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 EDITORIAL 
 
Aquí tenim els oficis de la resta de les classes, volem conèixer què feien els nostres 

avantpassats, per a poder entendre com hem arribat fins aquí i agafar embranzida. Ens 

esperona veure com eren de valents, i com afrontaven les dificultats de la seva època. 

Avui tenim les nostres dificultats, però no són pitjor que les seves; certament, viure és 

més senzill, fins i tot per els que no tenen massa recursos. Alumnes, famílies i mestres 

ens cal aprendre que amb esforç i lluita tot és possible. ENDAVANT! 

 

 

1r: cistellers 

 

2n: teixidors 

 

    

3r: campaners 

 

4t: clergues 

 

    

5è: traginers 

 

6è: corders 

 



 



ACTIVITATS DEL SEGON TRIMESTRE 
      
 

ELS REIS ENS HAN PORTAT...  

Quines carones !!! Quan els alumnes van arribar a l’escola el 8 de gener i van veure que 
els Reis els havien deixat regals per a tots, va ser un esclat d’alegria, dels més petits al 
més grans. Cal observar que per a tots segueix sent una festa màgica, una tradició que 
cal conservar. Algú sap com eren l’any 1714 els regals de Reis?  Ens sembla que ho 
podem imaginar, els mags són sempre màgics i els menuts són sempre menuts. 
 

 

CROSS ESCOLAR DE LA JORNADA DEL COR 

La participació al cross escolar va ser molt exitosa i, com 
sempre, tothom va quedar molt content de poder participar 
una vegada més en activitats col·lectives. 
 
  

TRICENTENARI 

 El passat dia 2 de març és va plantar un roure al 
costat del monestir de Sant Cecília de Montserrat 
(Marganell) amb terra provinent dels municipis de 
Catalunya. Els nens de Cardona van ser 
protagonistes destacats, sense esperar-ho! 
L’acte va ser senzill, però emotiu. Els alumnes, que  
són el futur, recordaven el passat, per aprendre i 
llançar-nos cap al futur. 
 

Podeu veure fotos aquí: https://www.facebook.com/tricentenari?fref=ts  
 
 

CARNAVAL 

Cada any torna Carnaval. Cada any torna la il·lusió. Cada any ens tornem a trobar i 
cada any és diferent... 
Totes les escoles de Cardona vam participar a la rua de Carnaval del divendres al matí. 
Ja ha esdevingut un clàssic per a la nostra vila. És genial l’expectació que 
s’aconsegueix pares: mares, avis, iaies, tiets, tietes i fins hi tot els avis de la residència 
ens van voler visitar. Els nostres alumnes anaven amb els atuells que donen nom a les 
aules, que ja heu vist a l’editorial. 
   
   

 

https://www.facebook.com/tricentenari?fref=ts


 

 

 

 

 

COL·LABORACIONS DELS CICLES 

EDUCACIÓ INFANTIL 

CARDONA 1714 
 
La nostra escola ha dedicat una setmana a aprendre 
una part de la història de Catalunya: els fets ocorreguts 
el 1714. 
En Segimon, un nen que va viure a Cardona en aquells 
temps, ens ha explicat als nens i nenes d’ educació 
infantil tot el que va passar. Vam poder veure a la 
pissarra digital imatges, fotografies, llocs i persones que 
van ser els protagonistes. 
Ens van cridar molt l’atenció uns personatges que 
anaven vestits d’una manera molt especial: els 
miquelets, que eren uns soldats que ens van ajudar a 
defensar el nostre poble. 
Aprofitant que aquest curs tenim una classe de sastres, 
hem confeccionat un vestit de miquelet a en Jordi, que 
és qui ens ajuda als petits a aprendre les parts del 
nostre cos.  
Així que en Jordi ha estat durant aquesta setmana en 
Segimon, el nen que volia ser el millor miquelet del 
món. 
 
Mireu que bé que ens ha quedat !!! 

