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 EDITORIAL 
 

Els perills de la hiperpaternitat 

La hiperpaternitat és el model de criança que es caracteritza per una sobreprotecció 
excessiva dels fills, que comporta una pèrdua d’autonomia i poca tolerància a la 
frustració. Què ha canviat en la nostra societat perquè sigui força habitual topar amb 
aquest patró educatiu?  

 

Si sou dels que quan aneu a buscar els fills a l’escola el primer que feu és carregar les 
seves motxilles, o mentre sou al parc els aguanteu l’entrepà perquè hi vagin fent 
mossegades, és possible que us hàgiu apuntat al carro de la hiperpaternitat, un nou 
model de criança exportat dels Estats Units que converteix els fills en el centre més 
absolut de la vida familiar… 

 
Aquest és el principi d’un escrit que us recomanem que llegiu durant les vacances i en 
prengueu nota.  
 
Aquí us adjuntem l’adreça a través de la qual podeu accedir a l’article complert:  
 
http://www.ara.cat/suplements/criatures/que-fills-no-pares-Millet_0_1534646530.html 
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PROGRAMA SI ! / JORNADES DE SALUT 

  

 

 

 

 

 

 

És un bon treball el que des de l’escola es fa durant el curs, i especialment en aquestes 
jornades, per fomentar la salut en quatre àmbits bàsics: coneixement i cura del cos, 
activitat física i descans, alimentació saludable i gestió de les emocions. En les jornades 
d’aquest curs, a cada cicle es va treballar un aspecte concret de coneixement i cura del 
cos i ho va deixar plasmat en murals per fer-ne difusió a la resta de l’escola. Aquest 
treball serà molt més profitós si a cada família es segueixen fomentant els hàbits 
saludables per donar uns bons fonaments als infants i ajudar a crear una societat més 
sana.  

A part de l’escola, podeu treballar per la salut de la vostra família a través de la web de 
Cardona integral: 

http://www.cardonaintegral.com/ca/index 

 

PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀR IA 
INTERCULTURAL (ICI) 

En el marc del projecte ICI, que té per 
objectiu potenciar i millorar la convivència i 
les relacions interculturals, l’escola ha 
participat en la redacció de la Monografia 
Comunitària, procés de diagnosi per a 
l’elaboració de la Programació comunitària. 

També en el marc d’aquest projecte, el 
passat 9 d’abril, en la cloenda de l’espectacle 
Anodrac, la dansa de la convivència, dos 
alumnes de cicle superior van explicar 
Contes del món a casa nostra, en anglès i 
àrab. 
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ESCOLES VERDES i PROGRAMA EURONET 50/50 MAX 
 
Des del curs 2004 - 2005 la nostra escola participa en el projecte d'Escoles Verdes, amb 
l'objectiu de conscienciar l’alumnat i les famílies de la necessitat de vetllar per la cura del 
medi ambient: reducció de residus i la seva correcta recollida; conèixer l'entorn natural 
proper, respectar-lo i emprendre accions per a la seva conservació; potenciar l’estalvi 
d’aigua; reduir el consum d’energia. Durant tots aquests anys, juntament amb la 
participació en el projecte Euronet 50/50 des del curs 2010 - 2011,  s'han anat introduint 
actuacions que ja han quedat consolidades, com per exemple:  
 

APROFITAMENT DE L’ENTORN: recorregut 
pel recinte, observació i estudi d'un arbre. 
Observació i estudi d'un ocell. Observacions 
diàries, a cicle superior, a la caseta 
meteorològica i tramesa de les dades al 
Servei Meteorològic de Catalunya. Control 
setmanal del compostador de matèria 
orgànica. 
POLÍTICA D’ESTALVI DE PAPER: 
compliment de les normes establertes per tal 
de vetllar pel consum responsable de paper. 
Recollida sistemàtica del paper usat als 
contenidors de les aules i el posterior 

abocament al contenidor corresponent del barri. 
CONTROL EN LA DESPESA D’ELECTRICITAT: compliment de les normes elaborades 
amb el programa EURONET 50/50 per tal de vetllar pel consum responsable 
d’electricitat.  
CONTROL EN EL CONSUM D’AIGUA: control de la pressió de l’aigua de les aixetes. 
RECOLLIDA, RECICLATGE I REDUCCIÓ DE RESIDUS: recollida, reciclatge i reducció 
de residus al centre;  abocament dels diferents residus recollits a l’aula, als contenidors 
externs del barri i/o al compostador; abocament dels residus recollits als contenidors dels 
passadissos de les diferents plantes, als contenidors externs, seguint els torns establerts; 
control dels embolcalls dels esmorzars de l'alumnat per constatar si hi ha hagut millores.  
VENTILACIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS DE L’ESCOLA: ventilar les aules, aules 
comunes i passadissos. 
PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT EN LA CARTELLERA MÒBIL D’ESCOLES VERDES: 
incentivar la participació de l’alumnat en la cartellera mòbil d’Escoles Verdes amb petites 
aportacions: fotografies, notícies, vivències ... 
 
