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 EDITORIAL 
 

Final de curs. 
Sempre anem repetint les mateixes paraules: com passa el temps, que ràpid que 
va... però tot són percepcions. El temps és molt relatiu, ja que enguany hem parlat 
del 1714 que són tres-cents anys enrere i tanmateix ho hem fet com si fos ahir 
mateix. Enteneu el que us volem dir?  
Ens toca viure ara i aquí, i són moltes les coses que fem cada dia per aconseguir 
una convivència més humana, per això al final d’un altre curs, fem balanç, ens 
adonem que tenim entre mans una tasca importantíssima, en un temps de canvis, 
potser de poca estabilitat, però sempre amb un repte molt important que és el 
d’acompanyar els vailets que són el futur.  El seu futur  no el podem preveure, per 
això els hi hem de donar eines per poder encarar el que calgui, amb salut 
(programa SI de salut integral), dignitat, treball i respecte (pluralitat i atenció a tots 
els alumnes d’igual manera). Així el temps quedarà com a metàfora, passat, 
present i futur. Tres moments de la vida de cadascú de nosaltres i molt importants 
alhora. 
Que tingueu un bon estiu! 
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PROGRAMA SI 

Com tots sabeu, la nostra escola és pionera en el desenvolupament del programa de 
Salut Integral. Des del curs 2008-2009, estem portant a terme aquest programa, amb una 
valoració dels seus promotors molt positiva. Per aquest motiu, el passat 29 de maig les 
mestres Rosa Maria Torrico i Camps i Pilar Clusellas i Macià van assistir com a 
conferenciants a les jornades de transferència de bones pràctiques en centres PAC 
(projecte autonomia de centre) als SSTT (Serveis Territorials d’Ensenyament a Manresa) 
per explicar en què consisteix el programa i com el portem a terme. Aquesta agradable i 
bonica experiència va ser compartida amb altres escoles. 

ESCOLES VERDES 

El passat 13 de juny, vam dur a terme una actuació conjunta les escoles que participem 
en el programa Escoles Verdes. L’Escola Joan de Palà va explicar els diferents treballs 
que van realitzar el seu alumnat. Aquí teniu l’escrit que va llegir la nostra escola a la 
trobada del Paperer. 

Molt bon dia! 

A l’Escola Mare de Déu del Patrocini hem après moltes coses sobre el pla de les 

Hortes i el seu regadiu, gràcies a la informació obtinguda amb el qüestionari 

contestat per les famílies, a dos “power point” i la informació aportada pels mestres 

i, sobretot,  al que vam aprendre amb la visita de la Dolors Riu, la siquiaire, que en 

sabia moltes coses. 

Hem pogut saber que la síquia és un canalet del segle XIII, de 3 Km i mig  de llarg 

que recull aigua del riu Aigua d’Ora a través d’una resclosa i que creua tot el pla de 

Segalers. La síquia permet regar les hortes de les tres parts en què es divideix: la 

Codolosa, el pla de Bellestar i Tavèrnoles. 

Sabem que la comunitat de regants està formada per 197 socis, que poden regar per 

torns dos dies a la setmana. Per fer-ho  disposen d’uns recs i d’unes ullades que 

permeten regular el pas de l’aigua als seus horts. 

També hem pogut saber que el pont de la Lleura, antigament, havia servit d’aqüeducte 

per poder passar la síquia el torrent de Galivart. Més tard es va construir el pont del 

Ne,  i el de la Lleura, bo i ampliat, va servir,  i encara serveix actualment, de lloc de 

pas del camí de Cardona a Solsona i a Sant Llorenç de Morunys. 

Del pla de les Hortes se’n treuen moltíssims i variats productes d’horta: cereals, 

llegums, hortalisses, fruites, farratges i oleaginoses. 

