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 EDITORIAL 
 
Que tal alumnes, famílies i mestres? Ja estem al final del segon trimestre i us volem 
seguir explicant els temes dels noms de les classes dels nostres alumnes, encara que, a 
la rua de carnaval, ja ens heu vist desfilant pels carrers de la nostra vila. 
                  
 
Els castells són les torres humanes que es construeixen tradicionalment, des de 
fa més de dos-cents anys (se'n troben referències ja al segle XVIII), al Camp de 
Tarragona, i que després es van estendre cap al Penedès, i durant el segle 
XX per tot Catalunya, Catalunya del Nord i les Illes Balears, especialment a partir 
dels anys 80. Un casteller és una persona que forma part d'una colla castellera, 
on intervenen desenes o centenars de persones amb l'objectiu d'aixecar 
diferents construccions humanes, sense cap ajuda mecànica, de diversa 
complexitat i que han arribat a tenir fins a deu pisos d'alçada. Des del 16 de 
novembre de 2010 els castells són declarats Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO. 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Castells 

 
 
 
 
 
Un esbart dansaire és un grup o associació de persones que es dedica a 
la recuperació, el manteniment i la difusió de la dansa tradicional popular 
i, més generalment, les tradicions folklòriques, de Catalunya i 
dels Països Catalans. 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esbart_dansaire   

 
 
 
 
 

La Patum de Berga és una festa tradicional i popular que se celebra a la ciutat 
de Berga, capital de la comarca del Berguedà, durant la festivitat de Corpus. 
Consisteix en diferents representacions al carrer i amb la participació ciutadana, 
a les quals n'és característica la presència de foc i pirotècnia. L'any 1983 va ser 
declarada per la Generalitat de Catalunya festa tradicional d'Interès Nacional, i 
el 25 de novembre de 2005 fou declarada «Obra Mestra del Patrimoni Oral i 
Immaterial de la Humanitat» per la UNESCO i, per aquest motiu, elegida 
permanent en Patrimoni Cultural Immaterial d'Espanya IBOCC. Aquest 
esdeveniment i la gran quantitat de publicacions, moltes de les quals fetes per 
l'historiador berguedà Albert Rumbo, que ha publicat més de quatre-cents 
articles sobre cultura popular i sis llibres sobre la temàtica, han fet que la 
Patum sigui coneguda arreu del món. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Patum_de_Berga 



 
ACTIVITATS DEL SEGON TRIMESTRE 
 
ELS REIS ENS HAN PORTAT... 
 

Aquest any els Reis han estat molt generosos gràcies a la carta que l’AMPA va lliurar al 
patge reial el darrer dia de curs. Ens van portar: un piano per a l’aula de música i un 
munt de pilotes per a totes les classes. Estem molt contents i els hi estem molt agraïts. 
 
CROSS ESCOLAR 
 
Cardona, els dies 14 i 15 de gener, va ser altra vegada  el 
centre d’una jornada per millorar la salut de tots. Aquesta  
jornada va servir per presentar el projecte “Fifty-fifty”, creat  
per la Fundació SHE amb la col·laboració de l’Ajuntament  
de Cardona, que neix amb l’objectiu de prevenir els  
riscos de la malaltia cardiovascular en les persones adultes. 
És un projecte pioner en el seu àmbit, pensat per  
conèixer i avaluar la salut cardiovascular de la població que 
es troba en la franja d’edat compresa entre els 25 i els 50  
anys. 
Durant tot el dissabte va haver-hi diferents actes i activitats 
obertes per a tothom.  El diumenge, al matí, es va dur a 
terme un cross escolar en el que van participar alumnes  
de totes les escoles de Cardona. Encara que era un matí  
molt fred, no va impedir que fos molt concorregut i brillant. 
Cap al migdia podien participar-hi els adults i francament 
felicitem a tots els “grans” que van fer que fos una cloenda fantàstica. 
Des d’aquí volem felicitar totes les famílies i alumnes de la nostra escola, ja que van 
demostrar un alt grau de participació, pel fet de col·laborar amb qualsevol dels projectes 
que es porten a terme en el nostre poble. Enhorabona!  
 
 
 
 

CARNAVAL 
 
El 17 de febrer vàrem celebrar, com cada 
any, el Carnaval. La temàtica de les 
nostres disfresses girava al voltant del 
folklore català. Així, es va poder veure a 
la rua el nostre alumnat disfressat de: 
geganters, bastoners, havaneres, 
castellers, dansaires, patumaires, Corre 
de Bou, segadors, dimonis i bruixes.  
Després de la rua, vam arribar a la plaça 
de la Fira i els alumnes de 6è ens van 
llegir el pregó. Que Déu n’hi do com se’n van sortir! Els pares van ser els encarregats de 
preparar l’esmorzar per a tot l’alumnat.  Tot seguit, vam ballar amb el grup “Ai! Carai!” i 
ens ho vam passar d’allò més bé. Compartir el matí amb els altres centres educatius és 
una molt bona experiència 
Ah! I com cada any, el ball de la “babosa” va cloure la festa.  
 

