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EDITORIAL 

La història de l'art és la branca de la historiografia que estudia les manifestacions 
artístiques que s'han donat al llarg de la història de la humanitat i la seva posterior 
classificació i interpretació. També es refereix a l'estudi acadèmic de les arts visuals, 
que tradicionalment han estat la pintura, l'escultura i l'arquitectura. 

 

 

 

Aquestes definicions són molt àmplies i alguns aspectes de la disciplina se 
sobreposen amb la teoria de l'art i la crítica de l'art. El treball de crítics i teòrics sovint 
ha esdevingut el puntal pel qual la història de l'art ha canviat de direcció.  

Aquesta és una de les explicacions que trobem d’art, però des de l’escola pensem que 

l’objectiu és brindar una educació en les àrees cognitives, social-afectiva i psicomotriu, 

a fi de promoure una experiència artística, que comporti la formació integral de la 

persona humana i afavorir el respecte, la igualtat i la solidaritat a través de la capacitat 

educativa de les arts. 

Les arts, no s'ensenyen, s’ofereixen. 

Les arts, entre la memòria i la creació. 

Les arts, entre la interrogació i l’emoció. 

Les arts, un camí d'accés al coneixement. (Lali Bosch) 

Proposarem a exalumnes de l’escola que vinguin a explicar la seva experiència en el 

desenvolupament d’activitats artístiques relacionades amb els noms de les classes 

per tal de tenir una visió més real i propera de la importància d’imaginar i experimentar 

en les pròpies possibilitats. 

 

ACTIVITATS DEL PRIMER TRIMESTRE 
 

LA CASTANYADA 

Castanyera, bones castanyes, danses, poemes, activitats, contes,  balls... ens 
agrada mantenir les tradicions i aquesta és una de les que treballem a l’escola. 
La castanyera en persona ens ha vingut a visitar. Als infants els encanta, i això 
ens diu que el seu món és un veritable món de fantasia. Poder dir que això és 
un “oxímoron” vol dir una cosa impossible “si és real no pot ser fantasia” ens fa 
adonar que pels infants tot és possible, i que el seu món tan imaginatiu també 
fa somniar els grans. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Historiografia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Art
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arts_visuals
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_l%27art
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_l%27art


 

              
 

                 
 
SANTA CECÍLIA  i  ELS DRETS DELS INFANTS 

Renoi que bonic! Un any més ens hem retrobat a la plaça de la Fira per 
compartir unes cançons i recordar als infants que no tenen les mateixes 
oportunitats que nosaltres. Tot això ho hem fet de la manera més entranyable. 
Tots junts i a la plaça pública, el lloc on hi cap tothom. Aquest any, encara que 
el cel estava núvol, l’hem pogut tocar amb la mà, com ens deia la cançó 
“Tocant el cel amb la mà” que han cantat el de 4t, 5è i 6è. Els de 1r 2n i 3r han 
cantat una cançó portuguesa “A Janhelinha fecha” i els d’educació infantil “Mira 
la papallona”, acompanyats per la “batukada” de l’alumnat de Secundària. Ha 
estat una trobada excel·lent de pares, mares, avis, germans, tiets... en fi, tots 
els familiars i amics han vingut a escoltar-nos, i a ratificar que hi ha poques 
coses més interessants que els infants.  
S’ha presentat un recull d’activitats sobre els Drets dels infants, centrant-nos en 
aquesta ocasió en el “Dret a la comprensió i a l'afecte per part de les famílies i 
la societat”, que prèviament s’havia treballat a l’escola. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



COL·LABORACIONS DELS CICLES 

EDUCACIÓ INFANTIL 

Els nens i nenes d’educació infantil (classes de l’escultura, la dansa i la música) 
hem anat de visita al Museu de la Sal “Josep Arnau” per veure els treballs 
artístics i escultòrics que es poden fer amb pedres de la Muntanya de Sal i 
quines eines es fan servir.  

Pel camí ens hem trobat amb dues escultures. Una representa el comte Borrell 
II, a cavall, (sense cap), feta amb pedra de travertí de l’escultor Josep M. 
Subirachs i l’altra, a la Fira de dalt, és una font escultòrica que commemora la 
caiguda de Cardona el 1714, feta de ciment per l’escultor Josep Campeny. 