Entre altres moltes coses, hem conegut una llegenda molt antiga que explica que vora 

el pont de la Lleura hi havia hagut una gran pedra clavada al terra (que segurament 

era un menhir de la Prehistòria), que si li tiraven pedres parlava. Un dia va dir que si 

algú la destruïa Cardona s’enfonsaria, ja que aquesta pedra era la tapa d’un gran riu 

subterrani. Per sort això no es va complir quan va ser arrencada i feta trossos, i així, 

avui, nosaltres hem pogut trobar-nos aquí. El pont del Diable també té una bonica 

llegenda. 



COL·LABORACIONS DELS CICLES 

 

En aquesta revista hem pensat deixar reposar els cicles, amb les seves col·laboracions. 
Ja sabeu que cadascun d’ells ha fet mil activitats, els vostres fills ja us n’han informat, i 
els més menuts ja us heu interessat per les seves tasques. I si no ho heu fet, us 
recomanem que invertiu temps en fer-ho (allò que diem, a l’editorial, del temps). Aquesta 
és la millor inversió de futur, la de dedicar temps als nostres fills, no en tingueu cap 
dubte. 

   
Farem però, una petita excepció parlant dels de sisè ja que és el seu darrer curs a 
l’escola. S’han fet grans i van cap a l’Insti. En tenen moltes ganes, volen volar. No els 
talleu les ales, però acompanyeu-los i feu-los de paracaigudes si algun cop s’estavellen. 
Aquesta és la veritable tasca dels pares i dels educadors, acompanyar i deixar lliures. 
Recordeu que a tots ens agrada ser lliures, però encara ens agrada molt més sentir-nos 
estimats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIÈNCIA FOTOGRÀFICA INTERNACIONAL DELS MONUMENTS 

(EFIM 2014) 

 
Com cada any, des d’en fa molts, l’alumnat del  cicle superior ha participat en aquest 
concurs de caire internacional. Aquest any ens hem centrat en el monument a Borrell II 
de Josep Maria Subirachs, com a petit homenatge pel seu recent traspàs.    
 

 
 
 



FESTA DE FI DE CURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’alumnat representa LA FIRA D’OFICIS. 

 Acomiadament de l’alumnat de sisè. 

 Coreografia de GREASE a càrrec d’alumnes d’extraescolars. 

 Compartir un sopar, a les mateixes pistes del centre i, per acabar,  
... gresca i ballaruga. 

 

RACÓ DE L’AMPA 

Un any més l’AMPA us ofereix diferents activitats i serveis per la temporada d’estiu (del 
30 de juny al 14 d’agost): acollida matinal, esplai “Els indis” i Casal esportiu 

 
RACÓ DEL MENJADOR 
 

I per la revetlla petards, amb precaució, i ... “coca de Sant Joan” 

 

Ingredients:  

 

 250 g - Farina de 
força 

 100 g - Sucre 

 100 g - Mantega 

 2 - Ous 

 20 g. - Llevat en pols 

 1/2 - Got de llet 

 1 - Branca de 
canyella 

 1/2 - Pell de llimona 
ratllada 

 Pinyons 

 Fruita confitada 
variada 

 Desfeu el llevat amb la llet una mica calenta. 

 Afegiu-hi tres cullerades de farina i treballeu-ho fins fer una 
massa llisa; deixeu-ho reposar fins que dobli el volum. 

 Feu un volcà sobre el marbre amb la farina i poseu en el centre la 
mantega, els ous, el sucre, la sal, la ratlladura de llimona i l'anís. 

 Treballeu amb la mà o una forquilla els ingredients del mig, 
afegiu-hi la massa fermentada i continueu treballant-ho amb la 
farina fins obtenir una massa fina i compacta. 

 Estireu-la sobre una placa de forn untada amb oli o mantega, 
donant-hi un gruix d'1 cm aproximadament i forma ovalada. 

 Pinteu-ho amb ou i col·loqueu-hi al damunt les fruites confitades, 
tallades a trossos, i deixeu-ho reposar fins que dobli de volum. 

 Repartiu-hi els pinyons per sobre, tireu-hi sucre pel damunt i 
coeu-ho al forn a 180º uns 20 minuts. 
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