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Benvolgudes famílies,
El curs s’acaba i a la nova junta de l’AMPA ens
ha passat el temps volant! Al principi
tot va anar molt ràpid i, per vàries cir-
cumstàncies, a la Junta hi van haver
un munt de canvis. Tot això va fer
que, amb moltes ganes i il·lusió, ha-
guérem d’aprendre ràpidament les tas-
ques que ens pertocaven a cadascú. Re-
unions, juntes, trucades per telèfon... Tot
el més mil·limetrat possible per tal de què
no se’ns escapés res, per poder fer la nostra
feina de la millor manera.
Pel que fa a les actuacions, aquest curs l’AMPA
ha dotat l’escola amb una pissarra digital per al
cicle d’Educació Infantil, completant així la do-
tació de pissares digitals. Creiem que hem do-
nat resposta al treball incansable dels mestres
de les nostres filles i fills. El curs ha anat passant
i els nostres serveis -menjador, acollides i activi-
tats extraescolars- malgrat les retallades que ens
sacsegen, s’han desenvolupat amb normalitat.
No obstant, les notícies cada cop són mes ne-
gatives per a entitats com la nostra. Arriben
moments de canvis que tota la comunitat  hau-
rem d’anar acceptant a poc a poc i sempre pen-
sant que algun dia vindran temps millors.
Va arribar la primavera i, a l’Escola Cinta Curto,
es feu realitat el lema triat  per tot el professorat

aquest curs: COMUNITAT. El claustre de pro-
fessors, amb la seva il·lusió, implicació
i treball, va ser el motor en l’organitza-
ció de FESTA DE LA PRIMAVERA, on tot-
hom va poder sentir-se part integrant
d’aquesta COMUNITAT tan gran. Com

cada any, va ser una festa planificada,
pensada i plena de detalls perquè tothom

se sentís com a casa i pogués gaudir de
l’escola com ho fan els nostres fills i filles

cada dia. En definitiva, una tarda de festa per-
què els nostres fills i famílies se sentin protago-
nistes a l’Escola. Aportant el seu granet de sor-
ra, l’AMPA va organitzar un refrigeri per a tots,
alumnes i assistents, talment com en una Festa
Major de poble.
Gràcies mestres per dur a terme amb il·lusió i
perseverança el vostre treball i fer-nos partici-
par tant activament de la nostra escola.
A  la Junta de l’AMPA continuarem amb la nostra
feina esperant la col·laboració dels nostres so-
cis. Ja sabeu que som on som per donar un ser-
vei que pensem que és bàsic per al bon funcio-
nament de l’escola. Volem ser la porta d’entra-
da a la COMUNITAT educativa a partir de les
vostres propostes per aconseguir una Escola
Cinta Curto cada vegada millor.

La Junta de l’AMPA
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A la revista “Entre amics”1 , núm.
3, pàg. 2, us comunicàvem l’aca-
bament del nomenament de
l’equip directiu i exposàvem  un
extracte del Projecte de Direc-
ció elaborat. Ara us comuniquem
que ens hem presentat a la re-
novació del nomenament de di-
recció pel període 2012-2016.
La visió de l’escola continua sent
la mateixa, i com aleshores: “En
acabar el comandament  no de-
sitjaríem veure grans canvis en
l’escola, de fet aquest Projecte
vol facilitar la línia de centre en-
cetada. Això sí, voldríem que
ens sentíssim satisfets al compro-
var el que creiem és la finalitat
més important d’una escola: la
millora relacionada amb el pro-
cés d’ensenyament/aprenentatge
i en l’adquisició de les compe-
tències bàsiques de l’alumnat”.

A la mateixa revista, pàgina 3, a
l’article “Abans un magatzem i
ara una escola”, la Junta de
l’AMPA  feia ressò del projecte
de direcció i es preguntava com
seria l’escola al 2012.

Si ens fixem en els projectes de
centre desenvolupats aquest dar-
rer període i en la implicació de
tota la comunitat escolar per ti-
rar-los endavant, podem dir que
som els mateixos. Però no po-
dem obviar que la situació actu-
al és molt més dura i ens cal-
dran molts més esforços per con-
tinuar millorant en el futur, els
nostres xiquets i les nostres xi-
quetes s’ho mereixen.

