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EDITORIAL: Joana Pidelaserra
IOLANDA TOMÁS

 Aquest curs i amb el grup de nens i ne-
nes de 4t de la nostra escola, conclou la 
meva etapa de mestra amb un garbuix 
de sentiments que, si sóc sincera, he de 
dir que encara no he acabat d’ordenar 
ni de pair.

Quan arriba aquest moment, vols defi -
nir què ha signifi cat per a tu el treball 
que ara deixes. Aquests dies, a casa, 
revisant textos dels meus alumnes, n’he 
trobat un d’una nena que ho explica a la 
perfecció: “Quan sigui gran voldré ser 
mestra perquè m’agrada estar amb els 
nens i ensenyar-los coses”. Gràcies, 
Victòria, t’agafo la paraula perquè no ho 
hauria sabut dir més senzill ni millor.

Em sento també molt satisfeta d’haver 
pogut treballar a l’escola pública i cata-
lana i d’haver compartit aquests valors 
amb tots els alumnes, mestres, altres 
treballadors de l’escola i pares que com 
jo hi han cregut i també han contribuït a 
fer una bona escola per a tothom.

I, sobretot, m’ha agradat molt ser mes-
tra al meu poble, Castellbisbal, i haver 
pogut col•laborar a què els nens, ciuta-
dans d’ara i del futur, coneguin millor els 
carrers, paratges i també la història del 
nostre poble.
Moltes gràcies a tots.

                                Joana Pidelaserra
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ELS AUTÒMATS VAN A COL·LEGI, A APRENDRE DELS QUE SABEN

Ara fa 20 anys, tal dia com avui a la tarda, vaig decidir anar a passejar una estona pel Tibi-
dabo...

Des de llavors ençà, han passat moltes coses. Un món que canvia de pressa, la Berta i una 
il•lusió que encara continua arrauxada, però més assenyada. Ara que ja no construeixo tants 
autòmats perquè a la nit tinc son i al matí dels caps de setmana tinc mandra, dedico una part 
de la meva vida a difondre tot el que he construït, que no és res més que un món de fan-
tasia que miro de lligar-lo amb una realitat canviant. Un projecte que va néixer amb tota la 
il•lusió del món i que vaig voler que comencés a Castellbisbal, el poble en el qual vaig néixer 
ara farà 45 anys. 

Després de visitar el Japó, un país quasi perfecte, després de visitar Suïssa, un país perfecte (...
diuen) amb exposicions dels meus autòmats i després de conèixer una mica el nostre país, 
Catalunya, que dista molt de ser perfecte, però que és el meu, volia fer una parada en el 
temps i concloure una etapa que, sens dubte en donarà peu a una altra...encara que després 
de les emocions creades pels nens, les nenes i el/les mestres us asseguro que em serà difícil 
reinventar-me. Sincerament, el que donen els nens i nenes quan miren amb la cara d’il•lusió 
i atenció, quan miren de fer-se un lloc per veure abans que els altres els moviments dels 
autòmats, quan alguns se m’han abraçat o han somrigut o han estat callats 1 hora sencera; 
quan ja s’ha viscut això que carrega les piles de les emocions, els sentiments i l’adrenalina, ja 

no queda gran cosa més per fer. 

Això sí, felicitar els vostres alumnes pel comportament educat i participatiu, felicitar-vos a 
vosaltres, mestres per creure en aquest projecte i especialment a l’antiga Direcció del Josep i 
a la nova de la Neus. Òbviament, sense el suport de tots vosaltres això no s’hagués produït...i 
jo m’ho hagués perdut. Cosa imperdonable donat tot el que he rebut.

Lluís Ribas Duran.
Cal Peretó, 16-5-2013 

ELS NENS I NENES DE LA CLASSE DELS MICOS 
ANEM A RECOLLIR EL PREMI PILARÍN BAYES
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A plastica hem fet una escultura abstracta que és una cosa que no es fa habi-
tualment. Primer ens van donar un tros de fang a cada nen i vam tenir que fer 
una escutura que quedes de peu a la taula o a algun lloc pla i quan vam acavar li 
vam posar un nom. Qui va voler la va decorar amb xapes de Coca cola i quan es 
va secar la vam pintar. 
Vam quedar molt xules!    
                                                                                                  Raquel Rubio 2n
                                            (S‛ha respectat l‛ortografi a natural)

COTXES EÒLICS
PER LA SETMANA CULTURAL ELS NENS DE P5 -A HEM TREBALLAT   L’INVENT: 
“ELS COTXES” I  HEM APRÈS QUI ELS VA INVENTAR,  COM EREN ELS COTXES 
ABANS... TAMBÉ N’HEM FET UN D’EÒLIC. SI  VOLEU FER UN COTXE QUE 
FUNCIONI AMB EL VOSTRE BUF, NECESSITEU: UN TROS DE CARTOLINA, 
DUES CANYETES, QUATRE TAPS PETITS I  UN GOT DE PAPER O PLÀSTIC.