 

                                       



CICLE INICIAL 

El dia 5 de març, els nens i nenes de 1r i 2n 
vam anar a fer una visita pel centre de 
Cardona. Ens van acompanyar la Núria i la 
Mònica, unes guies que ens van explicar 
moltes coses. 
El castell de Cardona es va construir per 
defensar la Muntanya de Sal, perquè la sal 
valia molt, com l’or. 
A la gent que treballava, a vegades, en lloc 
de pagar-los amb diners, se’ls pagava amb 
sal. 
Ens vam adonar que en el monument a 
Borrell II, el cavall no té cap. 
Borrell II té un monument perquè va ser qui 
va donar privilegis a la gent que vingués a 
viure a Cardona per protegir la Muntanya de Sal.  
Un d’aquests privilegis era que cada dijous podien anar a la Muntanya a agafar sal. 

 
La vila de Cardona tenia una muralla tot al 
voltant. Ara queden dos portals: el de 
Graells i el de Sant Miquel. 
A la plaça Santa Eulàlia es van construir 
les primeres cases de Cardona. 
També vam anar a veure la capella de 
Santa Eulàlia. Allà ens van explicar que 
com que abans la majoria de la gent no 
sabia ni llegir, ni escriure, a través de 
quadres, els explicaven la religió.   
 

 

 

 

CICLE MITJÀ 

El cicle mitjà col·labora en aquesta revista amb qüestions sobre el Blauet. Llegiu-les que 
són molt interessants.  

 

QUÈ EN SABEM DEL CONCURS DEL BLAUET ? responem els de 4t 

El concurs del Blauet és un concurs que va dirigit als nens i a les nenes de l’escola Mare 
de Déu del Patrocini. ( Ariadna) 

El Blauet és la mascota de la nostra escola, és un ocell petit de color blau. (Víctor) 

Serveix per repassar el que hem estudiat a classe i tot el que sabem. (Ona) 

Som una escola verda perquè intentem reciclar tots els materials de rebuig i així no haver 
de talar tants arbres. (Carla) 

Em penso que se’l van inventar les escoles verdes i el Jaume ja fa anys. (Thais) 

Una vegada al trimestre et donen una pregunta de natura amb tres respostes (Aran) 

Només hi ha una sola resposta correcta.( Àlex) 



Quan saps la resposta la marques i la diposites a la bústia del 
Blauet. (Noemí) 

Les preguntes són força difícils i t’has de trencar la closca. 
(Gerard) 

Com que hi participa tota l’escola es fan diferents preguntes 
segons si els nens són més petits o més grans. (Júlia) 

Pot ser que moltes persones contestin bé, però no totes poden guanyar de manera que 
fan un sorteig. (Paula) 

No és pas obligatori, però jo hi jugo sempre, penso que si m’hi esforço, algun dia 
guanyaré. (Cloe) 

És un concurs molt emocionant. (David)  

És divertit buscar les respostes perquè són difícils i em costen. (Anna) 

Tenim un mes o mes i mig per contestar la pregunta. (Omar) 

Es pot guanyar una pel·lícula sobre animals, una samarreta, colors especials, una lupa 
per observar petits animals, guies de natura, binoculars, guies per conèixer els bolets… 
(Biel) 

Es guanya un petit regal, però sempre és molt maco. (Mireia) 

Concursant aprenem a reciclar, a com estalviar llum, a llençar el paper a la paperera o 
les deixalles on toca. ( Aina) 

A mi m’agrada perquè fan preguntes interessants i si no les sé em faig un tip de buscar 
les respostes. (Oriol) 

S’ho van inventar per aprendre diferents idees i m’agrada perquè és divertit i quan ens 
reunim per saber el resultat estem tots molt impacients. (Roger) 

A mi m’agradaria molt que el qui guanyés com a premi li deixessin plantar una planta al 
jardí. (Pau) 

M’agrada que les preguntes siguin de medi, una de les meves matèries preferides. (Aura) 

M’agradaria que tots els participants hi guanyessin alguna cosa. (Sem) 

Si es pogués canviar, també m’agradaria que algun trimestre s’hi pogués participar en 
grup o per parelles amb preguntes més difícils. (Clàudia) 

Animeu-vos nens i nenes a participar-hi, perquè és molt “xulo” , divertit i ens ho passem 
molt bé. (Maria) 

 

CICLE SUPERIOR 

Aquest any les representants al 7è. Concurs d’Anglès 
Interescolar de Catalunya “THE FONIX 2014” van ser la 
Gemma Sunyer Fàbrega de 6è i la Blanca Segura Urrutia de 
5è. La final provincial es va realitzar el passat 1 de març a 
Barcelona. Les dues participants van fer una molt bona 
actuació quedant en les posicions 26 i 20 respectivament; cal 
dir que al nivell de 6è hi havia 129 participants i al nivell de 5è 
122. No està gens malament, no? 
Esperem ja amb candeletes que arribi el 8è concurs. És una 
gran experiència per a tots i totes, participants i 
acompanyants. 
Només falta per dir...MOLT BON TREBALL NOIES! 

