, n’hi ha alguns de personatges del poble. Gairebé tots han estat 
construïts per l’Antoni Mujal, mestre artesà 

El ball del bastons de Cardona, es perd en el record del temps. Són centenars 
els nens de cardonins que els han ballat. És un ball en honor a la Mare de 
Déu del Patrocini. 

També hem tingut, hi tenim, alguns grups d’havaneres. Algun de molt reeixit. 
Actualment, un grup de membres del casal d’avis ens delectc amb les seves 
cançons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vegueries.com/folklore/indexCAT.htm


ACTIVITATS DEL PRIMER TRIMESTRE 
 
LA CASTANYADA 
 
La castanyera ens ha visitat I tots hem volgut regalar-li una dansa. Hauríeu 
d’haver vist tots el alumnes, del més gran fins al més xic, dansant davant 
d’una senyora (misteriosa per alguns) que, any rere any, ens ve a veure. 
Com que el dia va ser una mica plujós, van anar al gimnàs de l’escola a 
ballar. En acabar, per cicles es van menjar les castanyes als espais comuns 
que tenim. Aquesta és una bonica festa per a tots 

 
SANTA CECÍLIA 

 

Aquest any, hem celebrat la festa de Santa Cecília a l’Escola Municipal de 
Música Musicant. Els nens i nenes d’Educació Infantil, al primer torn, i els del 
cicle Inicial al segon, juntament amb els nens i nenes de l’escola Mare de Déu 
del Carme, van poder gaudir d’aquesta vetllada. A l’alumnat  de l’Educació 
Infantil els van anar presentant diferents instruments, tot tocant cançons amb 
cadascun d’ells. Vam poder escoltar la guitarra, l’acordió, el piano, la flauta, la 
flauta travessera, el contrabaix, el violí, la viola, la bateria... 
 
Els del cicle Inicial van poder sentir tots els sorolls de l’aigua (fets per ells 
mateixos) des d’una petita pluja fins a un gran temporal. Va ser espectacular, 
a més de poder gaudir d’una petita mostra de molts dels instrument que 
l’escola proposa als seus alumnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COL·LABORACIONS DELS CICLES 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Primera setmana programa SI 
 
El 24 d’octubre els nens i nenes d’Educació Infantil van inaugurar el Programa 
SI d’aquest curs. La Caponata, l’Elmo, l’Epi i el Blas els van portar el Càrdio 
per penjar a la bata i perquè poguessin veure la importància de tenir cura del 
nostre cor. Al llarg de la setmana els infants van realitzar múltiples activitats: 
van jugar al joc del Tun-Tun, van visitar una fruiteria per a conèixer la gran 
diversitat de fruits de tardor que tenim, han treballat el cos humà,... 
 
Si voleu veure un petit resum del que s’ha fet, aquí teniu l’enllaç: 
 
http://www.programasi.org/portal/escuelas_catalunya/1540/patrocini.aspx 
 
 

 
 
  
CICLE INICIAL 

                                       
Sortida  a  Manresa 

 
El dia 29 de setembre els nens i nenes de 1r i 2n vam fer la primera sortida 
del curs. Vàrem anar amb l’autocar al Camp d’Aprenentatge del Bages que és 
a la casa de la Culla. 
Ens esperaven el Miquel i la Cèlia que són dos monitors que treballen allà. 
Ens van ensenyar alguns  animals de granja: gallines, ànecs, galls d’indi, etc. 
Ens van explicar com eren i com vivien. Ens va agradar  saber que tenien les 
potes i els dits d’una forma especial per adaptar-se al lloc i a la seva manera 
de viure. Vam veure com les seves plomes eren diferents segons la part del 
cos que cobrien.  
El gall d’indi era molt divertit perquè li anava canviant el color del moc, quan 
estava content, enrabiat, sorprès, etc.  
Vam veure els horts i els hivernacles. Anàvem veient les verdures i les 
hortalisses i ens explicaven com eren. Ens van repartir uns cartells amb els 
noms de cada una i quan la trobàvem l’anàvem  col·locant  a la corresponent 
planta. 

http://www.programasi.org/portal/escuelas_catalunya/1540/patrocini.aspx


Vam anar a dinar al Parc de l’Agulla i a la tarda vàrem parar a la Coromina. El 
pare de l’Oriol ens va ensenyar el seu hort. Ens va agradar molt perquè ens 
va deixar tocar les hortalisses i en va donar algunes perquè ens les 
quedéssim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CICLE MITJÀ  

 

Colònies a Empúries 

 

L'alumnat de cicle mitjà vam anar de colònies els dies 30 de novembre,1 i 2 
de desembre, al Camp d'Aprenentatge d’Empúries. 