1http://www.xtec.cat/centres/e3008912/
biblioteca/biblioteca.htm

Direcció
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Comprem i venem Classifiquem

Fem traç

Tallers Internivells

Taller Matemàtiques

Per donar resposta a la necessitat d’escolarització dels infant de Tortosa nascuts l’any 2008,
el Departament d’Ensenyament ens va assignar, per al curs 2011-2012, dos grups al nivell de
P-3.
Des del primer moment ens vam proposar donar identitat d’un sol nivell als dos grups, propi-
ciant la interrelació de l’alumnat, dels docents i de les famílies. Amb aquesta finalitat i per
poder donar una atenció més personalitzada, en treballar en grups més reduïts, tres tardes a la
setmana hem fet tallers internivell. Se n’han programat tres per a cada tarda, amb una durada
de mitja hora cadascun d’ells.
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Taller Llengua

Relacionem

Dramatitzem contes

Treballem el ritme

Llegim

Puntegem

Ballem

Taller Música
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Altres activitats internivells han estat les que han portat a terme les famílies: pares, mares i
altres parents.
Aquests tallers es van iniciar el curs passat a P-3 i hem continuat aquest curs. Per als xiquets
i xiquetes d’aquestes edats és molt important sentir-se protagonistes i el fet que un familiar
vingui a l’escola a fer una activitat, reforça la seva autoestima i el seu autoconcepte.
D’aquests tallers de famílies destaquem  dos per la seua relació més directa amb el coneixement
de la nostra ciutat i comarca.

Taller de famílies



7

amics

Al primer, amb motiu del projecte El tren, hem pogut observar el procès de construcció d’un
tren de passatgers i mercaderies amb cartolina.
Aquest treball ens ha permès conéixer una mica més el tren a les nostres terres: l’estació de
tren de Tortosa ha estat el primer referent audiovisual per treballar el projecte i la locomoto-
ra del Carrilet de La Cava ha estat el referent històric.
En el segon taller, la família ens ha passat un video que ens ha permès conéixer el procès
d’elaboració i envasament d’un producte típic d’aquestes terres, com és l’oli d’oliva, que té
lloc a una fàbrica propera a l’escola.

Alumnes de pàrvuls 3 anys
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PROJECTE

Les Ter
l’Ebre so

acollidores 
Aquest curs a Amp

del CIRC CRIC i a Tortos

Visita d’un pallasso
El pallasso Fito ens ha vingut a motivar i a divertir!

Ens informem
Alguns alumnes van anar al circ i ens van portar entrades.

L’aprenentatge de la lectoescriptura ha de ser funcional, per aquest motiu hem treba-
llat l’entrada, hi ha informació molt important: el preu, l’hora, el seient...

PENSEM I ANALITZEM:
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Ens avaluem per aprendre
El fet que ens autoavaluem ens ensenya a regular el nostre propi
aprenentatge i a valorar millor el nostre esforç i els resultats.

DISSENYO LA MEUA ENTRADA

EL CIRC

Alumnes de pàrvuls 4 anys

rres de
m terres
de circs.

osta hem gaudit
sa del CIRC WONDERLAND
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L’olivera és un dels arbres representatius de les Terres de l’Ebre. Aquest curs P-5 hem treballat
l’observació de l’olivera a les quatre estacions.

ESTIU  Comencem el curs i, per l’ubicació de la nostra aula, l’olivera n’és la protagonista.

TARDOR  L’olivera està carregada d’olives. Tenim  una bona collita!!!

De l’olivera a l’oli

HIVERN El fred ha arribat i la guarnim per celebrar tant el Nadal com el Dia de la Pau.
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PRIMAVERA  Aquest mes de maig l’olivera té un munt de floretes, és la mostra. Un mantell
blanc cobreix tot el terra.

Alumnes de pàrvuls 5 anys
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Aquest tercer trimestre, la
classe de tercer, a Projectes
treballem els Jocs olímpics.
Els nostres companys de se-
gon de cicle mitjà també tre-
ballen els jocs olímpics a Pro-
jectes, però ho fan en llen-
gua castellana, i ens hem or-
ganitzat per compartir el nos-
tre treball.

Després de recollir tot allò
que sabíem i el que volíem
saber hem començat a inves-
tigar.

Com a treball de recerca,
cada grup ha de cercar infor-
mació amb els ordinadors a
internet sobre un esport olím-

Els Jocs Olímpics

pic, que els mestres ens han
assignat als 13 grups de pri-
mer i segon de cicle mitjà.
També hem de preparar una
sessió pràctica de l’esport.