 LA CLASSE DE P5-B HEM TREBALLAT L’INVENT DE LA TELE.  COM EREN 
ABANS LES TELES, COM SÓN ARA, QUINS PROGRAMES VEIEM NOSALTRES I 
ELS NOSTRES PARES.  A MÉS HEM FET UN COMANDAMENT A DISTÀNCIA.
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 APRENEM A BALLAR SARDANES
Durant el segon i tercer trimestre els nens/es de 3r A hem après a ballar 
sardanes gràcies a la Lourdes (l‛àvia del Ricard Pastallé).
Cada dimarts hem gaudit ballant amb ella a l‛hora de Medi.
Hem après i ens hem divertit molt.
Quan en sapiguem molt, tota la classe anirà a la plaça a ballar tots junts.

 Moltes gràcies Lourdes.

CATALUNYA EN IMATGES
Els nens i nenes de 5è hem fet un mapa de les comarques de Catalunya.  Cada nen o nena 
ha escollit una comarca, ha fet una explicació sobre el que es pot visitar i ha escollit dues 
fotografi es. 
També hem buscat informació de la capital de la comarca. Un cop feta la recerca, vàrem 
sortir davant de la classe a explicar la nostra comarca. 
Tots els nens i nenes vàrem pensar fer un mapa, llavors ens vàrem posar mans a l‛obra i 
vàrem estar uns dies pensant com podríem fer el mapa per poder il•lustrar la bellesa de 
Catalunya. 
La Carme es va emportar uns quants nens, van agafar un paper gran d‛embalar, el van di-
buixar a escala i el van retallar en forma de Catalunya. Alguns nens van agafar tots els 

escrits de totes les comarques de Catalunya, les van 
retallar i enganxar al costat del mapa. Uns altres nens 
van agafar les fotografi es i les van enganxar a la co-
marca corresponent.
Ens va dur molta feina, i aquell dia no es va poder aca-
bar, així doncs el vàrem anar acabant en diferents es-
tonetes.
Tots els nens i nenes de 5è estem orgullosos de fer 
aquest treball ja que hem aprés les comarques i ens 
hem adonat de la riquesa i bellesa de Catalunya.

Isis José Maria, Laia Bernal i Drianny Batalla (5é B)
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   HEM ANAT A PASSAR EL DIA A BARCELONA

 Els nens i nenes de P4 vam anar a passar el dia a Barcelona. 
Vam passejar pel casc antic fent una paradeta per esmorzar. 
Seguidament vam visitar el MIBA, després de veure tot un 
seguit d’invents originals i divertits vam fer un petit   taller. 
Vam dinar i jugar a Montjuïc, molt a prop del telefèric.

La classe dels lleopards i els esquelets hem anat al museu de 
l’aigua.

Vam escoltar un conte d’una granota que es deia 
Llaila. Durant el conte ens va demanar ajuda per 
resoldre problemes que tenia a la seva bassa i 
vam  fer diferents experiments amb l’aigua per 
donar-li solucions. Ens ho vam passar molt bé! 

Per a la classe ens van regalar un 
vídeo per aprendre més coses sobre 
l’aigua. 

Classes de primer de cicle inicial
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SORTIM PEL POBLE

La setmana passada vàrem anar a l’Ermita i a 
l’Ajuntament de Castellbisbal.
A l’Ermita vam fer un quadernet de plantes amb 
l’ajuda d’una monitora que ens va ensenyar la vegeta-
ció més habitual del bosc 
mediterrani.

A l’Ajuntament vàrem parlar amb l’alcaldessa.
Vàrem pujar als cotxes i motos de la Policia,  ens 
vàrem asseure a les cadires de la Sala de Plens i 
vem fer de polítics per una estoneta. 
Les visites ens vam agradar molt i la nostra alcal-
dessa va ser molt amable.

