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EDITORIAL 

Mireu que bé que ho passen els alumnes a l’escola! 

Aquí, a casa nostra, no hi ha absentisme. Els alumnes s’ho passen molt bé a 
l’escola, a voltes és on estan millor, és el seu temps, el temps d’escola. El 
nostre temps, una mica ferotge i esverat, temps de córrer, temps de neguit, 
temps...aquí va una petita reflexió: 

Si trobéssim el temps 

per “escoltar la música de les coses 

i la respiració dels éssers”. 

Si trobéssim el temps 

per aprendre els nous gestos senzills  

i “espolsar la rutina de tots els replecs de la nostra ànima”...  

Si trobéssim el temps per encisar-nos i sorprendre’ns,  

i admirar tot allò bonic, veritable, 

i bo que hi ha al nostre entorn... 

Llavors, i només llavors,  

coneixeríem, potser, què significa  

VIURE !!! 

    (reflexions SG) 

 

 

 
 
 
 
 
 



ACTIVITATS DEL PRIMER TRIMESTRE 
 

LA CASTANYADA 

 Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la 
castanyera... sempre vella i sempre nova. Els nostres alumnes 
van oferir a la màgica mestressa un recull de danses i cançons, i 
ella ens ho va agrair amb castanyes que els pares i mares de 
l’AMPA van torrar.  
 

  

  

  
 

GRÀCIES, CASTANYERA! FINS L’ANY QUE VE! 



SANTA CECÍLIA  i  ELS DRETS DELS INFANTS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Música i drets. Que boniques són aquestes paraules, i més quan 
s’ajunten en veus i mans dels infants que conviuen al mateix poble, 
recordant tots aquells que no tenen les mateixes oportunitats que tenim 
aquí. Enguany no podem oblidar el tema dels refugiats. Sembla que ho 
veiem lluny, que a nosaltres no ens pot tocar. Hem d’empatitzar i segur 
que podrem canviar algun dels nostres hàbits. 
 
Va ser un matí meravellós. Molts infants i joves ens van mostrar les seves 
habilitats. Certament, va ser tot un plaer. 
 

  
 

 

 

 



COL·LABORACIONS DELS CICLES 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 La setmana del 9 al 13 de novembre, es van fer activitats per saber coses 

sobre el CÀRDIO, dins el PROGRAMA SI! 

Entre elles una de molt especial, i és que ens va venir a veure la CRISTINA 

(persona molt vinculada a l’escola) , la iaia de la GRETA i la LIA. Ens va 

portar una mostra d’harmòniques, una d’elles molt, molt petita i ens va tocar 

diverses cançons. Quina música més dolça i bonica que fan !  

 

Nosaltres vam cantar cançons que  

parlen sobre el cos. 

 

Gràcies !!!  

 

         

 

 

 

CICLE INICIAL 
 

El passat 18 de novembre, les classe de Sirtaki i Kazachok vam anar a conèixer, 
des  d’un altre punt de vista, un trosset del nostre poble. 
Vam aprendre moltes coses, com per exemple que Borell II  va escriure una carta 
a les persones perquè vinguessin a Cardona: la Carta de Repoblament. 
A l’església ens van ensenyar el retaule de santa Úrsula, i a través dels dibuixos 
vam poder seguir la seva història. 
A la capella de Santa Eulàlia vam veure el nostre escut, on hi apareixen tres 
cards. 
Això només és una petita mostra d'un munt de coses que vam aprendre. Estem 
molt contents de viure en un poble amb tanta història!! 

 

 

 

 

 



CICLE MITJÀ  

COLÒNIES A BARCELONA 

Aquest any els de CM hem anat a Barcelona de colònies, una experiència 

fantàstica. Mireu quin relat ens han fet els alumnes: 

Quan vam arribar a Barcelona ens van presentar tres monitors: un es deia 
Enric, l’altra Rosa i l’altre Manel. El primer dia vam anar a Montjuïc i vam 
esmorzar. Des d’allà a dalt es veia tot Barcelona, eren unes vistes 
esplèndides. Ens van donar una càmera i uns prismàtics per fer fotos i per 
veure les cases i els edificis, tot de més a prop. 
Vam visitar també el parc Güell on hi ha moltes escultures de Gaudí, tot 
molt bonic. Vam poder jugar molt i també vam poder fer jocs de nit; ho 
vam passar molt bé. 
De l’estada a Barcelona el que més ens va agradar va ser el mercat de la 
Boqueria. Hi havia moltes paradetes de: carn, peix, marisc, llaminadures, 
restaurants i botigues de fruita. Algunes paradetes de carn tenien 
llengües, cervells, fetges de xai.... Un senyor que es diu Joan té un bar 
que es diu Pinotxo; és un senyor molt vellet i molt amable... 
 
 
 
 
 
 
 
 
CICLE SUPERIOR 
 
FELICITACIÓ DE NADAL  

 

Fa molt de temps... (torna a sortir el temps) que els  alumnes de sisè ens preparen 

la felicitació de les festes de Nadal per fer arribar a tothom. Aquí reproduïm les 

finalistes, tot i que ha estat difícil triar, ja que tota la classe hi ha participat amb 

molta il·lusió. Aquí en teniu una mostra. 

