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 EDITORIAL 

En aquesta editorial us parlarem dels noms de les classes triats per als cicles 
mitjà i superior. Els alumnes de tercer són el Corre de Bou;  els de quart, els 
segadors; els de cinquè, els diables; i els de sisè, les bruixes . 

Des de fa més de cinc segles, era costum a les festes cavallaresques, 
de la vila els jocs amb bous, el tradicional Corre de Bou. Com a 
conseqüència de la paternitat dels ducs de Cardona, la ciutat celebra 
unes festes i es llavors quan es fixa la festa que es continua celebrant 
avui. 

La particularitat del Corre de Bou, de Cardona és la “cargolera”, on una 
persona de la plaça es fica dintre i crida el bou.  

 
 

Els segadors eren les persones encarregades de segar els camps, és a dir, 
de tallar els cereals. Actualment, l’ofici de segador s’ha perdut, ja que hi ha la 
segadora, una màquina que fa la mateixa feina. Però fins fa uns 40 anys, 
l’ofici de segador era corrent a Catalunya. 
Tant és així que l’himne de Catalunya es titula Els Segadors. El conflicte 
bèl·lic que afectà bona part del Principat de Catalunya entre els anys 1640 i 
1652, i que tingué com a efecte la signatura del Tractat dels Pirineus el 
coneixem com a Guerra dels Segadors.  

 
El Ball de Diables és una tradició arrelada inicialment a Catalunya, i 
posteriorment al País Valencià i a les Illes Balears. Actualment, la seva 
participació a les cercaviles, a les processons i als correfocs l’ha convertit en 
una part essencial de les festes majors de molts pobles i ciutats. 
 
Extret de: Viquipèdia    http://ca.wikipedia.org/wiki/Ball_de_diables 

 

 

En l'imaginari popular, la bruixa és una dona que, per mitjà d'un pacte 
amb el dimoni, ha aconseguit poders sobrenaturals que utilitza en 
benefici propi o amb finalitats malèfiques.  

Durant l'Edat Mitjana i durant la segona meitat del segle XVI i primera del 
segle XVII, es va dur a terme una gran persecució de dones acusades de 
bruixeria, ja que se les culpava de totes les calamitats. Se les marginava, 
empresonava i fins i tot van ser executades 

Avui dia, les creences sobre bruixes han perdut protagonisme entre la 
població en general, i molta gent sol veure la bruixa com un personatge popular entranyable que 
sol aparèixer en els contes infantils o en actes relacionats amb les festes populars. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Principat_de_Catalunya
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Correfoc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Festa_major
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dimoni
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XVI
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XVII


PROJECTE EURONET 50/50 

El divendres 18 
de maig de 
2012, l’escola 
va dedicar tot el 
matí a celebrar 
la festa de 
cloenda del 
Projecte 
Euronet 50/50, 
amb el que s’ha 
estat treballant 
des de l’any 2010. El matí es va iniciar amb el disseny i confecció d’enganxines amb 
eslògans  que convidaven a l’estalvi d’energia i que tots els alumnes, mestres, pares i 
mares i la regidora d’Ensenyament van portar enganxades al pit. Aquests eslògans o 
consignes també es van fer a mida A-3 i es van col·locar al frontal de l’empostissat del 
músic junt amb unes lletres gegants que deien “Euronet 50/50”. Aixa mateix, a les aules 
es van fer tallers energètics. 
 
A les 11, tots ens vam concentrar a la pista gran del pati, on després dels parlaments de 
la regidora i de la directora, el músic Oriol Canals Boix va amenitzar una ballaruga molt 
animada i participativa. Entre cançó i cançó, sovint, va fer al·lusions a temes 
mediambientals. La festa es va donar per acabada a 2/4 d’una. 
 
