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Els llibres em van 
ensenyar a  pensar i

el pensament em 
va fer lliure.

Ricardo León
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DE CADA LLAVOR CREIX UN FRUIT DIFERENT 
 

Proposo ara i aquí un viatge imaginari, amb els ulls tancats,passem per la porta i 
ja ho sentim, respirem un aire diferent, una evolució, ha arribat amb la llar d'infants 
el miracle de la vida , per recordar-nos que cada ésser és una llavor única, la 
importància de cuidar l' ànima infantil. S' escolta el bon dia d' infants innocents, 
confiats i en pau disposats a fruir del dia, a riure , jugar i  aprendre. 

Deixem volar la nostra imaginació en aquest tresor d'espai, els mestres com són 
pocs nens poden acompanyar amb mirada, amb escolta activa triar els missatges 
més adients. Saben que la seva influència és  decisiva , poden descobrir el do, el 
talent, les habilitats de cada criatura ,respectar els ritmes individuals ,mostrar no 
demostrar. Educar és una aventura. No un patró ni protocol, ni un costum, ni  
tradició.   

Imaginem que nosaltres com a mares i pares també ja hem integrat aquesta  
responsabilitat, som conscients de les necessitats,som models de comportament i 
paciència, contacte, practiquem paraules que cuiden i curen des de el nostre cor. 

Tots aprenem. Hi ha una clara comunicació entre mestres i  pares, podem parlar 
amb tranquil·litat de dubtes, del que ens alegra i ens preocupa. 

Ens apropem cap a les parets i imaginem que tenim el poder de veure a través 
d'elles, mirem l'interior de la classe, comencen una nova activitat,  connectats amb 
el seu cos es mouen, es relaxen, respiren,  com cada nen sent, noten la postura, 
sensacions, poden expressar emocions on tot serà abraçat amorosament per tot 
l'entorn , seguit d'una educació alimentaria, d'un respecte cap a la Mare Terra.  
Sabem que tot comença amb un mateix.  

Caminem mentre la nostra imaginació va més enllà, és escola  rural i verda, 
donem una volta pel petit pati natural on trobem més vida: el galliner, la que brota a 
l’ hort, arbres, un pati on no hi ha una preponderància  de jocs que fomenten la 
competitivitat  com el futbol sinó una pau i harmonia compartint aquest espai, 
mentre l’ aire i el sol els toquen la pell, conviuen amb insectes, arbres, 
plantes....s'escolta la vida batent les ales, connectats amb el cel i la terra, és un 
instant màgic. La joia de viure, és a l’ infància quan més joc necessiten, i l' infància és 
una època tant curta.... 

T´ has adonat? Tots cuiden d'ells mateixos i dels uns cap als altres. I ara acaba el 
nostre viatge, obrim els ulls.... estem davant de l'Escola Els Til·lers. No és imaginació, 
és transformació. Quins fruits creixeran?Depèn de nosaltres sigui realitat amb 
cooperació i fraternitat. 

Sant Agustí digué; "Estima i fes el que vulguis" 
 
 
 

 

Gràcies         Laura  

A M PA  E S C OL A  E L S  T I L . L E R S
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Gràcies         Laura  

E S C OL A  E L S  T I L . L E R S

Escola Els Til·lers (La Masó) 

Hola! Som els nens i nenes de la Masó.  

La nostra escola és força petita, però te molt d’encant. La tenim organitzada de la 
següent forma: la Llar d’Infants (que té tres nens), la classe d’Infantil (que hi ha 
quatre alumnes), i la classe de Primària (que té quatre nens i una nena). Tenim una 
biblioteca, un petit galliner, un hort, una sala d’informàtica i un pati molt petit que el 
fem servir per a l’esbarjo, fer algunes activitats i jugar. 

Tenim dos mestres tutors a Primària, el Joan i la Marta. La Càrol i l’Anna estan a 
Infantil. I la Rocío, a la Llar d’Infants. La Càrol és la directora de l’escola. 

Però tenim moltes altres mestres que ens acompanyen durant la setmana: l’Amàlia 
que fa música; l’Ester que ens fa religió i escacs; la Marta que ens fa anglès i francès, 
però al segon trimestre va marxar de viatge i  la va substituir el Víctor; la Núria, que 
és la mare del Lluís, i ens fa educació física; i l’Anna que ens fa ioga i cuida els nens 
d’infantil. 