Al finalitzar el treball de re-
cerca cada grup farà una ex-
posició conjunta a tot el Ci-
cle i exposarà la sessió pràc-
tica.
Quan haurem acabat el pro-
jecte ens avaluarem per sa-
ber com hem treballat cadas-
cú i com ho hem fet com a
equip, què sabem, què sabem
fer i què cal fer per millorar.
Utilitzarem aquesta rúbrica

Alumnes 1r cicle mitjà
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El rem, esport olímpic a Tortosa

Resum de la entrevista a Verònica Garcia

Aprofitant el rem com a esport olímpic que es practica a la nostra ciutat de fa molts anys, hem
descobert diferents coses al voltant d’aquest esport.
Li hem fet una entrevista per correu electrònic a Verònica Garcia i Mulet, la remera tortosina
més internacional. Ha estat medalla de plata en els passats Mundials i medalla d’or en l’últi-
ma competició de rem a nivell internacional a Itàlia.
A classe hem escollit per parelles les preguntes que li volíem fer i després li hem enviat. Ens
han sorprès moltes de les respostes i ens hem adonat que practicar esport a alt nivell suposa
esforç, sacrifici i constància, entre altres coses.

- Quan vas començar a remar?
Vaig començar a remar en 8 anys,
quan ni hem veia quasi dalt del
bot de petita que era. Vaig comen-
çar a competir amb 11 anys i des
de llavors ja no he parat.

- Per què vas decidir remar?
Vaig començar a remar perquè el
meu pare també va ser remer i des-
prés va passar a ser entrenador. Va ser ell
qui me’n va ensenyar

- Quan vas entrar a la Selecció Espanyola
de Rem?
Vaig entrar de juvenil de primer, que ve a
ser amb uns 16 o 17 anys. Vaig guanyar el
Campionat d’Espanya aquell any amb la
meva companya Neus. Fins aquell moment
ningú em tenia en compte perquè era molt
petita, i pesava molt poquet, tot i que em
defensava més que bé a les competicions.

- Què és el que més t’agrada del rem?
El que més m’agrada és l’amistat que fas amb
els companys. Arribes a compartir moltes
coses amb ells, ja que estem quasi tot el
dia junts. També m’agrada molt la sensació
de haver fet bé una regata i veure que tot
l’esforç serveix d’alguna cosa.

- Quantes hores al dia entrenes?
Depèn del dia i de l’entrenament. Alguns
cops entrenem fins a 6h i alguns cops, 4h.
Alguns dies entrenem 3 cops i alguns altres
dos, i només algun dia un.

- Quin aliment et dóna més ener-
gia per a remar?
Els llegums, com són les llenties
o els cigrons, i la pasta com, són
els macarrons, tots donen molta
força.

- Com es diu el teu entrenador?
El meu entrenador de tota la vida
ha estat Josep Pla, que és d’aquí

Tortosa. Però aquest any estic a un centre
d’alt rendiment i aquí el meu entrenador és
Bienve Front.

- Què fas després d’una competició?
Després de la competició primer de tot m’ali-
mento i m’hidrato molt i molt bé, sobretot
amb menjar saludable: un entrepà i un bon
suc.
I  res de dolços ni llaminadures.
A més també intento descansar, perquè nor-
malment tenim més d’una regata en un dia
i, per tant, ens hem de recuperar.

- Què sents quan guanyes?
Quan guanyes sents que tot el que has en-
trenat t’ha servit d’alguna cosa i que a so-
bre ho has fet bé. Quan he guanyat coses
realment importants, com va ser el Mundial,
vaig sentir una felicitat molt gran. No po-
dia creure el que m’estava passant! Va ser
la millor experiència de la meva vida, crec.

Alumnes 1r cicle mitjà



Activitats p
la comunit

Solidaritat

VII Festa de la Primavera
Gimcana de contes

Càritas-Tortosa, 165’70 Euros Maratò TV3, 556’63 Euros



Col.laboració

Festa de Tardor

per a i amb
tat escolar

Acomiadament
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El passat primer trimestre els alumnes de sisè vàrem fer el projecte “Els romans”.
A continuació us farem quatre pinzellades sobre totes les activitats que vàrem fer.

