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EDITORIAL 

Forner, sastre i metge     

Els/les alumnes d’EI han triat uns oficis gairebé ancestrals com són els 
de forner, sastre i metge.  
 
Si pensem com els forners feien el pa el 1714 
trobarem que amb els recursos que tenien se’n 
sortien molt i molt bé, poder menjar era una  
necessitat bàsica i això feia que trobessin la 
manera de poder elaborar-lo tan bé com sabien.  
 

 
 
 
 
Anar vestit o ben vestit ja era una altra cosa, ja 
que de vestir bé ho feien el rics i tan sols ells 
podien accedir a un  sastre, tot i que era una feina 
molt valorada. Recordeu sastres a la nostra vila? 
Segur que sí.  
 
 

 
                
Ai, anar al metge! Hi havia iaies remeieres que et 
preparaven ungüents, caldets, apòzemes de tota 
mena i el resultat acostumava a ser espectacular.  
 
 
 
 
Als nostres alumnes d’Educació Infantil els hem explicat aquest detalls, 
ja que conèixer-los els ajudarà a caminar amb pas ferm, com varen fer 
els avantpassats. Tampoc els era fàcil, però és gràcies a ells que som on 
som. 



ACTIVITATS DEL PRIMER TRIMESTRE 
 

LA CASTANYADA 

 

El passat dia 30 d’octubre, la nostra escola va celebrar la tradicional festa 
de la Castanyada. Aquest any ens va visitar una nova castanyera, però 
vella coneguda de la nostra escola: la castanyera Teresa de les contrades 
del raval de Sant Joan. 
 

Durant la primera part, els alumnes d’Educació Infantil es van veure 
endinsats en un món de cargols que es movien d’una forma molt curiosa. 
Desprès, la castanyera es va fer la foto de grup amb totes les classes. 
 

Un cop al pati, els alumnes van seure a les grades i per grups van fer les 
danses de castanyada. De P3 a 2n “La castanyera” i de 4t a 6è “La 
castanya”. Finalment, vam menjar-nos els fruits estrella de la tardor, les 
castanyes, que els voluntaris de l’AMPA van estar torrant amb molta 
estima. 

 
 

SANTA CECÍLIA  i  ELS DRETS DELS INFANTS 

 

Quin fred! Quin dia més clar! Quin goig veure tants nens i nenes cantant 
junts! Certament és una trobada molt bonica que fa temps que fem totes 
les escoles. És per mitjà de la música que ens trobem, que compartim 
una estona i que ens adonem de la meravella que tenim amb els nostres 
infants i joves.  
Els menuts van cantar “El microbi”; els mitjans 
“La bicicleta” i els més grans “Tinc armaris 
farcits de somnis”. Van acabar tots junts amb 
la ja típica cançó de Santa Cecília que ha 
esdevingut un clàssic. 
Enguany es va llegir un manifest sobre els 
Drets dels infants, que havien preparat els de 
CS. Va ser una bona manera de recordar els 
problemes que tenen alguns infants a casa 
nostra i a altres parts del món. La festa dels drets del infants, però, es va 
celebrar el dissabte, una bonica festa organitzada pels Serveis Socials i 
les AMPA de les escoles.  