EXCURSIÓ AL TIBIDABO 

El dimecres 22 de maig els nens i nenes de sisè 
vam anar al Tibidabo a veure com funcionen al-
gunes màquines del parc.
Ens vam dividir en tres grups i vam pujar a 
cinc atraccions: el magatzem de les bruixes i 
bruixots, l’avió, el diàbolo, els autos de xoc, el 
vaixell pirata i a part vam anar a veure el museu d’autòmats.
Totes les atraccions eren construïdes d’acer.
L’avió funcionava amb una palanca de 1r grau perquè sinó cauria.
El magatzem de les bruixes i bruixots funciona per un motor que està connectat a 

una roda.
El vaixell pirata funciona amb un motor i una roda, que grà-
cies a la gravetat fa més impuls.
Els autos de xoc funcionen gràcies a materials conductors de 
la gravetat.
El diàbolo fa un moviment circular de rotació i alhora uni-
formement accelerat.
ENS VA AGRADAR MOLT!!!!
                                                                  Joan, Max i Oriol
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Sant Jordi a Infantil
Els alumnes de P3 hem fet un drac  de Sant  Jordi amb material reciclat. Hem 
pintat les caixes de cartró amb pintura i després hem enganxat paper per fer 

les escates i l’hem pintat. La cua l’hem fet amb una escombra i els ulls amb pots de 
iogurt. També li hem fet una boca amb papers de seda vermells i grocs. Mireu! Oi 
que fa por?

    Els alumnes de P3 també hem fet un drac de fang. L’hem moldejat, pintat i ver-
nissat amb purpurina per fer les escates. Mireu que maco ha quedat!

Sant Jordi al Cicle Mitjà
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Sant Jordi al 
Cicle Superior
ESCRIT DELS ALUMNES DE 5è

El passat dia 23 d’abril, Sant Jordi, de bon matí 
vam fer un taller d’un punt de llibre sobre la 
llegenda de Sant Jordi. Podíem escollir de fer 
una rosa o un drac. El material que havíem d’utilitzar era tot  de “goma eva”, però la cola no 
enganxava gaire bé, s’havia de fer amb una mena de silicona. De tota manera ens ho vam passar 
molt bé i van quedar uns punts de llibres super xulos.  
A la tarda vam anar al pavelló poliesportiu i vam assistir a l’acte de lliurament dels premis lite-
raris. Prèviament, a la classe els nens i nenes de cicle superior havíem treballat diversos textos 
(narrativa i/o poesia tant en català com en castellà) que vam presentar al concurs. Tots els textos 
s’anaven penjant al suro del passadís i els/les mestres se’ls anaven llegint i anaven puntuant. 
Arribat el moment de saber quins textos i poesies eren els guanyadors, l’alcaldessa de Castell-
bisbal, la regidora de Serveis Socials i la directora de l’Escola, es van encarregar d’anar obrint 
els sobres on hi havia escrit el pseudònim de l’autor/a. Tot va ser molt emocionant; els que van 
guanyar van ser uns quants  nens de sisè i l’Arnau Casassas, la Maria Vega, la Laia Sánchez, la 
Paula Gago, la Glòria Pérez i l’Anna López, de 5è. L’únic nen de cinquè i sisè  que va guanyar 
va ser l’Arnau Casassas que tenia una mica de vergonya.
                                                                                                        Isaac Giménez i Marc Ibáñez – 5è A

ESCRIT DELS ALUMNES DE 6è

El 23 d’abril, Sant Jordi, com és costum de cada any al cicle superior, vam celebrar a la tarda els 
Jocs Florals.
A les 15:15h vam anar cap al poliesportiu, allà vam fer la cerimònia, els premiats van llegir els 
seus escrits i van donar els premis a les diferents categories.
Aquest any hi havia tres categories amb un primer, un segon i un tercer premi per a cadascun 
d’ells.
Les categories eren: narració en català, narració en castellà i poesia. A més a més, van donar un 
premi al guanyador del dibuix del dia de l’esport i dos premis per als gunyadors dels punts de 
llibre.
A l’acte van assistir l’alcaldessa, una regidora de l’ajuntament i la nostra directora.Les mestres 
també van venir amb les seves classes i van preparar un power point amb tots els contes i poesies 
que havien estat premiats, el van posar pel canó i tot es veia en una pantalla molt xula.
Els premis per als guanyadors van ser: un llibre i una rosa, i per a la resta de participants una 
revista del Cavall Fort i un exemplar d’un dels punts de llibre guanyadors, del llibre el Zoo d’en 
Pitus.
Des d’aquí només felicitar un cop més  tot el cicle superior per tot l’esforç i el treball realitzat.