Vam aprendre moltes coses dels grecs i dels romans visitant les ruïnes 
d'Empúries, dels pescadors, de les cales de l’Escala i també de les petxines. 

Ens ho vam passar molt bé. Del taller de malacologia vam poder emportar-
nos  unes mostres, que si les voleu veure les tenim penjades a les classes de 
tercer i quart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CICLE SUPERIOR 
 

Entrevista a la mestra Pilar Xixons en motiu de la seva jubilació 

       
· On vas néixer?  
A Su, un petit poble no gaire lluny d'aquí. 
 
· Com va ser la teva infància? 
Va ser una infància feliç. Només teníem el just i necessari. Sí volíem joguines 
ens les havíem de fer perquè en aquell temps n'hi havia poques. Però també 
ens ho passàvem molt bé. 
 
· A quina escola vas fer la primària?  
A l'escola del poble. Primer no hi havia mestre i ens feia classe el mossèn. 
 
· Quines assignatures t'agradaven més? 
El que més m'agradava era la història. Llavors només teníem un llibre que era 
l'enciclopèdia i allà hi havia matemàtiques, història, llengua, de tot. 
 
· A què solies jugar de petita? 
Jugava a saltar la corda, a pilota, a amagar... Jugàvem sempre junts els nens 
i les nenes. 
 
· Com era l'escola en aquella època? Quines diferències hi havia amb la 
d'ara?  
Hi havia una aula amb tot l'alumnat repartits en dos grups: els grans i els 
petits. 
Teníem pupitres inclinats i la part de dalt s'obria i podies guardar-hi les coses. 
També hi havia un forat on posàvem el tinter. No hi havia bolis i escrivíem 
amb tinta. 
 
· A quina escola vas fer el batxillerat? 
Com que a Su ja no es podia estudiar batxillerat, vaig anar interna a 
Barcelona. 
 
· Quines assignatures t'agradaven més? 
La literatura i, sobretot, la poesia. També m'agradava molt el francès. Llavors 
no es feia anglès a les escoles, fèiem francès. 
 
· On vas fer la carrera de magisteri? 
A Barcelona, al barri de Gràcia. 
 
· Vas estudiar magisteri per vocació?A quina edat el vas acabar? 
Sí, m'agradava molt des de petita ja que com que sóc la més gran de sis 
germans practicava a casa amb ells. Ho tenia molt clar que volia ser mestra. 
La carrera la vaig acabar amb 22 anys. 
 
· A quina escola vas treballar com a mestra per primer cop? 
A Barcelona. 
 
· Quin any vas començar a treballar a la nostra escola? 
El 1980, el mateix any que van arribar el Jaume i la Núria. 



 
· Quants anys has fet de mestra a la nostra escola? 
31 anys. 
 
· Quins són els principals records que t'enduràs de la nostra escola? 
Molts. Com que he vist créixer molts nens i nenes, records dels companys, de 
totes les famílies que he arribat a conèixer, anècdotes, excursions... 
 
· A quines altres escoles ha exercit com a mestre?  
He treballat a Barcelona, a Súria i a” les Monges” de Cardona. 
 
· Explica'ns què t'agrada més i què t'agrada menys de la feina de mestra. 
El que més m'agrada és veure com progressen els alumnes, veure que tenen 
il·lusió per fer les coses. Estar en contacte amb gent jove dóna energia i 
satisfacció. 
El que menys m'agrada és haver de recordar moltes vegades normes que ja 
s'haurien de saber. 
 
. De no haver estudiat per a mestra, quina altra cosa t'hauria agradat de fer? 
Potser psicologia o perruqueria ... coses així que pogués estar en contacte 
amb gent. 
 