L’ESCOLA  VETLLA PEL MEDI AMBIENT 

EURONET 50/50 MAX 
 

Al Centre Cultural el Casino de Manresa, el proppassat 22 d’octubre, la 
nostra escola va participar en la reunió 
informativa inicial per a escoles i instituts sobre 
el 2n projecte europeu EURONET 50/50 Max 
que lidera la Diputació de Barcelona. L’acte va 
començar amb discursos de benvinguda per 
part de la Sra. Mercè Rius, diputada adjunta de 
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i del 
Sr. Jordi Serracanta, regidor de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Manresa. Aquest projecte té per objectiu 
aconseguir un estalvi energètic a les escoles i instituts, només amb el 
canvi d’hàbits de l’ús dels equipaments. Hi van assistir mestres, 
professors i tècnics municipals de l’Anoia, Bages i Osona. En aquest 2n 
projecte s’hi han inscrit en total 500 escoles a Europa i 100 a la província 
de Barcelona. El nostre centre va estar representat per Miracle Vendrells i 
Jaume Barberà. En haver participat ja en la 1a edició, Jaume Barberà, per 
part de la nostra escola, i Gisel·la Jovell, de l’escola Castell d’Òdena, van 
explicar als mestres i professors assistents els aspectes pràctics de la 
metodologia emprada i l’experiència obtinguda amb l’aplicació del 
projecte a les respectives escoles. Segons van exposar les tècniques de 
la Diputació, l’objectiu següent és exportar l’experiència a biblioteques i 
centres esportius. Val a dir que els estalvis en euros que es puguin 
generar amb les mesures adoptades es repeteixen a parts iguals entre 
l’escola o institut i l’Ajuntament respectiu. 
 

II Fòrum de la XESC 
A Manresa, al Conservatori Municipal de Música, 
el passat dia 7 de novembre, es va dur a terme el 
II Fòrum de la XESC (Xarxa d’Escoles per a la 
Sostenibilitat de Catalunya) del Programa Escoles 
Verdes. Per part de la nostra escola hi van 
participar els mestres Teresa Sampera i Jaume 
Barberà i els alumnes Aitor Hernández i Josep 
Vilà. Van donar la benvinguda Francesc Guillèn, director del Conservatori, 
Paula Pérez, coordinadora del Programa Escoles Verdes del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i 
Ignasi Cebrian i dos alumnes de l’IES Lluís de Peguera. El lema de la 
trobada era “l’escola, transformadora del territori”. Integrats en diferents 
grups de treball, els nostres alumnes per una banda, i Teresa Sampera i 
Jaume Barberà, en dos grups més, van fer un intercanvi d’experiències i 
de definició de criteris de qualitat en una actuació transformadora del 
territori. Després d’una taula rodona en la que 4 centres van presentar a 



la resta projectes duts a terme, es va consensuar, entre tots, els criteris 
de qualitat esmentats abans. 
En acabar, vam anar tots a fer un dinar de picnic al Parc del Cardener. 
Pel camí, però, tot l’alumnat, proveït de bosses i guants, va realitzar una 
acció conjunta de recollida de deixalles. Després de dinar, els alumnes 
van tornar a ser protagonistes al penjar de les branques dels arbres uns 
papers amb els seus millors desitjos.  
Josep Planas, subdirector general d’Informació i Educació Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi 
Ambient i Sostenibilitat i uns representants del professorat i de l’alumnat 
van tancar el Fòrum amb uns parlaments.  
 
 
COL·LABORACIONS DELS CICLES 

EDUCACIÓ INFANTIL 

CLASSE DELS METGES 

Som els nens i les nenes de P-5, la classe dels metges. Hem parlat de la 
importància de fer-nos grans i d’estar sans, i que per això és important 
una bona alimentació i anar al metge a fer-nos revisions o quan estem 
malalts. Estem aprenent moltes coses d’aquesta feina tan important. 
Tenim en un racó un dispensari mèdic on ens podem visitar per un metge 
o metgessa, que és un de nosaltres mateixos. Després de visitar el 
pacient, el metge o metgessa els hi escriu un diagnòstic i, fins i tot, una 
recepta. Al racó hi poden anar quatre nens/es: 

 Un que fa de metge, que ha de reconèixer els pacients. 

 Un que fa d’infermer, ajuda al metge durant la revisió. 

 Dos pacients, que expliquen al metge quins símptomes tenen. 

Voleu veure algunes fotos del nostre dispensari? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CICLE INICIAL 

ENS ENGRESQUEM AMB LA LECTURA! 
 

Els alumnes de cicle inicial han iniciat una activitat setmanal en la 

que els nens i nenes llegeixen en veu alta  davant dels seus companys.  

Cada curs ha triat un llibre; els cistellers, de primer, s’han animat amb 

la lectura “Es necessiten petons” i els teixidors, de segon, estan 

entusiasmats amb “Les aventures del Capità Calçotets”. 