El treball a classe
Per tal de treballar de manera cooperativa vàrem dividir la classe per grups. Tot seguit, vàrem
exposar tot el que ja sabíem i el que volíem aprendre sobre els romans. Entre tots, ens vàrem
adonar que sabíem algunes coses, però en volíem saber moltes més. Així que... A investigar!
Cada grup va buscar informació sobre un tema concret: Roma i la romanització, les seves
construccions, els oficis, curiositats, les cases, les vies, les distraccions, els déus romans,
obres d’art..
Un cop acabada la recerca d’informació, cada grup va fer una exposició oral per a la resta de
companys , acompanyada de power point, fotografies, vídeos, murals o jocs.
Treballant l’Educació artística, vàrem construir una casa i un carrer típic de l’època. Ens ho
vàrem passar molt bé! A més a més, vàrem muntar amb elles una exposició al passadís de
l’escola i... Pareixia un autèntic poble romà!

La petjada dels romans

Per acabar de saber més co-
ses sobre els romans, vàrem
decidir anar a Tarragona, a
conèixer l’antiga Tàrraco,
per veure el Museu Arque-
ològic, el Circ romà i l’Am-
fiteatre. Déu ni do quantes
coses!
Primer vàrem fer parada al
Museu. Té moltes sales, con-
cretament deu, i cada una
està dedicada a un tema. Và-
rem començar la visita amb
un vídeo per centrar-nos
més en la ciutat, els edifi-
cis, el Cèsar, l’estructura po-
lítica, les monedes...
A la Sala II hi ha informació
sobre la Via Augusta i les
pedres que hi posaven al
costat per indicar els
kilòmetres que feien falta
per arribar a la següent ciu-
tat. En aquesta sala també hi
havia una maqueta de
Tàrraco, per situar tots els
edificis que hi havien.
La Sala III ens va agradar
molt, ja que és on estan els
mosaics. D’entre ells desta-

Sortida al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

ca el famós mosaic dels pei-
xos, amb 6’25 metres de lon-
gitud i 47 representacions de
la fauna marina.
A la Sala IV vàrem veure di-
ferents objectes d’ús quoti-
dià: àmfores, jocs i nines, jo-
ies, molins de pedra, àncores
de vaixells, diversos objec-
tes de ceràmica - plats, cas-
soles...- i de vidre, com els
ungüentaris que utilitzaven
per conservar els perfums,
etc.
Tot seguit, vàrem entrar a la
Sala VI on vàrem veure es-
cultures romanes com ara el
Lampadari Antropomorf, que
representava la figura d’un
esclau jove feta de bronze,
també vàrem observar detalls
de les cares i de la roba que
duien, ja que ho havíem vist
en fotografies a classe. Ens
van impressionar molt, sobre-
tot, perquè hi havia algunes
escultures que fan 2 o més
metres d’alçada.
Quan vàrem acabar la visita
al Museu, vàrem anar a veure

les restes del Circ romà. És
difícil fer-se la idea de com
era. Queda en peu una sola
grada! Però amb les imatges
i la maqueta  que havíem
vist... Vàrem tancar els ulls i
allí estava!
Després de dinar, amb les pi-
les ben carregades, ens và-
rem dirigir a l’Amfiteatre.
L’havíem vist des de la part
de dalt del Museu, però no
ens podíem imaginar el gran
que era. Ens vàrem seure a
les grades per a que les mes-
tres ens expliquessin més
coses. El que ens va cridar
més l’atenció van ser els pas-
sadissos, que portaven l’are-
na, on els esclaus, gladiadors
i feres esperaven el seu torn
per sortir a lluitar. També ens
va sorprendre saber que, a
vegades i aprofitant la pro-
ximitat del mar, els romans
omplien la zona de l’arena
amb aigua per fer batalles na-
vals!
Tot plegat va ser una experi-
ència que no oblidarem!
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Ens vàrem  assabentar que podíem anar a
visitar on es guarden restes romanes i gre-
gues trobades a les nostres terres... Sabeu
on? Doncs, a l’antic Escorxador de Tortosa,
al barri de  Remolins. Quan s’hi construeixi
el Museu de Tortosa s’exposaran totes al
públic.

Vàrem  veure moltes coses que ens van in-
teressar molt i alhora ens va sorprendre per-
què no ens podíem imaginar que hi hagues-
sin tantes restes a les nostres terres. Una
d’aquestes restes és un mosaic amb la imat-
ge d’un peix que es van trobar a Bítem, es
pensen que es trobava al fons d’una font
dins d’una vila. També vàrem poder obser-
var una estela funerària, trobada a Les avan-
çades de Sant Joan , amb la inscripció d’
una dedicatòria d’una dona al seu marit,
mort en un naufragi, i un vaixell esculpit a
la pedra. També vàrem veure àmfores, es-
cultures, peus de columnes i objectes d’ús
quotidià, com ara agulles per recollir el ca-
bell, ungüentaris, plats...