En el present curs s’ha aprofundit en el 
tema de la recollida selectiva a través de 
tallers per part de la deixalleria mòbil del 
Consorci de residus del Bages.  
 
També, el dia 10 de juny, es portarà a 
terme una actuació conjunta amb les altres 
Escoles Verdes del municipi: Itinerari de 
literatura i natura pels entorns de La 
Coromina, que finalitzarà a la font de La 
Carosa. 
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COL·LABORACIONS DELS CICLES 
 

INFANTIL  

El dia 12 d’abril, l’alumnat d’educació infantil va visitar el LAB 0-6 (centre de descoberta, 
recerca i documentació per a l’educació científica a les primeres edats), un espai on els 
infants aprenen ciència tot jugant i experimentant. Aquests són alguns dels comentaris 
que van fer: 

- Havíem de fer arribar les pilotes a uns recipients i ho controlàvem girant uns 
tubs. 

- Havíem de fer bombolles de diferents formes, però sempre sortien rodones. 
- Vam jugar amb balances. Calia que quedés pla posant pesos, pinyes, fustetes, 

taps de suro, pots amb llavors… 
- En un altre racó fèiem construccions i camins amb cilindres i prismes.  
- També hi havia llibres d’animals, de l’univers, de plantes… 
- Hi havia un llençol que ens hi posàvem al darrere i es veia la nostra ombra, 

amb llums de colors. 
- Vam veure els peixos de la peixera, petits i mitjans. S’espantaven de nosaltres i 

nedaven molt ràpid. 
- Hi havia ossos i radiografies i havíem d’endevinar de qui eren. 
- També vam jugar amb les rampes. N’hi havia de fines, de rugoses, de fusta, de 

ferro, molt inclinades, poc inclinades… Hi fèiem baixar cotxes. 
 

Després, van anar a dinar i jugar al parc de l’Agulla, on van continuar “experimentant” 
amb les fantàstiques atraccions que hi ha. 
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CICLE INICIAL 
 
L’alumnat de cicle inicial ha estat de colònies a Juneda i, en arribar a l’escola, han volgut 
fer una carta als seus monitors. És la següent: 
                                                         

                                                               Cardona, 12 de maig de 2016 
 
Hola estimats monitors! 
 
Som les classes de “Sirtaki” i “Kazachok” de Cardona, que vam venir a les Obagues els 
dies 4, 5 i 6 de maig.  
Ens ho vam passar molt bé i vam aprendre moltíssimes coses. Voleu saber quines? 
Del taller de paisatge vam aprendre el secrets del paisatge de l’aigua, com tallar 
l’aigua de la sèquia i com regar els camps. 
En el taller de granja ens va agradar molt anar a munyir les vaques. Per fer-ho ens 
vam haver de llevar ben d’hora. Vam poder tastar llet directe de la vaca, que era una 
mica calenta! El fems de les vaques ens serveix de compost pels camps. Els animals és 
millor tocar-los quan estan menjant. Vam observar una incubadora d’ous i pollets. I un 
munt de coses més! 
En el taller d’apicultura vam descobrir pol·len negre, els diferents colors de la mel i 
els diferents sabors de la mel. Vam observar com neixen algunes abelles i vam trobar 
l’abella reina. És fantàstic estar tant a prop de les abelles! 
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CICLE MITJÀ                      Alumnat de 3r de Primària. 
                                   
Els nens i nenes de la classe de 3r de l’Escola Mare de Déu del Patrocini, hem fet un 
taller d’endevinalles dirigit per la nostra mestra.  Hem treballat força i ens ho hem passat 
molt bé. 
Han sortit endevinalles de tota mena (no cal dir que la creativitat i la inventiva no ens ha 
mancat), i com que ens han agradat molt, les hem presentat al III concurs de creació 
d’endevinalles per a publicar-les al calendari ZATA 2017. 
No us podeu imaginar quina ha estat la nostra sorpresa quan hem sabut que dues de les 
nostres endevinalles han estat finalistes i, per tant, sortiran publicades al calendari amb el 
nom dels autors i les autores de l’escola. Quina alegria que hem tingut! Estem molt i molt 
contents!! 
A l’octubre ens enviaran els calendaris il·lustrats per Montse Bosch i amb les 
endevinalles guanyadores. 
Aquí teniu totes les que vam presentar, a veure si les endevineu! 
 