 
 

 



RACÓ DE L’AMPA 

Aquests dies l’AMPA ha anat molt atrafegada amb la preparació, els 
assajos i la representació dels Pastorets de l’escola. Alumnes, de 1r a 6è, 
fan de pastors, àngels, dimonis... a l’obra “1, 2, 3 I ACCIÓ”. 

El teatre es va omplir tant dissabte com diumenge. L’obra va ser un èxit. 

Enhorabona a tots els participants !!! 

ampapatrocini@gmail.com 

Us animem a fer-la servir! 

Participeu amb l'AMPA! 

RACÓ DEL MENJADOR 
 

Al menjador es respira... un aire molt nadalenc. L’Eva amb una bufanda brillant, 
el tió, el pessebre, un arbre adornat amb llesques de pa pintades...  

BONES FESTES ! 

 

 

 

 

mailto:ampapatrocini@gmail.com


RECOMANACIONS 

Cada any, durant aquestes dates tan assenyalades, els nens 

escriuen cartes llarguíssimes al Pare Noel i als Reis Mags. 

Els experts avisen que un excés de joguines devalua el regal, és 

poc educatiu i genera avorriment. Així doncs, amb quants 

regals és recomanable obsequiar els més petits? 

Per als pares, escollir els regals de Nadal per als fills pot 

convertir-se en un veritable maldecap. Arriba el moment de 

plantejar-se quin tipus de joguines són les més apropiades i, 

sobretot, la quantitat més convenient que haurien de rebre els més petits. Els experts 

aconsellen no excedir-se i fixen en tres regals la xifra aproximada recomanada. No per rebre 

més regals, el nen serà més feliç; de fet, l'excés anul·la la fantasia i la il·lusió. Quant a la xifra 

recomanada, no es tracta d’agafar-la al peu de la lletra, però sí que és orientativa i pot servir 

de guia per a pares i familiars. 

Evitar un excés de joguines afavorirà que els petits les valorin realment i entenguin que no es 

pot tenir tot allò que es vol. Els nens no són capaços d'assimilar ni valorar si la quantitat de 

regals és excessiva o no. Si reben moltes joguines, no apreciaran el seu contingut ni prestaran 

especial atenció a cap d’elles; s’acabaran avorrint i només gaudiran momentàniament, en el 

moment d’obrir els regals.        (La Vanguardia) 

 

A continuació, exposem diferents indicacions de Tati Cortes i Marco (psicopedagoga i mestra 

d’educació especial) que poden ajudar a escollir els millors regals per als petits de la casa:  

- No deixar-se influir pels anuncis de la televisió. Moltes vegades, aquestes joguines no 

seran les que, al final, més gaudiran els nens. 

- Cal conèixer i tenir en compte els gustos dels nostres fills: què és el que més els agrada? 

Quines són les seves aficions?, etc. Cada nen té preferències diferents i una mateixa joguina 

no té el mateix valor per a tots. 

- Una opció interessant és optar per un pack de regals sobre un mateix tema que agradi i 

estimuli el nen: per exemple, un llibre, un producte multimèdia i un joc sobre el cos humà o 

l’astronomia. 

- Pregunta’t què és el que aprendrà el nen amb les joguines escollides : fomenten alguna 

capacitat? Impulsen la creativitat?, etc. Tria joguines que ajudin a estimular la ment del 

petit. 

- Regala llibres . A més, adoptar la rutina de llegir al costat dels pares pot ser molt divertit 

per al nen i útil per estrènyer els lligams familiars. Els adults també poden ajudar a 

desenvolupar les capacitats de l’infant si llegeixen acompanyant-se de gestos i preguntant-li 

sobre el que acaba de llegir. 

- És aconsellable racionalitzar els regals durant l’any , ja que no només es juga per Nadal. 

Si els nens reben molts regals durant les festes, és millor guardar-ne uns quants i anar 

repartint-los al llarg de l’any perquè els aprofitin al màxim. 

- S’han de tenir en compte el pressupost que tenim i els valors que volem inculcar als 

nostres fills. No sempre l’opció més cara és la millor i hi ha una gran varietat d’alternatives 

per trobar la que millor s’adapti a les nostres possibilitats. 

“UN NEN QUE NO SAP JUGAR SERÀ UN ADULT QUE NO SABRÀ PENSAR”         

(Jean Château – psicòleg especialista en el joc) 

http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/joguines-segures-propostes-regalar
http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/aconseguir-festes-no-centrin-tant-allo-material
http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/aconseguir-festes-no-centrin-tant-allo-material


CALENDARI FESTES NADALENQUES 

 

 21 de desembre – solstici d’hivern  

El sol, a l'hivern “emmandrat”,   

es lleva tard i s'acotxa aviat.   

 24 de desembre – nit de Nadal 

La nit de Nadal, la més estelada de l'any. 

 25 de desembre – Nadal 

Boires per Nadal no fan bé ni mal. 

 26 de desembre – Sant Esteve 

Per Sant Esteve, creix el dia un pas de llebre. 

 28 de desembre – Sants Innocents 

De Nadal a Carnestoltes, set setmanes desimboltes. 

 31 de desembre – L’home dels nassos 

Qui el desembre acabarà, l'any nou veurà.  

 1 de gener – Cap d’any (Ninou) 

Cap d'any gelat, any de molt blat . 

 5 de gener – cavalcada de Reis 

Nit de Reis estrellada, any d'eixut i de secada. 

 6 de gener – diada de Reis 

Pels Reis, el dia creix, i ruc qui no ho coneix. 
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