Dos dies a la setmana els nens/es preparen a casa conjuntament amb 

pares, mares i germans, un trosset de lectura. Pensem que aquesta 

activitat col·lectiva apropa i aferma els llaços entre família i escola. 

Els alumnes esperen en candeletes el seu torn de preparar i compartir 

el seu paràgraf de lectura!  

Estan molt contents amb aquesta iniciativa! 
 

CICLE MITJÀ  

LES COLÒNIES  

1r dia: vam anar a passejar per la ciutat d’Olot. Vam anar al volcà 
Montsacopa i vam entrar al cràter. Després vam pujar a una torre. Vam 
tornar a l’alberg i vam dinar i després vam anar a jugar al jardí i ens van 
cridar per dir l’habitació i vam haver de posar la roba als calaixos i el sac 
de dormir. Després ens van avisar de fer un taller: uns volcans de 
“porexpan” i després vam jugar ala sala de jocs una estona. I vam anar a 
una escola per jugar a pilota. Quan vam tornar a l’alberg, vam sopar 
arròs, amanida, truita i croquetes i flam de La Fageda. Després vam anar 
a buscar les peces d’un puzle pel jardí i vam anar a dormir.  

2n dia: quan ens vam llevar vam esmorzar i vam anar amb autobús fins a 
Santa Pau a veure el volcà Croscat i el de Santa Margarida. Vam anar al 
restaurant Can Xel. A la tarda vam anar a la fageda d’en Jordà i quan 
vam tornar a l’alberg vam intentar trobar les peces del puzle que faltaven. 
Vam sopar i vam anar a la “disco” i van donar diplomes al millor ball i 
després vam anar a dormir.  

3r dia: Quan ens vam llevar ens vam vestir i vam anar a esmorzar i 
després vam anar a l’autobús per anar a la fàbrica del iogurt de La 
Fageda, un cop vam acabar la visita guiada vam veure una pel·lícula i ens 
vam menjar un iogurt. Vam tornar a l’alberg, vam dinar i vam tornar a 
Cardona. 

              Alumne de 3r 
 



CICLE SUPERIOR 

Manifest sobre els Drets dels Infants 
 

L’alumnat de l’escola Mare de Déu del Patrocini,  després d’haver 
treballat sobre els Drets dels Infants, i en concret el dret a l’habitatge 
digne, a la salut i a una alimentació adequada, volem manifestar: 
 

Que cada infant, independentment de la situació econòmica de la seva 
família, té dret a un habitatge que li doni l’estabilitat i la seguretat que 
necessita per créixer sa i fort. 
Els nens i nenes que viuen en països en guerra o que ho han perdut tot 
per algun desastre natural necessiten un nou habitatge on puguin viure 
segurs. Però, també els que viuen a prop nostre i que degut a l’atur o a la 
situació econòmica actual es troben en dificultats per trobar un lloc on 
poder viure han de rebre l’ajuda de la societat per tal que no pateixin per 
aquesta situació. No sabem qui i com els hem d’ajudar però sí que tenim 
clara una cosa: tothom té dret a un habitatge digne. 
 

També volem dir que qualsevol infant té 
dret a que es vetlli per la seva salut. Ha de 
rebre les vacunes que necessiti visqui on 
visqui i ha de rebre l’atenció mèdica 
adequada si està malalt. La situació 
econòmica no pot ser mai un motiu pel qual 
no es respecti aquest dret. 
 

Sobre el dret a l’alimentació saludable 
creiem que és un altre dels drets bàsics: si volem que els infants creixin 
sans han d’estar ben alimentats. Això també ens ha fet reflexionar sobre 
què és una alimentació saludable i recordar tots els consells del càrdio: 
menjar fruita i verdures, no abusar dels dolços, etc. Els infants hem de 
poder menjar i menjar sa perquè el que mengem avui influirà en la salut 
de tota la vida. Fent que tots nosaltres fem una alimentació saludable 
ajudarem a evitar moltes malalties quan siguem adults. Per tant: menjar 
per a tothom, però, això sí, menjar saludable. 
 