I com no, no oblidar-nos d’altres persones que ens ajuden com la Isabel que és la 
senyora que fa la neteja, l’Alba que ens dóna extraescolars de plàstica, la Rosaura 
que s’encarrega del menjador... i per finalitzar, destacar les nostres famílies que tant 
ens ajuden en el dia a dia. 

Som una escola vinculada al nostre poble i als voltants. Durant aquest curs hem fet 
moltes coses. A continuació, us ensenyem fotografies d’algunes de les activitats que 
hem fet aquest curs. 
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LLAR D’INFANTS ELS TIL·LERS DE LA MASÓ 

 

Aquest curs 2016-2017, a l’escola Els Til·lers de La 
Masó hem apostat pel Pla experimental del 
primer cicle d’educació infantil en escoles rurals. 

És una prova pilot que ha posat en marxa el 
departament d’Ensenyament dins un pla 
d’innovació de les escoles rurals, que persegueix 
l’objectiu de donar un servei més a les famílies 
dels pobles petits. D’aquesta manera es promou 
que les famílies puguin tenir una escola a prop 
del seu habitatge i no s’hagin de moure de 
municipi, i acabin així, traslladant tota 
l’escolarització de l’Infant fora del mateix poble. 

Per tot això, aquesta escola és considerada un pilar important per donar-li vida al 
poble i  una gran oportunitat per donar a conèixer l’escola rural entre les famílies 
d’altres municipis.  

La nostra Llar està a dins de l’escola rural 
del poble, i això ajuda i facilita les 
relacions socials entre alumnes de 
diferents edats i els mestres. 

A més, a la Llar d’Infants treballem els 
diferents tipus de llenguatges 
(matemàtic, musical, verbal, artístic i 

corporal) a partir del joc, la manipulació i l’experimentació; i també les diferents 
rutines com són el fet de vestir-se, el menjar i els hàbits d’higiene. Totes aquetes 
activitats són treballades des d’un ambient molt Individualitzat i molt proper a 
l’alumne. 

Us animen que vingueu a conèixer-nos!! 
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LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Cada divendres per la tarda els/les alumnes d’Educació Infantil fan una sessió de 
biblioteca en la qual s’expliquen i es treballen diversos contes utilitzant diverses 
tècniques: 
 

- Lectura i explicació del conte per part de la 
mestra. 
- Conte inventat pels alumnes. 
- Conte guiat i dibuixat al moment pels alumnes. 
- Lectura lliure en petit grup. 
- Padrins de lectura, ... 

  

Al finalitzar l’activitat, cada alumna/e té el seu llibret on va recopilant tots els contes 
que es van treballant durant el curs i fa un dibuix del conte explicat i escriu el seu 
títol. 
 

Així mateix, també es fa un préstec setmanal de contes, en el qual els/les alumnes 
escullen el conte que els interessa més, el prenen a casa dins d’una maleta i el 
retornen a l’escola el divendres següent. 
 

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA 
 

Cada dilluns per la tarda els/les alumnes de l’escola fan expressió artística 
experimentant amb diverses tècniques plàstiques i materials: 
 

- Aquarel.les. 
 

- Fang amb els ulls tapats.   
 

- Pintura amb xocolata. 
 

- Reciclatge de tinta de retoladors. 
 

- Col.lage. 
- Mandales amb elements de l’entorn. 

 

- Expressió lliure. 
 

- Pintura amb les mans. 
 

- Estampació amb esponges.  
 

Amb aquestes activitats, a part de passar-s’ho molt 
bé, els/les alumnes descobreixen les seves 
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possibilitats i potencial artístic. 

LA COLLA DE LA MASÓ 

Hola! Som els nens i nenes de primària de l’escola. Ens diem Èric (4rt curs), Guillem 
(3er), Ian (6è), Ione (1r), Lluís (5è) i  Sara (5è). 

Som un grup divertit i eixerit. Ens agrada fer moltes bromes i treballar en equip, a 
vegades en gran equip i a vegades en parelles o grups de tres. I també ens agrada fer 
relaxació abans de començar les classes. 