. T'agradaria treballar uns quants anys més a la nostra escola? 
Sí, però he hagut d'elegir ara i he pensat que també hi ha coses que vull fer i 
no he pogut per la feina. Ara podré dedicar-m'hi. Ara, segur que us trobaré a 
faltar a tots, l'alumnat i professorat. 
 
. Quines qualitats creus que ha de tenir un mestre o una mestra? 
Primer de tot ha de donar molta importància als valors, ha de ser un bon 
exemple per a l'alumnat i sobretot ha de ser una persona positiva que sàpiga 
animar els alumnes perquè facin les coses el millor possible. Ha de connectar 
fàcilment amb la gent i saber transmetre els coneixements. 
 
. Què ens recomanaries a nosaltres si volguéssim ser mestres? 
Doncs el que us deia abans, cal que uns agradi el contacte amb la gent jove, 
que tingueu empatia. Que esteu disposats a dedicar temps a la feina. Un 
mestre sempre té coses a fer quan surt de l'escola: corregir, preparar feines, 
organitzar coses... 
 
. A què et dedicaràs, ara que no treballaràs? 
Ara tindré temps per fer moltes coses que m'agraden però que no he pogut 
fer gaire fins ara, com per exemple la música. Jo toco una mica l'acordió i ara 
podré aprendre'n més i practicar. Tindré més temps per a la família. També 
podré viatjar i veure moltes coses noves. I, és clar, vindré a veure-us de tant 
en tant, oi? 
 
 
Molt bé, Pilar. Enhorabona i adéu ... o millor dit, fins a sempre. Deixes molt 
bons records en aquesta escola. 
 

 

 



RACÓ DE L’AMPA 

 

"Hem iniciat un nou curs escolar i des de l'AMPA hi ha molt bones intencions, 
se'ns han sumat molts col•laboradors i col•laboradores hem decidit fer feina 
nova... 

Disposem d'una Web (http://www.ampapatrocini.entitatscardona.cat) on podeu 
aportar-nos idees, consultar-nos i informar-vos del que passa a l'escola, però 
en aquest darrers anys no ha estat actualitzada. Així què ens hem posat a 
treballar i tenim la intenció, voluntat i ganes d'actualitzar-la i fer-la arribar al 
màxim nombre de gent  possible. De fet ja hem començat poc a poc a posar-
hi fotos actuals i anotacions a l'agenda. Volem, a través de la web, informar a 
tots els pares i mares de les activitats que fan els nostres nens i nenes a 
l’escola, les sortides, amb reportatges fotogràfics de tots aquest actes. 

D'altra banda, també volem activar una pàgina de Facebook per millorar 
encara més la comunicació i fer així un AMPA més accessible, on tothom ( 
pares, mares, nens i nenes...) pugui dir la seva i col•laborar. 

Esperem que l'AMPA 2.0 us faci la mateixa il•lusió que a nosaltres i que ens 
seguiu i ajudeu a millorar!" 

 

RACÓ DEL MENJADOR 
 
Projecte Menja Bo, productes del Bages i ecològics als menjadors 
escolars 

 
El Consell Comarcal del Bages, durant el curs passat, va posar en marxa un 
projecte, que va anomenar Menja Bo, per fomentar l’ús d’aliments ecològics i 
de proximitat en els menjadors escolars i per sensibilitzar l’alumnat en 
aquests tipus d’alimentació més saludable i propera. 
Aquest primer trimestre, el 24 de novembre, es va dur a terme una nova 
activitat lúdica adreçada a l’alumnat de Primària anomenada el “Joc de les 
postres”, que consistia en un dòmino format per famílies de postres. El joc 
pretenia donar a conèixer algunes de les postres de la nostra comarca i de la 
resta de Catalunya i conscienciar de no fer un abús dels dolços. 

 
 
 
 

 
 
   

 

 
 
 
 
 
 



FELICITACIÓ DE NADAL  

 
Aquestes són les felicitacions finalistes que han elaborat alumnes de sisè,  
que com cada any són els encarregats de fer el dibuix per a la nadala. Tots 
han fet un bon treball. 

 
 

 

           

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

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/ 
 

mailto:a8015582@xtec.net
http://www.xtec.es/ceip-mdpatrocini-cardona/