 



COL·LABORACIONS DELS CICLES 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Per cloure la setmana del programa SI , els alumnes d’educació infantil se’n van anar a la 
pista a dibuixar amb guixos. Va ser una activitat on s’ho van passar pipa! 
Aquí teniu fotografies, dibuixos i textos fets pels  nens i nenes de P5 que ens expliquen 
què van fer: 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CICLE INICIAL 
 
Aquest segon trimestre els cursos de 1r i 2n de primària hem 
començat a treballar el tema de salut integral del Programa SI, 
del Dr.Valentí Fuster.  
La tasca es fa a partir d’uns reptes que ens presenta el Càrdio.  
Aquests reptes, que són activitats on es veuen reflectits els 
principals blocs de la Salut Integral: les emocions, l’activitat física, 
l’alimentació i el coneixement dels cos, els estem treballant a les 
diferents àrees. 
En aquest moment, com podem veure en el bloc de l’escola, 
aprenem i veiem el funcionament de l’aparell digestiu, observant 
el recorregut de l’aliment quan és ingerit.  
Cada repte està estructurat en dues parts diferenciades. Una part 
que es fa des de l’escola i una altra on demanem la col·laboració i 

la implicació de les famílies.  
“ Ànims, tots hem de dir SI “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

CICLE MITJÀ 
 

El divendres 27 de 
gener, vam fer una 
sortida pel poble.  
Primer vam anar al 
Centre Medieval de 
Cardona. Allà ens 
varen presentar 
l’Àlex, que ens va 
explicar la història 
de Cardona.  

Després, vam anar a la capella de Santa Eulàlia, on ens  van explicar la història de la 
pesta negra i que la capella antigament, havia estat un hospital, del que ens van 
ensenyar a fer servir la brúixola, per orientar-nos i saber a on tenim el Castell. 
A continuació vam pujar pel carrer Escasany cap a la plaça del Mercat i vàrem entrar a 
l’església de Sant Miquel. L’Àlex ens va explicar com varen construir l’església i les 
capelles i qui pagava per construir-les. També vam contemplar el retaule de Santa Úrsula 
del que ens va explicar la seva història. 
 
           
 



 
 CICLE SUPERIOR 
 
Colònies  escapçades 

El cicle superior no vam poder acabar les 
colònies per causa de la neu. 

5è i 6è vam anar de colònies els dies 1,2 i 3 de 
febrer  al Camp d’Aprenentatge   de Tarragona. 
Quan  vam arribar ens van acompanyar  a les 
habitacions i,  tot seguit,  vam anar a dinar. A la 
tarda vam començar  la primera  activitat,  un 
joc  d’orientació sobre la Tarragona romana. 
Vam  aprendre  que   necessitem  orientar-nos  
millor, ja que alguns grups es van perdre una 
mica.  

Al vespre , abans de sopar,  vam fer dos tallers: 6è va fer esports  i 5è va elaborar 
joguines  romanes. Quin canvi  amb les nostres joguines!!!! 

L’endemà,  tot va començar  amb normalitat. Res  
feia  pensar que al cap d’una estona  ens 
enfadaríem. Per començar el dia vam anar al museu 
del Port per a continuació, fer un petit trajecte amb 
barca. No vam naufragar com d’altres vaixells, però 
els nostres ànims sí. Una trucada inesperada ens 
comunicava que havíem d’abandonar la ciutat 
romana. Estava nevant a bona part de Catalunya, 
però allà on érem nosaltres no queia ni una volva de 

neu!  De pressa i corrents vam anar cap a les habitacions a fer les maletes perquè, 
després de dinar, havíem de marxar cap a Cardona. 

L’ IMPULS PER LA LECTURA 

Per lluitar contra el fracàs escolar i potenciar la lectura sistemàtica al llarg de tota 
l'educació bàsica, s’ha posat en marxa un Pla Nacional de Lectura. 

El Departament d'Ensenyament participa en aquest Pla Nacional de Lectura establint 
com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant 
la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota 
l'educació bàsica, per augmentar la competència comunicativa lingüística i el 
desenvolupament de l'hàbit lector de l’alumnat.  

La nostra escola està dins d’aquest pla.  