 

 

 

 

 

Us volem explicar algunes coses que ens agrada fer: Per exemple, escacs perquè és 
d’estratègia; plàstica perquè ens agrada l’art; ordinadors perquè hi ha coses 
interessants i ens ajuda a aprendre coses noves; sortides perquè coneixem la natura 
i el poble; jocs de grup perquè ens agrada jugar en equip; bàsquet perquè juguem 
en equip i tots junts; i per últim, el futbol perquè ens divertim i també perquè ens 
agrada xutar la pilota. 
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA 

A música ens ho hem passat genial! A més de cantar cançons, hem descobert  nous 
instruments i fins i tot, n’hem pogut tocar algun, com per exemple el violí de l’Èric, 

l’ukelele i la trompeta de l’Amàlia... No us 
penseu que els més grans ens hem oblidat de 
la flauta dolça, mica en mica, ens va sonant 
molt millor! Us volem explicar una cosa, a 
cada classe hem jugat, saltat, ballat, cantat, en 
definitiva, no em parat! I ens ha agradat molt 
poder jugar amb la música, ens ha sigut més 

fàcil entendre i interioritzar els conceptes musicals. També hem participat en molts 
concerts: la Xilofonada poètica, el tradicional concert de Santa Cecília, el de Nadal... 
fins i tot vam fer-ne un per a Sant Jordi conjuntament amb la resta de la ZER. 

Aquest curs, hem viatjat per tot el món amb les danses tradicionals de cada lloc. El 
primer trimestre vam viatjar en cotxe per a ballar les danses tradicionals de casa 
nostra, les de Catalunya, que en tenim un bon sac! El segon trimestre ja vam 
començar a viatjar amb avió per tota Europa, 
descobrint danses de països que fins i tot no 
sabíem ni que existien. I durant   trimestre hem 
fet viatges molt llarg per països de tot el món, 
dansant balls típics dels aborígens Australians, 
dels segadors dels camps d’arròs del Japó, fins i 
tot, n’hem ballat una dels Massais (Kenya), entre d’altres.  

ESCACS 

Aquest curs hem introduït els escacs com 
activitat curricular amb els alumnes de 
Primària de l’escola Els Til.lers, La Masó.  

Hem pogut gaudir i aprendre  d’aquest joc que 
requereix molta atenció, concentració, 
memòria i resolució de problemes. Els alumnes 
han treballat molt en aquestes classes, fent 
tota la teoria del joc, fitxes de situacions reals i 
molta pràctica. Jugant és l'única manera d'aprendre i evolucionar. 
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ANGLÈS 

Science class. 
  
Tant d’infantil com de primària, els alumnes de La Masó han 
realitzat una hora setmanal de ciència en anglès. Durant el segon 
trimestre s’han dedicat aquestes hores per realitzar experiments 
per tal d’entendre millor la natura que ens envolta. Els alumnes 
han gaudit molt participant i al final del trimestre van ser ells 
mateixos qui van proposar experiments per realitzar junt als 
companys. 

 

 

 

 

 

 

FRANCÈS 

A francés aquest curs hem 
participat al projecte etwinning “Ici 
et ailleurs”. 

Etwining és una plataforma 
educativa europea on les escoles 
poden portar a terme projectes en 
conjunt. Gràcies a Etwining hem 
pogut conèixer a  altres nens de 
països molt diversos (França, 
Turquía, Lituania, Romania,…) Tots 
ells estudiaven el francès com 

nosaltres ,hem pogut compartir activitats en aquesta llengua i mostrar com són les 
nostres escoles i les activitats que hi fem. Au revoir! 

TROBADES DEL PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA 

Els alumnes de  CI i 3r van participar en la trobada del 
PCEE el dia 3 d’abril a les instal·lacions esportives de 
Vila-rodona.  Realitzaren activitats i jocs tradicionals 
com el joc de robar cues, l’aranya, xanques de pot, 
jugar a matar, jocs de precisió, llit elàstic paracaigudes i 
el mocador. 

Per altra banda els alumnes de 4ti CS , el dia 24 d’abril 
van anar a les instal·lacions del  Fornàs, a Valls.  Les 
activitats estaven relaciones am l’atletisme: curses de 
velocitat, salt de llargada, salt d’alçada, llançament de 
vòrtex, salt de tanques, curses de sacs, relleus i el joc 
del mocador. 

TENNIS DE TAULA A LA ZER 

Els alumnes de les nostres escoles han participat en el projecte de tennis de taula a 
l’escola, promogut pel PME de Valls i el consell Esportiu de l’Alt Camp. Aquests ens 
van deixar les taules de tennis taula a les escoles que no en tenien per poder dur a 
terme l’activitat. La jugadora, Svetlana ens va acompanyar durant 4 sessions a cada 
escola i ens va introduir en aquest esport.  