RACÓ DE L’AMPA 

Hem encetat nou curs escolar i l'AMPA ha començat a treballar de valent! 
Aquest any, seguint la tònica de treball d'altres anys, hem format 
comissions per poder dur a terme la feina de manera més còmoda, 
repartida i eficaç. 

Les comissions són grups de persones encarregades de coordinar i dur a 
terme les funcions necessàries pel bon desenvolupament de l'activitat. 
Així, per exemple, la comissió d'extraescolars s'encarregarà de buscar 
monitors, organitzar horaris i preocupar-se pels monitors i alumnes al llarg 



del curs escolar. La comissió de festes organitzarà les diferents festes del 
llarg del curs (castanyada, drets dels infants, setmana de la salut, patge i 
torronada, sant Jordi, final de curs...). I així, en cada comissió de treball: 
llibre verd, menjador, escoles verdes.... Aquestes comissions són obertes. 
Al principi de curs es van repartir papers per si volíeu col·laborar a l'AMPA 
i veure en quina comissió voldríeu participar. Però podeu sumar-vos a la 
comissió que més us agradi al llarg de tot el curs. 

Com a novetat comentar que la comissió de comunicació aquest any 
estrenarem web nova! Des d'aquest estiu l'antiga web ha deixat de 
funcionar i estem construint la nova junt amb l’ajuntament i la Diputació de 
Barcelona. Tot i que està en construcció es pot visitar. L'enllaç provisional 
és: ampapatrocini.cardona.ppe.entitats.diba.cat 

Quan tinguem l'adreça definitiva us la farem arribar. Mentrestant, us 
recordem que també disposem de Facebook!  Busqueu al facebook: 
AMPA Mare de Déu del Patrocini i marqueu “m’agrada” per estar 
informats de tot el que es fa a l’escola. 

La idea principal de la web és facilitar la informació i comunicació entre 
 tots. Però també hi trobareu fotos i  vídeos dels vostres fills/es. 

Sapigueu que teniu a la vostra disposició el correu electrònic de l’AMPA 
per a què ens pugueu fer arribar els vostres dubtes, queixes, 
suggeriments... 

ampapatrocini@gmail.com 

Us animem a fer-la servir!      

Participeu amb l'AMPA!  
 

RACÓ DEL MENJADOR 
 

FEM GALETES DE NADAL 

 

Amb la farina, sucre i canyella hem elaborat unes entretingudes galetes 
nadalenques, tot i que el microones ens ha fet la guitza i no han quedat 
tan boniques com les havíem deixat, ara ja estan llestes per menjar. 
 
Ummmmmmmmm, que bones!!  
 
500 grs de mantega 
250 grs de sucre glass 
1 cullerada de canyella 
750 grs de farina 
1 culleredeta de llevadura 
 
 
 

 

http://ampapatrocini.cardona.ppe.entitats.diba.cat/
mailto:ampapatrocini@gmail.com


ENHORABONA, PERE!!! 
 

Volem fer-vos saber que el Pere Marsinyach, ex-alumne de l’escola, ha 
guanyat el campionat del món, que es va celebrar a Taipei (Taiwan), de 
patinatge artístic en categoria junior. Ja us podeu imaginar l’alegria que 
ha suposat per a tots. És un premi que ha estat guanyat amb molt 
d’esforç i constància. Valors que a voltes estan oblidats, però que només 
quan es treballen a fons donen aquest resultats. Per tant des de l’escola 
volem desitjar molta sort per al futur del Pere i que la seva família pugui 
acompanyar-lo durant molts anys. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FELICITACIÓ DE NADAL  

 

Aquestes han estan les felicitacions de Nadal que han fet els alumnes de 
6è. N’hem triat una per enviar a les famílies, tot i que aquí podeu veure 
una mostra de vàries aportacions de l’alumnat. Gràcies alumnes de 6è, 
heu fet una bona col·laboració. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 
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