Aquest es fonamenta en els eixos següents:  

1. Saber llegir 

2. Llegir per aprendre 

3. Gust per llegir 



 

PUNTEDU 
 
Com a novetat d’aquest trimestre, vindrà una persona del col·legi de bibliotecaris fins a 
final de curs per tal d’assessorar-nos sobre la dinamització de la biblioteca. 
Ens ajudarà en els següents aspectes: 
  

- Esporgar material obsolet. 
- Assessorar sobre les noves adquisicions que cal fer per a un millor funcionament 

de la biblioteca. 
- Donar idees per millorar l’ús de la biblioteca i treure’n el màxim rendiment 

possible. 
 

Estem a l’espera de rebre material informàtic: tres ordinadors, una impressora i un lector 
de codis. 
 
ESCOLES VERDES 
 
ACTUACIONS CURS 2011-12 
 
De font en font 
 
Aquesta activitat la fem, conjuntament, els tres centres de Cardona que som Escola 
Verda: l’Escola Joan de Palà, la Llar d’Infants Alirets i nosaltres. 
Es tracta de conèixer 4 o 5 fonts del municipi, recuperar-les – si cal- i estudiar-les des 
dels punts de vista següents: l’aigua com a element, el medi natural de la font i la seva 
història. Cada cicle té triada una font. S’acabarà amb una concentració lúdico-festiva en 
una de les fonts. 

 
 
Reducció del consum d’aigua 
 
En un principi es pretenia reduir la despesa 
d’aigua mitjançant la col·locació d’airejadors a 
totes les aixetes. En no haver estat possible, 
hem optat per regular les aixetes de pas, amb 
la qual cosa s’ha arribat a una reducció molt 
significativa del consum d’aigua. 
 
 

 
 
Aprofitament educatiu del recinte del centre 
 
Es pretén incidir novament en la retolació dels arbres i plantes del recinte, reparant els 
rètols deteriorats i col·locant-ne de nous. Així mateix, es vol implicar els alumnes en les 
tasques de treure males herbes, regar i col·locar rètols. També volem potenciar 
l’observació d’animals trobats dins el recinte escolar, en terraris, a les classes. 
 



INFORMACIONS VÀRIES 
 
PORTES OBERTES  
El dimarts 14 de març de 2/4 de 12 fins a la 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda tindrà lloc 
la jornada de portes obertes de l’escola. Us hi esperem a tots. 
 
PREINSCRIPCIÓ D’ALUMNES CURS 2012-13 
Volem comunicar-vos que la preinscripció d’alumnes s’iniciarà el dia 20 de març i 
finalitzarà el 30.  
 
SETMANA DE LA SALUT 
Del 26 al 30 de març celebrarem la setmana de la salut. Durant aquests dies realitzarem 
diferents activitats relacionades amb l’activitat física, les emocions, l’alimentació, la 
prevenció d’hàbits no saludables i el coneixement del cos. La cloenda d’aquesta setmana 
es durà a terme el dia 29, al matí, amb una trobada de totes les escoles del municipi. 
 
 
RACÓ DE L’AMPA 
 
UN PAS ENDAVANT PER A LA IGUALTAT A L’ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolguts pares i mares, nens i nenes, professorat i PAS. 

 

AVUI MÉS QUE MAI , davant d’aquesta crisi, cal invertir en un sistema educatiu que 
garanteixi un APRENENTATGE DE QUALITAT per a tothom i un futur amb IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS per a tot l’alumnat. 

La 6a hora, és especialment necessària perquè garanteix un millor aprenentatge, permet 
que les direccions de les escoles introdueixin reforços en aquelles matèries on els 
alumnes van més necessitats i facilita l’organització dels horaris de les escoles. Alhora, 
igualar l’oferta educativa de tots els centres sufragats amb fons públics significa una 
millora en l’equitat del sistema escolar català (públics i concertats han de fer les mateixes 
hores escolars). 

Per això, perquè creiem que l’educació és una prioritat pel futur dels nostres fills i filles, 
des de l’AMPA  Mare de Deu del Patrocini iniciarem la recollida de signatures  per 
promoure la iniciativa legislativa popular al Parlament de Catalunya. 

El proper 14 de març, dia de portes obertes a l’esc ola, no hi faltis, la teva signatura 
comta !!  

 

L’AMPA 

 
 



 
 
RACÓ DEL MENJADOR 

 

 Al menjador hem canviat de look 

A més de treballar els hàbits i  menjar també 
tenim temps per jugar i fer activitats. Però el 
menjador, en ser tan gran, resultava molt 
dispers i els alumnes no se centraven en els 
jocs. 

Per això, hem decidit repartir l’habitacle en 
racons. Tenim el racó dels deures, el dels 
jocs, el de dibuixar, la cuineta, els contes ... 

Així els nens i nenes saben on han de fer cada activitat. 

L’experiència està resultant i ens ho passem molt bé. 
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