 

L’ESFORÇ NO ÉS UN PAL 

Dolça Ollé, triatleta vallenca va venir  a l’escola de La Riba per explicar la seva 
trajectòria com a esportista d’elit. Els 
alumnes de 4t i CS van poder viure de 
primera mà com es prepara, com ja des 
de ben petita compaginava els estudis 
amb la pràctica de l’esport. Els va 
explicar  la seva experiència i beneficis 
de practicar esport. 
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E S PE CIA L I S TE S  E N  A C CI Ó : ED U C A CI Ó  F Í S IC A
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XILOFONADA POÈTICA 2017 
Un any més vam participar al projecte de la Xilofonada Poètica que organitza l’EMM 
Robert Gerhard de Valls.Els alumnes van presentar-nos un concert de vuit cançons 
composades per laRosabel Bofarull a partir dels poemes de la Lola Casas del llibre 

“Des de la finestra”, amb il·lustracions d’Anne 
Decís.Participem en aquest projecte ja que pensem 
que:La interpretació musical en grup, potencia el 
treball cooperatiu i reforça la cohesió de grup, creant 
lligams entre els alumnes participants; no hi ha lloc 
per a la discriminació ni distinció de nivells davant 
d’una partitura; és una molt bona manera de 

treballar l’educació musical de manera competencial i integral. 
Juntament amb la resta d’alumnes de la ZER i de les escoles públiques de Valls, van 
oferir un concert el dia 10 de març a les 6 de la tarda al Centre Cultural de Valls. Cal 
destacar que el departament de pedagogia de l’ESMUC s’ha interessat pel projecte i 
pel valor musical i social que suposa. 
Gràcies a tots els que ens vau acompanyar en un dia tan especial! 
 

AUDICIONS MUSICALS 
Els passats dies 17 i 21 de febrer els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior de totes 
les escoles que formen la ZER El Francolí, van poder gaudir d’un concert educatiu al 
Teatre Municipal de Valls promogut pel CRP de l’Alt Camp.  
Un concert educatiu és suficient per a transmetre al petit 
públic els valors de la música, i, perquè no, per a que 
algun alumne senti la atracció per aquesta i per algun 
instrument en particular que està escoltant. L’assistència 
a aquest tipus d’audicions, pensades i dissenyades per als 
oient més petits, provoca una connexió entra la música en 
viu, allò treballat a l’aula i les emocions de l’alumne. 
Els alumnes de Cicle Mitjà, van poder escoltar i descobrir els instruments que 

formen part de la música de casa nostra de la mà 
de Francesc Sans, Cristina Boixadera, Daniel 
Carbonell i Nando Taló. 
Els alumnes de cinquè i sisè van gaudir d’un 
repertori de jazz ben variat. En Gerard Nieto i 
l’Artur Regada ens van explicar la història 

d’aquest gran estil musical fent servir de nexe d’unió les peces que anaven tocant. 

E S PE CIA L I S TE S  E N  A C CI Ó : ED U C A CI Ó  M U S IC A L



31

XILOFONADA POÈTICA 2017 
Un any més vam participar al projecte de la Xilofonada Poètica que organitza l’EMM 
Robert Gerhard de Valls.Els alumnes van presentar-nos un concert de vuit cançons 
composades per laRosabel Bofarull a partir dels poemes de la Lola Casas del llibre 

“Des de la finestra”, amb il·lustracions d’Anne 
Decís.Participem en aquest projecte ja que pensem 
que:La interpretació musical en grup, potencia el 
treball cooperatiu i reforça la cohesió de grup, creant 
lligams entre els alumnes participants; no hi ha lloc 
per a la discriminació ni distinció de nivells davant 
d’una partitura; és una molt bona manera de 

treballar l’educació musical de manera competencial i integral. 
Juntament amb la resta d’alumnes de la ZER i de les escoles públiques de Valls, van 
oferir un concert el dia 10 de març a les 6 de la tarda al Centre Cultural de Valls. Cal 
destacar que el departament de pedagogia de l’ESMUC s’ha interessat pel projecte i 
pel valor musical i social que suposa. 
Gràcies a tots els que ens vau acompanyar en un dia tan especial! 
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S O R T IDE S  DE  L A  Z E R

Sortida per la castanyada a Mont-ral 

Aquest passat divendres 28 d’octubre les escoles que formen part de la ZER “El 
Francolí” es van desplaçar fins al municipi de Mont-ral per poder gaudir de la 
castanyada.  