FELICITATS!!!!
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TALLERS D‛INVENTS I MÀQUINES

Els nens i nenes d‛Educació Infantil hem fet tallers conjun-
tament amb els nostres companys de nivell (Dracs i Contes, 
Trens i Motos, Avions i Gossos), hem compartit les joguines, 
les classes i, fi ns i tot, les mestres. I tot això durant dos 
dies!

A cada taller hem construït un invent diferent: P3 ha fet 
molinets, P4 atraccions de fi ra i coets, P5 ha elaborat te-
lèfons i bilboquets. 

Voleu veure que bé que ens han quedat?    

ELS DRACS, ELS CONTES, ELS TRENS, LES MOTOS, 
ELS AVIONS I ELS GOSSOS FEM...........
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LES JORNADES CULTURALS  A  2n

Aquest any el tema de les Jornades Culturals 
ha estat “Les màquines”. Vam estar pensant 
i buscant quina seria la màquina més idònia 
per construir-la els propis nens i nenes de cicle 
inicial. Van sortir vàries idees, però al fi nal ens 
va sorprendre la fa-
bricació d’un cotxe 
d’una forma senzi-
lla i molt efectiva, i 

el vam escollir. Vam veure quin material necessi-
tàvem, i l’elaboració era molt pràctica i adequa-
da per què els nens i nenes ho fessin sols. A més, el 
resultat fi nal era divertit, ja que ells mateixos eren 
els que posaven l’energia perquè el cotxe funcionés. 
Vam passar un enginyós dia!!

TALLER DE LES JORNADES CULTURALS: FABRICACIÓ D’UN COTXE 
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 JORNADES CULTURALS: ELS INVENTS.

A les Jornades Culturals vam fer tallers relacionats 
amb els invents. Vam ser inventors per uns dies. 

Vam fer activitats molt interessants. Ens vam organitzar 
en tres grups que cadascun anava amb una mestra i 
anaven canviant.  Vam  fer tres tallers, amb la Toñi, 
l´Elena i la Joana. Es tractava de fer un cotxe amb 
material reciclat i bufant un globus  funcionava. Fer 
bitxos que amb un vibrador es movien. Per últim vam 
fer un joc on havíem de col•locar uns invents a la línia 
del temps. Van ser dies molt divertits i vam aprendre 
molt.

            ELS MUSEU DE LES IDEES I ELS INVENTS

El dia 24 d’abril vam anar al Museu de les Idees i els Invents, a Barcelona. Quan hi vam arri-
bar vam fer dos grups, un per anar a fer un taller i l’altre per visitar el museu. El taller consis-
tia a resoldre problemes fent invents amb uns objectes que ens havien deixat sobre les taules. 
La primera situació era fer un invent per enviar un missatge a la taula del costat d’una manera 
original; després havíem de pensar un invent per poder netejar el terra mentre caminem i 
l’última cosa era decidir a cara i creu, però d’una manera diferent inventada per nosaltres.
Després  vam visitar el museu. Hi havia uns invents fascinants, 
per exemple, una màquina que escollies una bossa de patates, 
un suc... però havies de guanyar-t’ho fent bicicleta; una màqui-
na que es diu Cloqui que per despertar-te corre per l’habitació i 
així t’has de llevar per agafar-la i apagar-la. Un altre invent és 
un ganivet i una forquilla que tenen com uns tubs que a dintre 
hi pot haver espècies, formatge...També un ganivet de contrapès 
que si et cau als peus cau sempre per la part del mànec i  no et fa 
sang, et fa només un blau.
Va ser divertit!