 
 

ESCOLES VERDES 

El darrer dia de curs, com a cloenda de l’actuació De font en font del programa Escoles 
Verdes, la nostra escola, junt amb l’escola Joan de Palà de la Coromina, vàrem anar 
caminant al parc de la Mare de la Font.  
Els parvulets i els de cicle inicial van fer un recorregut més curt, però els de cicle mitjà i 
superior van anar cap al portal de Graells i, passant pel camí  de la vall de Nyítols,  van 
arribar a la font. Alumnes dels diferents cicles de les dues escoles van explicar el que 
havien treballat sobre fonts del municipi i, seguidament, després d’esmorzar, van recollir 
les deixalles que hi havia al parc.  La Mare de la Font, l’antiga font de Martins, és la mare 
de les fonts urbanes més antigues que hi ha dins la vila de Cardona. 

 

L’ IMPULS PER LA LECTURA 

El dia 19 de juny les diferents escoles participants al Pla 
d’Impuls de la Lectura van participar en la cloenda, on cada 
escola va presentar el projecte que havia treballat durant el 
curs. La nostra escola va presentar “El nostre riu”, una 
activitat de medi feta pel grup de 3r de primària.  

 

 

 
 



XI SETMANA DE LA SALUT  
Tal com ja vàrem comentar en la revista anterior, la setmana del 26 al 30 de març es va 
celebrar la onzena Setmana de la Salut. Durant aquests dies tot l’alumnat va treballar 
diferents aspectes relacionats amb els hàbits saludables i el coneixement del cos. La 
cloenda, va ser el dia 29, al matí, a la plaça de la biblioteca, on totes les escoles del 
municipi es van trobar amb el Càrdio, per realitzar activitats conjuntes i un esmorzar 
saludable.  
 
 

SANT  JORDI 
Per Sant Jordi l’escola va participar en diferents 
activitats. 
Durant el matí, l’alumnat de primària va anar a la 
plaça del Mercat. Allà  ens vam trobar amb l’escola 
Mare de Déu del Carme i uns quants alumnes de 
cada curs van llegir un poema. A l’acte també hi va 
assistir l’alcalde de Cardona, que ens va llegir un 
poema. Tot seguit, vam esmorzar coca amb xocolata. 
Els organitzadors de l’acte van ser els veïns del Barri 

Mercat. Mentrestant, a l’escola, els alumnes de P5 van representar la llegenda de Sant 
Jordi als alumnes de l’escola bressol Aliret i als de P3 i de P4. 
A la tarda, tota l’escola va assistir a l’espectacle The Artistes, al Teatre Els Catòlics. 
L’obra va anar a càrrec de la Companyia Inestable de l’Institut Sant Ramon. 
Durant la setmana, els alumnes de l’escola van visitar la biblioteca municipal. També, van 
realitzar un llibre en format on-line sobre els noms de les classes.  
Per veure’l, podeu trobar-ho en aquest link: 

http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8015582_2526/llibre/ 
 
 
 

CONCURSOS  

Com cada any els més petits de l’escola han 
participat en el concurs de dibuix de la Casa de 
Andalucía de Cardona. L’alumnat de Cicle Mitjà va 
participar en un concurs organitzat per la marca 
d’arròs Montsià. En aquest concurs els alumnes 
van presentar diferents receptes d’arròs. Els 
alumnes de religió han participat al concurs bíblic, 
on van respondre un qüestionari i van fer un 
dibuix. Els alumnes de Cicle Superior van 
participar en el concurs de L’experiència 
fotogràfica dels Monuments, on 3 alumnes de 
l’escola han quedat finalistes.  
 
 
 
 

 Dibuix de P4 per la casa d’Andalucía. 
 
 

 

 

 

http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8015582_2526/llibre/


COL·LABORACIONS DELS CICLES 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Durant el mes de maig els alumnes 
d’educació infantil van anar de colònies 
a La Carral. Van ser dos dies on els 
nens i nenes s’ho van passar pipa! 
Varen fer un munt d’activitats: joc dels 
indis, joc de nit, el Ruquet Valent i la 
granja. Els infants van passar una nit 
fora de casa!! És que ja són grans, eh! 
Per això van menjar, es van desvestir i 
vestir tot sols. 