Un cop acabada la visita vàrem fer una vol-
ta pel Casc Antic de Tortosa. Durant aque-
lla passejada ens vàrem aturar davant d’una
casa antiga, per veure les pedres amb ins-
cripcions romanes que estan a la seva pa-
ret. Sabeu per què hi són? Doncs perquè
gent que va viure després dels romans va
reutilitzar les pedres de les antigues cases
romanes per construir-se les seves.

Alumnes de 2n cicle superior

Visita al futur Museu de Tortosa
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Sortida a la Vall de Cardó.13 d’octubre de 2011

Vam parar a Rasquera. La
font ens va explicar coses
de la Vall amagada.
Sabem fer teatre?

L’arbre dels enamorats. Una altra
parada amb magnífiques vistes de
la Vall i del Balneari de Cardó.
Dibuixem el Balneari.
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Vam visitar l’Ermita de la Co-
lumna o de Sant Simeó i un
antic brollador del balneari

Mentre caminàvem per
senders, envoltats de bos-
cos frondosos, vam poder
gaudir de la fauna, la flo-
ra i... el silenci.

Finalment, vam jugar al
joc de les plantes.

Alumnes 2n cicle mitjà



20

entre



21

amics

Alumnes 1r cicle superior
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El Departament d’Ensenyament participa en
el Pla Nacional “Impuls de la lectura: 100%
lectors”1  presentat pel Govern de la Gene-
ralitat establint com a objectiu estratègic la
millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat. I
ho fa potenciant la lectura sistemàtica en
totes les àrees i matèries del currículum al
llarg de tota l’escolaritat bàsica per augmen-
tar la competència comunicativa lingüísti-
ca i el desenvolupament de l’hàbit lector
dels infants i joves, sense oblidar que la com-
petència lectora és la base de molts apre-
nentatges i un requisit per participar amb èxit
en bona part dels àmbits de la vida adulta.
Per poder donar compliment a aquest pla
s’han previst un conjunt d’actuacions, entre
les quals cal destacar, pel que fa als centres
educatius, que cada curs se seleccionaran 8
centres per àrea geogràfica d’Inspecció (4 de
primària i 4 de secundària), que disposaran
d’una formació específica combinant les
modalitats de seminari i assessorament. Se-
ran centres amb pràctiques reeixides, que
compartiran amb altres centres, i centres que
aplicaran estratègies per a la millora de la
competència lectora i la incentivació de la
lectura.

La nostra escola és un dels centres selecci-
onats per compartir una de les seves  pràc-
tiques amb els altres centres. La pràctica que
presentarem per al desenvolupament de la
comprensió lectora es titula: “Hi havia una
vegada...”, treballa específicament els te-
mes “Gust per llegir” i “Ajudar a compren-
dre un text literari (Àrea lingüística), s’ha
aplicat amb la totalitat de l’alumnat i ha
comptat amb la participació activa de mol-
tes famílies, tal i com es va reflectir -entre
d’altres actuacions-  en la VII Festa de la
Primavera.

L’Impuls de la lectura

1 http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura
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Alumnes 2n cicle inicial
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Per Sant Jordi, un punt de llibre amorós!
1 2 3

18 19 20

17

131415

16

1.-Necessitem un paper quadrat i el dobleguem per la meitat.
El desdobleguem i tornem a doblegar fins a la ratlla (1-4)

2.-El desdobleguem i el girem. El dobleguem per una diago-
nal i després per l’altra (5-7).

3.-Ho despleguem i ho dobleguem com al dibuix aprofitant
els doblecs que ja tenim. Dalt s’ha de veure la ratlla d’un
doblec (8-10).

4.-Aixequem el full de dalt pel doblec que hi ha i portem les
puntes fins al mig de dalt (11-13).

5.- Agafem les dos puntes de dalt i les portem a baix. Fem un
doblec fins la ratlla (14-16).

6.-Aixequem una mica el paper, l’obrim i amb molt de comp-
te el dobleguem com al dibuix (17-18).

7. Dobleguem les dos puntes de baix i aixequem el cor (19-
21).

8.-Ho girem i dobleguem una miqueta les puntetes de dalt
del cor (22). JA TENIM EL PUNT DE LLIBRE ACABAT!

Alumnes de 1r cicle inicial
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“Tothom es deu a la comunitat,
que és l’única que li permet el
lliure i ple desenvolupament

de la personalitat”
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