 

 
 

 

1.Endevina, endevinalla, 

visc al circ i  

sóc molt graciós.  

Si no m’endevines 

ets un talòs. 

          Llum Riera Vicente 

Guiomar Ventura Cebada    

2.2.2.2. Endevina, endevineta,Endevina, endevineta,Endevina, endevineta,Endevina, endevineta,    

què és allò rodóquè és allò rodóquè és allò rodóquè és allò rodó    

que dóna llum i escalfor?que dóna llum i escalfor?que dóna llum i escalfor?que dóna llum i escalfor?    

Julen Rivas Leal 

Biel Ruiz Haro    

3. Rumieu, rumieu i endevineu. 

Som dues finestretes 

que al matí s’obren 

i a la nit es tanquen. 

Qui som? 

Carla Egea Zamora 

Martina Funicelli Fuentes  

4.4.4.4. Què és aquesta coseta,Què és aquesta coseta,Què és aquesta coseta,Què és aquesta coseta,    

frfrfrfreda i refredeta,eda i refredeta,eda i refredeta,eda i refredeta,    

que guarda dins la panxetaque guarda dins la panxetaque guarda dins la panxetaque guarda dins la panxeta    

menjar, beguda, fruita i verdureta?menjar, beguda, fruita i verdureta?menjar, beguda, fruita i verdureta?menjar, beguda, fruita i verdureta?    

Ariadna Gener Masas 

Maria Torres Barco    

5. A veure qui ho endevina, 

passes els fulls,  

el temps corre i no s’atura, 

quan has acabat tornes a començar. 

Saps què és? 

Nil Márquez Corominas 

Pol Roca Roldán 

6.Endevina, endevineta, 

em passo el dia donant voltes 

i mai m’aturo. 

Qui sóc? 

Marc Gassó  Juberó 

Albert  Barrera Haro 

7.Endevina, endevinalla, 

sóc allargadet i primet, 

a mesura que em vas fent servir 

em vaig tornant més curtet! 

Xavier Casas Campos 

Sheila Romera Romero 

 8.Sóc rodona, rodoneta, 

vinc d’Itàlia 

i estic molt boneta! 

Qui sóc? 

Nil Barco Sánchez 

Ricard Sunyé Fàbrega   

9. Endevina, endevineta, 

el portes al canell 

i el mires quan el necessites. 

Saps què és? 

Angel Sánchez Quintana 

Alba Casals Sabaté 

10. Endevina, endevineta, 

m’utilitzes molt sovint. 

Serveixo per esborrar 

els escrits equivocats.  

Paula Márquez Soler 

Isona Gómez Codina 

 



7 
 

CICLE SUPERIOR 
 
Per col·laborar amb les tradicions del nostre poble, l’alumnat de cicle superior estem 
treballant en uns retaulons que representen uns exvots dels Sants Màrtirs. Es tracta 
d’una cosa inèdita, ja que no hem trobat documentat cap dibuix. Hem acceptat aquest 
repte  des del punt de vista històrico-cultural i hem pogut descobrir la riquesa de les 
imatges i les històries viscudes durant els segles XVI, XVII i XVIII. Estem molt satisfets de 
l'interès que han mostrat els alumnes per aquest treball. S'exposarà a la cripta de 
l'església de Sant Miquel a partir del dia 4 de juny. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RACÓ DEL MENJADOR 
 

Mireu quin goig fan els nostres nens i nenes al menjador! És un moment molt important, 
en el qual, amb l’ajuda del monitoratge, aprenen uns hàbits correctíssims que poden 
desenvolupar en qualsevol situació. A més, dos o tres cops al mes, un monitor els parla 
en anglès i poden practicar el que han après a la classe. En qualsevol cas, és un servei 
que ofereix l’escola que pot ajudar a moltes famílies a poder organitzar-se millor. 
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COMIAT DE SISÈ 
 

Amb aquestes paraules volem acomiadar al grup de sisè que aquest any ens deixa. A la 
vida, acabar una etapa sempre vol dir començar-ne una altra. Marxeu amb la motxilla 
carregada de sabers, de valors, d’amistats, d’il·lusions... Que us vagi bé en aquesta nova 
etapa! 

 
 
 

BON ESTIU A TOTHOM! 

Generalitat de Cat alunya  
Departament d’Ensenyament  

Escola Mare de Déu del Patrocini  
 

Plaça Joan Maragall, núm. 3 
08261 Cardona 
Tel./Fax 93 869 18 29  
a8015582@xtec.cat 
http://agora.xtec.cat/ceip-mdpatrocini-cardona/ 

 