 

 

 

     

 

CICLE INICIAL 

Els nens i nenes de 1r i 2n hem anat a fer una 
visita a la “Minilla”. 
Ens han explicat que a la Muntanya de Sal no 
hi poden viure les plantes, i sí que hi creixen a 
les muntanyes del costat. 
Els miners havien de portar una mascareta per 
no respirar el fum de les màquines. Hi va 
haver un moment que ens vam quedar tots en 
silenci i vam sentir les gotes d’aigua de la 
pluja, que s’havien filtrat, que anaven caient i 
que acabaven formant les estalactites i les 
estalagmites.   



La sal de la mina és de diferents colors perquè està barrejada amb altres 
materials, com el ferro o el fang. Dins la mina, era com un petit poble. Hi havia 
un taller mecànic, benzinera, oficines... de manera que els miners no haguessin 
de sortir a fora durant la jornada de treball. 
Hi ha tres tipus de sal: 

 L’halita, que és la sal que utilitzem per cuinar i per conservar els aliments. 

 La silvinita, que serveix per fer explosius. 

 La carnal·lita, que s’utilitza per fer medicaments. 
 

 

 

 

 

 

CICLE MITJÀ  

Aquí teniu l’experiència d’un 
alumne del cicle mitjà al 
Cosmocaixa. Hi  vam veure 
moltes coses interessants. El 
que més em va agradar va 
ser una esfera de vidre que 
a dins hi havia una bola de 
color taronja i una mica 
brillant. La bola taronja 
llançava llamps. Quan 
posaves la mà a sobre i la 
deixaves una estona, els 
cabells es posaven drets i 
semblaves un lleó. Això era 
a la sala de la matèria on 

estaven tots els jocs i les cases antigues.  
M’ho vaig passar molt bé amb tots els meus companys de classe. Vam 
aprendre moltes coses sobre la ciència. 

 
CICLE SUPERIOR 
 
SORTIDA AL MUSEU DE LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DE TERRASSA I A CATALUNYA 

EN MINIATURA 

El divendres, dia 7 de novembre, vam anar d’excursió amb l’escola. Vam anar a 

Terrassa i el primer que vam fer a l’arribar va ser esmorzar. Llavors ens van dividir en 

dos grups, un de cinquè i un de sisè, i vam començar la visita al Museu de la Ciència i la 

Tècnica.  



Primer de tot ens van ensenyar la maqueta 

de la fàbrica i a continuació vam entrar a 

les antigues carboneres. Ens van explicar 

que la fàbrica funcionava gràcies al carbó 

que portaven d’Astúries i d’Anglaterra. Els 

carros el portaven fins allà i llavors el 

tiraven per uns forats que hi havia al 

sostre. Els treballadors ficaven aquell 

carbó a les calderes per a què l’aigua que 

hi havia en uns tubs es convertís en vapor i 

fes funcionar la “burra”, una màquina de vapor que feia moure totes les màquines de 

la fàbrica. El treball dels homes que feien aquesta feina era molt dur. També vam 

entrar a la xemeneia i ens van explicar que per netejar-la ho havien de fer nens, això 

era molt perillós perquè era molt alta. 

Seguidament vam veure com eren els despatxos del director i l’encarregat; tenien  

telèfon, una escopidora pel tabac, etc. 

A continuació vam veure tot el procés de fabricació. Hi havia moltes màquines: la 

filadora, la cardadora, etc. i quasi totes feien molt soroll!                                                                    

Al final vam veure el magatzem on venien la roba i vam tocar diferents tipus de fibres: 

cotó, llana, sintètiques ...  

Com  a cosa curiosa ens van ensenyar els vestidors. Allà ens van explicar que les dones 

havien de dur mocador al cap per evitar accidents ja que se’ls podien enganxar els 

cabells amb les màquines, i les màquines de fitxar. També hi havia molts cartells antics 

amb les normes i consells que havien de seguir els treballadors. 

A l’acabar la visita vam anar a dinar a Catalunya en Miniatura. Vam veure les maquetes  

dels llocs més importants de Catalunya, com el  castell de Cardona. Primer a peu i 

després amb un trenet. 