TALLERS DE CICLE SUPERIOR

Nens i nenes de quart

TALLER DE COETS
A la Setmana Cultural de l’any 2013 els/les alumnes del cicle superior hem fet tallers i un d’ells era el de 
coets i el vam fer amb dues ampolles de plàs  c iguals, amb un tap de suro i cartró amb cel·lo.
Primer de tot vam veure un vídeo per saber com fer-ho. Després vam tallar el cap de l’ampolla i el vam 
enganxar amb l’altre. Vam fer 3 triangles de cartró per a les ales i les vam enganxar amb cel·lo. Després 
vam treure un tap de plàs  c i hi vam fi car un tap de suro. Tot seguit vam anar al pa   i vam fi car aigua dins 
l’ampolla. Finalment vam fer un forat amb el piu de la manxa en el tap de suro i vam donar pressió fi ns 
que va sor  r el coet volant.
Va ser molt diver  t el taller de la Maria José!                                            
                                                                                                                                       Ivet Sendra i Judit Duran - 5è A 
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TALLER DE PINBALL
El dia 24 i 25 d’abril (dimecres i dijous) vam fer un taller que es deia pinball i vam anar a l’aula de 
marqueteria a fer-lo. El material que fèiem servir era: una fusta, plàs  c adhesiu. Vam començar a 
clavar claus i quan vam acabar de clavar claus vam posar taps d’ampolla i després vam posar gomes 
elàs  ques i agulles d’estendre. Després vàrem netejar el plàs  c adhesiu perquè els claus deixaven 
anar una espècie d’oli que embrutava. Quan vàrem acabar de netejar-lo el Josep ens va donar una 
bala. Més tard vàrem decorar el nostre pinball amb adhesius: d’animals, de gomets variats... 
Quan vàrem acabar de posar els adhesius, com que ja teníem la bala, ja podíem jugar amb el nostre 
pinball. 
                                                                                                                         Julissa González i Lènia Mar  nou - 5è A

TALLER D’INSECTES ROBOT
El taller d’insectes robots que es feia a la classe de 6è A (la classe de la Mireia) consis  a a fer un insecte 
amb un raspall de dents, una pila y un vibrador de mòbil iphone. Es posava el raspall de dents i una pila 
enganxada a sobre, després connectaves el vibrador a la pila i ja tenies el robot. Al fi nal, tots jugàvem 
amb els insectes robots i ens ho vam passar molt bé.
                                                                                                                                      Raúl Maza i Adrià Molina - 5è A

TALLER DE CATAPULTES
El taller de catapultes el va fer la Nieves amb la Kirs  n que l’ajudava. Primer miràvem un vídeo d’un 
senyor fent la catapulta, després ens  van repar  r el material: pinces, gomes de pollastre, palets de 
gelats, una cullera de plàs  c i per úl  m, però no el menys important, el cel·lo. Després per construir-la 
enganxàvem 3 palets amb cel·lo i les pinces als dos costats dels palets. Al cul de les pinces posàvem els 
altres tres palets. Tot seguit fi càvem un sostenidor de papers i la cullera enganxada amb cel·lo al costat 
del sostenidor. Fèiem unes quantes voltes amb unes gomes de pollastre. Després vam fer tots junts un 
joc de llançar pilotes fi ns aconseguir llançar una ampolla.
                                                                                                                             Aina Coll i Samuel Quesada - 5è A

TALLER DE MAQUETES
Un dels cinc tallers va ser el de fer maquetes en grups de  quatre o cinc nens i nenes i el feia la Carme 
Pérez. Ens van fer portar material reciclat, com per exemple: pots de cacau buits, ninos de joguina, caixes 
de sabates, peces de jocs de construcció, taps d’ampolles...
La Carme ens anava donant algunes idees de com i quins invents podíem construir com a maqueta. La 
majoria de nosaltres vam optar per molins de vent,  rolines, pous, ascensors...
El procediment va ser el següent: per començar ens donaven una fusta de marqueteria; triàvem l’invent 
que volíem construir; folràvem la fusta amb papers de colors, els més u  litzats van ser el verd i el blau. 
Vam u  litzar la imaginació i el material reciclat. La Carme es va alegrar molt perquè no pensava que uns 
nens i nenes de cicle superior treballaríem tant i així de bé.
Després que tots els grups haguéssim acabat, vam posar els invents en les taules de l’aula de ciències fent 
un decorat nostre i així  podíem veure tots els invents. Va ser molt diver  t!  
                                                                                                                              Mònica Gargallo i Nerea Pérez -  5èA
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DIA DE L’ESPORT 2013/2014
CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR

    Durant tot el matí, i els dies previs, la possibilitat de pluges a tot el Vallès va fer que perillés el 
format d’activitats del “Dia de l’esport” de l’edició d’enguany tal i com històricament  s’ha celebrat. 
Finalment la climatologia i alguns canvis d’última hora ens van permetre  poder gaudir d’una jornada 
lúdica i esportiva adient amb un dia FANTÀSTIC. 