Van ser dos dies molt profitosos, ja que 
es van moure en un entorn diferent i 
això fa que s’estableixin unes  relacions 

diferents de les que hi ha a l’escola. A més, es potencia l’autonomia personal , el treball 
en equip, la convivència, l’educació en valors, l’empatia i la capacitat d’esforç.  

CICLE INICIAL 

Aquest 3r trimestre les escoles de Cardona que formem part del programa “Escoles 
Verdes” hem treballat algunes fonts del municipi. Els nens i nenes de 1r i 2n hem fet una 
sortida per conèixer les del nucli de Cardona i la font del Camí Nou. 

Al sortir de l’escola, la primera font que 
vam trobar va ser la de la Ctra del 
Miracle, després vam caminar fins a 
trobar la del parc. Una mica més avall 
vam veure l’antiga font del vall de la 
Pilota i, uns pocs metres més amunt, la 
nova font, davant del pavelló. Vam 
continuar cap a la plaça de Santa 
Eulàlia i allà en vam trobar una altra i 
al seu costat un abeurador que fa anys devien utilitzar els animals. Tot seguit vam 
continuar cap a la plaça de la Fira. La font que hi ha sota les voltes és la que coneixíem 
més nosaltres. A la Fira de dalt, n’hi vam trobar una altra. Des d’allà ja vam anar cap a la 
del Camí Nou. Allà, després d’esmorzar, vam fer un dibuix de la font i ens vam fixar en 
els animals que hi vèiem: marietes, formigues, algun ocell ... i les plantes: margall, 
savines, plataners, pinassa, ... Per acabar, ens vam posar uns guants i vam recollir les 
deixalles que vam trobar. 

Altres fonts que vam veure durant el camí de tornada cap a l’escola van ser: la de la 
plaça de Sant Jaume, la de la plaça del carrer de les Rodes i la de la plaça del Vall de 
l’estudi.. 

Quantes fonts que tenim a Cardona!! 

 

 
 

 



CICLE MITJÀ 

El divendres 8 de juny, CM vam 
anar a visitar Castellar de N’Hug i 
les Fonts del Llobregat. 
Ens ho vam passar molt bé i ens 
va agradar molt. 
Primer vam esmorzar a la plaça de 
Castellar de N’Hug i vam fer una 
petita visita al poble. Llavors vam 
anar baixant i veient les fonts, El 
recorregut és molt maco i està 
molt ben cuidat. 
Vam jugar una estona, vam dinar i 
tornada cap a Cardona. 
 

 

 

CICLE SUPERIOR 
 

 
 

Bona tarda a tothom! 
 
Som els i les alumnes de sisè i pels profes coneguts com els cridaners, rebels, tossuts i 
protestaires de l’escola, però tenim un cor que no ens cap al pit. 
Farem una mica d’història sobre el nostre pas per l’escola. 
Alirets: Érem els mes petits! No enteníem res del que ens deien, així  que anàvem a la 
nostra bola. Quins temps aquells… fèiem el que volíem, no teníem deures, fèiem una 
becaineta… en resum, vivíem molt bé. 
La nostra primera tutora va ser l’ Alba Cortada. Amb ella vam aprendre moltes coses 
com: restar, sumar, començar a llegir i aprendre les vocals. 
La segona tutora la recordem com la nostra mare, ens cuidava com reis i ens donava 
molts regals. Però per mala sort aquest any no es pot gaudir del seu ensenyament 
perquè s’ha jubilat. Pilar, sempre et recordarem. 
L’ Elena Estany va ser la nostra següent professora, ella va ser una de la que ens va 
saber fer funcionar. 
Després va arribar la Carme Roca i, tot i que era una bona professora, no va entendre 
ben  bé com érem i li va costar una mica controlar-nos. 
Ah! Mai podrem oblidar quan el Jaume ens feia l’assignatura de L’ aventura de la vida, 
per nosaltres coneguda com la vida del Jaume. 
Aquest últim any hem començat l’edat del “pavo” i qui ens ha hagut d’adreçar ha estat la 
Núria Camps: fent-nos fer divisions, deures, deixant-nos sense pati… Et trobarem a 
faltar! 
Gràcies a tots i a totes per aguantar-nos aquests anys. Ja ens veurem pel carrer. 
 