Va ser molt divertit!!!                                                            (Alumnat del cicle superior) 



RACÓ DE L’AMPA 

ampapatrocini@gmail.com 

Us animem a fer-la servir!      

Participeu amb l'AMPA!  
 

RACÓ DEL MENJADOR 
 

Amb l’arribada del fred, els refredats 
estan a l’ordre del dia, per això és molt 
important incorporar més vitamines C a la 
dieta, sobretot als nens. 
Un suc de taronja és deliciós i nutritiu, 
però si a les taronges els hi afegiu poma, 
pinya i pastanagues obtindreu una bomba 
saludable.  
Renteu bé la fruita, peleu-la, traieu-li les 
llavors i la liqüeu. 
 
Deliciosa!!!! 

 
CONSELL ESCOLAR 

 
Eleccions al consell escolar 

El passat mes de novembre van tenir lloc les eleccions per 
renovar el consell escolar.  
El dilluns 24 es van fer les votacions per a la renovació del 
sector pares i mares d’alumnes; hi van participar 44 persones i 
els resultats van ser: Luisa Molina Muñoz 31 vots, Rosa M. 
Lanaspa Cuadrench 19 i Raúl Roca Soto 17. Per tant, les dues 
persones que entren a formar part del consell escolar per 
representar el sector pares i mares són la Luisa i la Rosa M. 
El dimarts 25 va sortir escollida l’administrativa Dolors Serra 
Sellarés per part del sector PAS (personal d’administració i 

serveis). 
El dimecres 26 van sortir elegides pel sector mestres Maria Lluïsa García Guixé, amb 
9 vots i Rosa M. Torrico Camps, amb 8.   
 
El nou consell escolar serà format per: 
 
Equip Directiu: Elisabet Sánchez Serena, M. Alba Cortada Anglarill i Manuel Zamora 
León. 
Sector Mestres: Teresa Sampera Bonet, Olga Batet Mestre, M. Lluïsa Garcia Guixé i 
Rosa M. Torrico Camps. 
Sector Pares: Anna Poza Pedrosa, Luisa Molina Muñoz i Rosa M. Lanaspa 
Cuadrench  
Representant Ajuntament: Elena Xixons Clotet. 
Pers. Adm. i Serveis: Dolors Serra Sellarés. 
Representant AMPA:  Núria Fàbrega Cruz. 

mailto:ampapatrocini@gmail.com


EL CÀRDIO A LA MARATÓ 
 

 

L’escola s’ha 
adherit a la 
proposta de la 
fundació SHE de 
participar a la 
Marató fent un 
mural del Càrdio 
amb l’alumnat i 
professorat de 
l’escola. 

 

 
 
 

 
 
FELICITACIÓ DE NADAL  

 

Els i les alumnes de sisè han dissenyat la felicitació de Nadal. 

Aquí us presentem les finalistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
WEBS INTERESSANTS per aquests dies 
 
 
 https://www.pinterest.com/ideesmagistrals/nadal-manualitats  

 http://ideesmagistrals.blogspot.com.es/search/label/manualitats  

 http://www.sortirambnens.com/per-fer-a-casa/manualitats-infantils/629-
fanalet-de-llauna.html  

 https://www.youtube.com/watch?v=z1pSdMyHG8s  

 http://www.mytaste.cat/c/nadal-nens.html (receptes)  

 http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/nadal/nadal.htm (jocs) 
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https://www.pinterest.com/ideesmagistrals/nadal-manualitats
http://ideesmagistrals.blogspot.com.es/search/label/manualitats
http://www.sortirambnens.com/per-fer-a-casa/manualitats-infantils/629-fanalet-de-llauna.html
http://www.sortirambnens.com/per-fer-a-casa/manualitats-infantils/629-fanalet-de-llauna.html
https://www.youtube.com/watch?v=z1pSdMyHG8s
http://www.mytaste.cat/c/nadal-nens.html
http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/nadal/nadal.htm
mailto:rdv@centres.xtec.es
http://www.xtec.cat/ceip-mdpatrocini-cardona/