    Tot l’alumnat de cicle superior i mitjà, després de presenciar el ball que els més grans de l’escola 
havien preparat per a la resta del centre, es van desplaçar a l’ Illa Esportiva municipal per realitzar un 
seguit d’activitats. Els nens i nenes de cicle mitjà van poder gaudir d’ un circuït de patins,  Korball, 
“El joc del cementiri”, futbol flag, circuït de cadires de rodes entre d’altres. Mentre que per als grans 
hi havia preparats: bàdminton, bàsquet, volei, aeròbic, spinning i tennis. 
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EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL

   Els alumnes d’educació infantil van realitzar 12  activitats entre les  quals  hi havia la curxa de 
cotxes, els plats voladors i les llaunes, el joc de les bitlles, jocs de construcció amb gots de cartró, 
les pilotes saltarines, la pilota boja amb una pilota de rugby, els inflables de la selva i el castell màgic, 
el circuït tou a l’aula de psicomotricitat, el diverpilota amb ampolles de plàstic i  oueres i la cursa de 
sacs amb els disneysacs.

Els alumnes de cicle inicial van realitzar 8 activitats:

BASQUETBOL

SUPERBOL

“TOBOGAN DRAGUI”

DIVERBOL

CURSA BOJACIRCUïT

BITLLES I LLAUNES“RECICLAR SALTANT”

   Enguany la majoria de les activitats del dia de l’esport han estat 
jocs inventats o activitats fetes a partir de material reciclat (caixes de 
cartró, ampolles de plàstic,  oueres, plats i gots de cartró, llaunes, 
sacs...) que van elaborar els mateixos nens/nenes.

    Cal agrair tant la col•laboració de l’Ajuntament de Castellbisbal que ens va cedir les instal•lacions, 
un any més, com la dels monitors de l’ Illa Esportiva que van dirigir les activitats més  especifiques,  
la de la Diputació de Barcelona que ens va proporcionar l’inflable “Reciclar Saltant”, al claustre de 
mestres que es va convertir en monitors esportius per unes hores amb un resultat  excel•lent i la 
participació i implicació de tot l’alumnat perquè sense ells no hauria estat possible aquesta jornada.  
GRÀCIES A TOTS!
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Els nens i nenes de P5 hem anat de colònies a la Granja, una casa molt gran  on hem pogut 
viure una aventura de pirates. Buscàvem un tresor, uns ulls de drac, que ens hem emportat 

a casa i cada lluna plena podrem demanar un desig  que no es compri amb diners sinó amb el 
cor.
       Amb la nostra imaginació i creativitat no vam dubtar de la màgia que l’Albert i la Lídia, els 
monitors, ens van saber transmetre. Aquesta aventura la vàrem viure al bell mig de la natura i 
va fer que ens coneguéssim més, milloréssim  la cohesió del grup i la capacitat de treballar en 
equip.
       Com en tota aventura vam haver de superar diferents obstacles: vam fer una recepta secreta 
de la bruixa; en el bosc de l’aranya vam treballar la psicomotricitat, la importància d’ajudar-nos 
i treballar tots plegats; en la llengua del drac, un divertit tobogan, vam caure fent les nostres ria-
lles; en el de pistes amb llanternes  vam trobar el castanyer de les set bruixes i en Pitus, un pirata 
qué la bruixa amb el seu encanteri de dia el feia petit, per no saber compartir, però aquella nit el 
vam veure molt gran; la pedra lila on vam poder agafar tota la màgia per endinsar-nos al bosc de 
la bruixa i ajudar-nos a trobar el tresor.  Un tresor que ens hem emportat a casa i cada lluna plena 
podrem recordar la nostra aventura i  totes les persones que ens ha ajudat a viure-la.

                              AIXÍ HAN VISCUT LES COLÒNIES ELS NENS/ES

ELS  NENS I NENES DE P5  
VAN DE COLÒNIES A “LA GRANJA”
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                  ELS MICOS, ELS PINGÜINS I ELS HÀMSTERS 
                                      ANEM DE COLÒNIES!!!
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Vam anar tres dies de colònies a la masia de Mas Banyeres, de Centelles.
La casa era molt gran i molt xula. A les habitacions estàvem nens i nenes separats 

i cada una tenia el nom d´una planta aromàtica. Teníem monitors molt simpàtics 
que ens feien activitats, les que més ens van agradar van ser: la tirolina, el bosc 
del cel, la discoteca i els cars. Va fer bon temps però un dia ens va pedregar. Un 
dia les mestres ens van amagar els peluixos que ens havíem emportat de casa 
per fer-nos una broma. Vam veure uns nois que ballaven molt bé hip- hop. Va ser 
curtet, però genial!