Va ser un dia ple d’emocions, ja que totes quatre escoles que hi formen part van 
poder conèixer de primera mà, els qui serien els seus companys, ja que dues d’elles, 
en aquest cas l’Escola de La Riba i l’Escola de Mont-ral hi formen part per primer 
cop. Per tant va ser un primer apropament d’allò més encertat, on tots els nens i 
nenes, durant el matí, van poder gaudir d’una petita excursió pel bosc; i la tarda va 
ser amenitzada amb l’ajuda del magnífic grup de música Esparnallac juntament amb 
la presència del capgròs de Mont-ral “Ullalot” que no podia faltar en aquesta festa 
tant assenyalada i  que van fer la delícia dels assistents.  

Això sí, la sorpresa més esperada…la nostra estimada castanyera…que amb un 
grapat de castanyes, cançons i dites populars va provocar els somriures de tots els 
presents. Tant la mainada com els més grans vam dansar i riure... en definitiva, un 
dia d’allò més entretingut.  
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Celebrem el nostre XV certamen literari amb l'escriptor Pep Molist. 

El matí de divendres 31 d'abril va ser molt especial per als alumnes de la ZER El 
Francolí.  

Aprofitant que acabava de passar la festivitat de Sant Jordi, tots els nens i nenes de 
les escoles de La Riba, Els Til·lers, El Bosc i Rocabruna es van reunir al local social de 
Picamoixons per celebrar el XV certamen literari organitzat per la ZER. 

A primera hora del matí, un cop reunits 
tot l'alumnat i personal docent, el 
president de l'EMD de Picamoixons en 
Quico Rull va fer entrega dels premis als 
millors treballs literaris presentats per 
part dels alumnes que enguany havien de 
ser en forma de postal.  

Desprès tots van poder jugar a uns peculiars jocs de taula molt educatius i van 
gaudir d'un bon esmorzar. 

Però aquest any la ZER complia 25 anys i s'han incorporat les escoles de La Riba i 
Mont-ral i, per tant, el matí guardava una sorpresa més: L'escriptor de literatura 
infantil i juvenil Pep Molist va venir per tal de xerrar amb els alumnes, els quals no 
van dubtar en preguntar-li sobre els llibres seus que havien llegit i sobre la seva vida 
com escriptor.  

Va ser La Francolina, una cuca que fa 
de mascota de la ZER, qui amb la 
seva presència va acomiadar als nens 
i nenes que van marxar cap a casa 
amb un diploma del certamen, una 
revista amb els seus treballs 
publicats i un somriure per haver-
s'ho passat d'allò més bé.  

Colònies! 

Els i les alumnes de la ZER El Francolí van anar de colònies els dies  6 i 7 d'abril a 
Finca Prades. Allà van gaudir d'un programa d'activitats en anglès. 
 

 Aquesta activitat està pensada per tal que els alumnes  vegin que la llengua anglesa 
es fa servir com una eina de comunicació en tots els aspectes de la convivència. Des 
de activitats quotidianes de rentar-se, demanar el menjar a les cançons durant el 
dia, els missatges per megafonia, la activitat en si, on sense adonar-se aprenen nou 
vocabulari i expressions així com, poemes, rimes, jocs, cançons, etc. 
 
Al llarg d'aquells dos dies els i les alumnes  van  jugar amb jocs gegants, van 
participar en activitats cooperatives i i van realitzar activitats de nit; tot ho han fet 
envoltats de la natura que ofereix Prades i utilitzant l'anglès per comunicar-se. 
 

 
 
Assaig de la festa de fi de curs de la ZER del Francolí 

El dimarts dia 6 de juny, la ZER del Francolí va 
realitzar l’assaig general de la festa de fi de curs. 

Les quatre escoles de la ZER es van trobar al local 
social de la Masó per preparar les cançons i 
l’organització per la festa del dissabte dia 17 de 
juny a les 17h en la Masó. 

Després de l’assaig de la cançó de cada grup (primària, infantil i la llar) vam gaudir 
d’un esmorzar de coca amb xocolata i 
sucs  a la plaça del local social.  

Tot seguit, es van realitzar dins i fora de 
la sala diferents jocs i activitats en grup 
proposats pels mestres de les quatre 
escoles.  
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Festa fi de curs de la ZER 

El dissabte 17 de juny la ZER El Francolí va celebrar la seva festa de final de curs. A 
les cinc a la tarda els nens i nenes de les quatre escoles van cantar cançons i 
seguidament el grup musical “Pessigolles” ens va fer ballar i cantar a tots! Vam 
despedir als alumnes de sisè i els hi vam desitjar el millor a la seva nova etapa.  
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL.LABORACIÓ!