 
 
 
 
 



COMIAT DE LES ALUMNES DE PRÀCTIQUES 
Al finalitzar la nostra estada de pràctiques, vàrem decidir col·laborar amb la revista fent 
un escrit que reflectís la nostra petita trajectòria a la classe dels bastoners (P4) i la classe 
de les havaneres (P5). 
Durant aquest mes de pràctiques, ens ha permès enriquir-nos de nos coneixements i 
altres metodologies d’ensenyament-aprenentatge, que podrem aplicar en un futur coma 
docents. 
Hem pogut observar com és el dia 
a dia a les aules d’educació 
infantil, així com el funcionament 
de tota l’escola. A més, hem tingut 
l’oportunitat de poder gaudir d’una 
nova experiència, com les 
colònies a La Carral, que van ser 
dos dies intensos i divertits amb 
tot el cicle d’educació infantil. 
 
Després d’haver finalitzat el 
període de pràctiques a l’escola, 
podem dir que estem molt 
contentes, orgulloses i satisfetes, 
ja que ens hem sentit recolzades per tot l’equip docent, que en tot moment ens ha 
proporcionat l’ajuda que necessitàvem. 
Per últim, volem donar les més sinceres gràcies a les nostres tutores, que tot i estar 
sempre carregades de feina, han estat disposades a ajudar-nos amb una paciència i 
amabilitat admirables. 
 
Fins aviat i gràcies!!! 
 
Esther Mitjans i Anna Requena 
 
 
 

FESTA DE FI DE CURS 

Quina festa més bonica!. El dia 22 de juny, a la tarda, vàrem acabar el curs, i com a festa 
de cloenda vàrem fer una Festa Major, començant amb un passacarrers acompanyats 
pels grallers de la Colla Gegantera de Cardona. Tots els cursos des de P3 fins a 6è van 
fer la seva representació: capgrossos, bastoners, havaneres, patum,  danses 
tradicionals, castellers, corre de bou, segadors, bruixes i dimonis.. 
Hi va haver una gran afluència de públic, ja que van ser moltes les famílies, amics i ex-
alumnes que ens van acompanyar. Vàrem acabar amb la sardana de Cardona, que va 
ser ballada per tots els alumnes, mestres i els participants a la festa que ho van desitjar. 
 
Els alumnes de 6è van ser acomiadats amb obsequis per part dels pares i amb una orla 
per part de l’escola. Les mestres que havien estant tutores, van rebre un bonic ram de 
flors. 
 
L’AMPA ens va preparar un esplèndid sopar, que acompanyat pel grup musical Biombo 
Show, ens va fer passar una vetllada molt agradable.  
 

 

 

    



RACÓ DE L’AMPA 

Per aquest estiu, l’AMPA ha organitzat activitats d’estiu. L’activitat més destacada és el 
Circ Curcus aquí en teniu una petita mostra.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RACÓ DEL MENJADOR 

La nova distribució de l’espai en diferents zones 
de jocs i les  activitats relacionades amb el 
reciclatge han donat qualitat a l’activitat (la 
pluralitat de petits espais dóna color a una sala 
tan polivalent, permet que els nens i nenes puguin 
jugar amb més tranquil.litat, que el material es 
mantingui més ordenat i la lectura de contes es 
pot portar a terme dins l’iglú en un ambient de 
recolliment) Amb les diferents activitats aprenen a 
aplicar la teoria de les tres R: reciclar, reutilitzar i 
reduir residus. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
http://www.xtec.cat/ceip-mdpatrocini-cardona/ 
 

http://www.xtec.es/ceip-mdpatrocini-cardona/


ORLA DE L’ALUMNAT DE 6è 
 
 
 