              COLÒNIES A MAS BANYERES - 4t
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Els nois i noies de 6è de l’escola Mare de Déu de Montserrat van baixar de 
l’autocar expectants, amb moltes ganes de descobrir què els depararia aquesta 
setmana i de viure intensament la convivència, sent conscients que molts d’ells es 
separarien aquest fi nal de curs. Com uns intrèpids aventurers estaven emocionats 
per començar les activitats d’aventura, de superar-se a si mateixos i de viure les 
nits en companyia dels seus amics i amigues.
Al llarg d’aquests dies, han demostrat ser un grup cohesionat i generós, han unit 
llaços entre ells compartint noves vivències. Són un grup que es coneix i es cuida, 
sempre es pregunten “com estàs?” quan un company pateix una caiguda o un 
petit accident. Encuriosits per viure cada activitat intensament es mostraven ner-
viosos abans de començar les activitats, i cada pregunta que feien era una petita 
pista d’allò que més els motivava.
Aquests dies també hem entrenat l’habilitat de respondre davant les accions que 
duem a terme i com aquestes afecten la resta, refl exionant que convivint amb al-
tres persones és necessari ser respectuós i empàtic. Han demostrat ser un grup 
compromès, disposat al diàleg constructiu i capaç de gestionar els petits confl ictes 
de grup.
Gràcies al seu esperit aventurer, hem superat alguns dels reptes que semblaven 
insalvables. Tot això i moltes altres aventures hem viscut durant aquesta estada: 
hem rigut, hem plorat, hem compartit secrets… i hem ballat fi ns a quedar ben xops 
de suor!!

Alessia, Sara i Aina.
Equip de monitores de La Granja

Santa Maria de Palautordera

                                        COLÒNIES DE  6è
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THEATRE IN ENGLISH

P5: “Little Red Riding Hood”
One day Little Red Riding Hood gets a tele-
phone call from her granny who lives the other 
side of the woods. Her granny has a cough and 
is hungry, so Little Red Riding hood decides 
to take her some soup. There are two ways to 
Granny’s house, the long way and the short 
way, but she can never remember which is 
which. Whilst trying to remember she meets 
Walter the Wolf. Walter is also hungry for soup. 
He has an evil plan; he sends Little Red Riding 
Hood the long way so he can get to Granny’s 
house before her, hide granny and get the soup. 
After walking the long way, Little Red Riding 

1st Primary : “The Three Billy Goats Gruff”
The Three Billy Goats Gruff live on one side of 
the valley. They are very hungry and have ea-
ten all the grass on their side of the hill. On the 
other side of the hill they can see more grass; 
very green grass.
But they have a problem. In order to cross the 
valley they have to go over the bridge, and un-
der the bridge lives a horrible troll who does 
not let any animal cross. If any animal tries he 
would eat them up.

Hood fi nally arrives at Granny’s house. She 
fi nds Granny looking very strange with big 
ears, big eyes, a big nose and big teeth. Little 
Red Riding hood is in danger, what will ha-
ppen to her and Granny? Who will get to eat 
the soup?

2nd and 3rd Primary: “Happy Ever After”
And so sleeping beauty was awoken by a 
kiss from the prince and they lived happi-
ly ever after… Or did they? We follow the 
exploits of our hapless Prince Neville as he 
searches the fairytale countryside, looking 
for a princess to marry. On his way he meets 
Snow white, Rapunzel and an evil ugly wit-
ch determined not to allow them have their 
‘happy ever after’ ending. Students are as-
ked to join in with the fun, sing along, and 
help Neville fi nd the girl of his dreams.
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4th Primary: “Sherlock”
Sherlock Holmes’ granddaughter wakes 
up in her home in Baker street and reads in 
the newspaper that the Crown Jewels have 
been stolen from the Tower of London, and 
that there is a reward of £50,000 for their 
recovery. Just as she is thinking about how 
she’s going to fi nd them, she receives a let-
ter and a clue, it’s an opportunity not to be 
missed. 

5th and 6th Primary: “Pirate Island”
BB is a pirate, 20 years ago her ship sank and 
since then she has lived on Pirate island. She 
lives alone and has everything exactly the 
way she likes it. One night there is a big storm 
and two new people arrive on Pirate Island.
Their names are Max and Mini. Max and 
Mini, live, eat, sleep and talk very differently 
to BB. She is not happy, she doesn’t’ want 
to share her island. She doesn’t like differen-
ce and she doesn’t like change. The three of 
them start fi ghting over the space, food and 
the way things should be done. They fi nd it 
very diffi cult to live together. 