 



INFORMACIONS VÀRIES 

L’ IMPULS PER LA LECTURA I PUNTEDU 

Des de fa tres cursos, el professorat de l’escola està fent cursets per tal d’impulsar la 
lectura. S’organitzen tallers amb l’alumnat per treballar diferents aspectes com: resums, 
inferències, prediccions... amb modelatge, individual, per parelles, petit grup... i, 
finalment, s’exposa al grup-classe. 

                      

                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORNADA DE PORTES OBERTES  
 
El dia 11 de març l’escola va fer la Jornada de portes obertes amb una gran participació 
de les famílies de l’alumnat de l’escola i de les de nova incorporació a educació infantil. 
Pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes... observaven com es treballava a les aules les 
diferents àrees gaudint de les classes actuals i recordant, i potser enyorant, l’època de la 
seva infantesa.  
 
DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA  

El CAP Cardona va proposar dur a terme una caminada popular per celebrar el dia 
mundial de l’activitat física convidant a les escoles i les famílies. 
Es va convocar tots els participants, el dia 7 d’abril a ¼ de 4 de la tarda, al CAP. A partir 
d’allà es van fer dues rutes possibles:  

 Per als més petits, per a la gent de la Residència Sant Jaume amb mobilitat reduïda i 
els que s’hi van voler afegir es va seguir una ruta pel passeig Mossèn Joan Riba 

 Per als més grans i per a tothom qui hi va voler participar la ruta va ser de 2,5 Km 
anant cap a la Torre del Botxí i tornant pel camí de la Mare de la Font 

En acabar tots estàvem convidats a berenar per recuperar forces. 
Des del CAP ens fan arribar l’agraïment per la gran participació de tothom i esperen 
poder-ho repetir en properes ocasions (si pot ser que no faci tanta calor!!!). 



   
 

    
 

RACÓ DE L’AMPA 

El nou horari d’atenció de l’AMPA és els dijous de les 4 a 2/4 de 5 de la tarda. 
També us hi podeu posar en contacte per correu electrònic a ampapatrocini@gmail.com  
 

RACÓ DEL MENJADOR 

La mona de Pasqua és un pastís que els padrins regalen als seus fillols i filloles el dilluns 
de Pasqua. La tradició es deu al fet que en aquesta data se celebrava que el període de 
dejuni i abstinència de Quaresma s’havia acabat. I la manera més simbòlica de fer-ho era 
regalant un pastís a la mainada (resulta que el mot mona prové de la paraula d’origen 
àrab munna, que vol dir regal). La mona havia de tenir tants ous com anys tenia el nen o 
nena. 
Tradicionalment, les mones no eren de xocolata, sinó que simplement eren un pastís 
amb ous durs per sobre. Encara ara hi ha molts indrets a Catalunya on es troben les 
mones tradicionals, però la majoria han evolucionat cap als pastissos que continuen 
tenint ous, però de xocolata que, fins i tot, es poden convertir amb creacions o obres 
d’art. Això sí, quasi totes mantenen unes plomes de colors i uns pollets (com si 
haguessin sortit del ous) que les fan molt característiques. 
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ADRECES D’INTERÈS  
 

 Si voleu fer la vostra pròpia mona: 
 
http://www.lacuinadesempre.cat/2011/04/mona-de-pasqua.html  o 
 
http://www.tv3.cat/programa/11407/Dolca-Catalunya/Mona-de-Pasqua  
 

 Si voleu fer manualitats: 
 
http://www.pinterest.com/odettefavini/pasqua/   o 
 
https://www.google.es/search?biw=1440&bih=731&tbm=isch&sa=1&q=pascua+para+pint
ar&oq=pasqua+para+&gs_l=img.3.0.0i10i19.24031.26315.0.27924.6.6.0.0.0.0.198.910.0j
6.6.0....0...1c.1.39.img..1.5.780.eL_xJ5YMl5c  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

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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