To all the students and staff,
I just want to say a huge thank you for welcoming me so warmly into the school 
this year.  I have enjoyed every minute of this year.  There is a phrase in English 
which is ́ time fl ies when you’re having fun´ and it is so appropriate here.  I have 
had so much fun teaching the students and seeing their passion for learning En-
glish. The year has passed too quickly and I will be incredibly sad having to say 
goodbye to everyone.  However, I am sure that I will come back and visit many 
times in the future.  
I want to wish all the students the best 
of luck for the future.  I will never for-
get the experiences that I’ve had here 
and it’s been an absolute pleasure wor-
king with the teachers and teaching the 
children.   
Goodbye for now!  
Kirstin

GOODBYE KIRSTIN!
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El dia 7 de maig de 2013 els nens i nenes de 5è vam sor  r del col•legi a les 8:30h 
i vam marxar cap a l’Auditori de Barcelona. Quan hi vam arribar, vam entrar a 
l’auditori i a les 10:00h va començar l’assaig. Després, quan va acabar l’assaig, 
vàrem sor  r una estoneta al  ves  bul. A les 11:30h van començar a entrar els 
nostres pares, mares, familiars i amics. En començar el concert la gent ja aplau-
dia, va ser molt espectacular. Quan va acabar l’espectacle van dir els noms de to-
tes les escoles que havien par  cipat i els noms de tots els professors de música 
que ens acompanyaven. Quan van dir el nom del nostre col•legi, nosaltres, 5è A 
i 5è B, que portàvem una samarreta amb el logo  p de l’escola Mare  de Déu de 
Montserrat, ens vam girar i  vam assenyalar el logo  p. Finalment,  vam marxar 
cap a l’escola i a la tarda vam fer el que ens tocava, que casualment eren tallers. 
Aquell dia va ser el millor de tot el curs!
                                                                                                                                        Glòria Pérez 5è

  CANTÀNIA 2013
                                      “Ha passat un àngel”
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MOLTA SORT AMICS!!!

Un any més, quan arriba juny, ens adonem que ja ha passat un curs. És per això 
que l’equip de monitors/es de la nostra escola no volem passar pàgina sense de-
dicar unes línies als nens/es de 6è que esteu a punt de tancar un cicle i per això 
convé fer un petit balanç de tots els anys que hem passat junts. 

Nosaltres ens emportem un bon record. Penseu en la quantitat de coses i expe-
riències que hem viscut junts: el vostre primer dia de menjador, tots els amics 
que heu trobat, totes les coses que hem après junts i  hem compartit. 
Quants i quins records...

En acabar d’estudiar molts de nosaltres ens vam sentir alleugerits pensant que 
no havíem de tornar a l’escola i tampoc al menjador. Ens vam equivocar en 
moltes coses i també en aquesta. Qui ens hauria de dir que acabaríem treballant 
en un menjador escolar? Segur que molts de vosaltres sentiu alguna cosa sem-
blant, però no us enganyeu, perquè quan acabeu els estudis i us trobeu de tant en 
tant amb els amics, l’escola serà el tema de moltes converses;  tornareu a parlar 
dels companys/es, dels professors/es i fi ns i tot de les estones del menjador, dels 
seus campionats, dels tallers, d’aquella monitora que sempre volia que us ho 
mengéssiu tot i que us feia una abraçada quan trobàveu a faltar la mare...

Comença una etapa nova que us comportarà molts dubtes. Per la nostra part 
l’únic consell que us podem donar és que trieu  bé i aprofi teu  la vida. Gaudiu de 
totes les coses que valen la pena, lluiteu pel que creieu i pel que voleu, sigueu 
feliços!

Potser al llarg de la vostra vida trobareu moments en què pensareu que  la feli-
citat és lluny. Mireu al voltant...I si la felicitat es troba en llevar-vos cada matí i 
esmorzar, en estudiar, en quedar amb els amics, en veure una pel•lícula  o jugar 
un partit? Quan la trobeu recordeu que sempre heu estat part del nostre cor i que 
ens heu fet molt feliços.

                          L’equip de monitores del servei de menjador
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Seguint amb la temàtica que ja vam 
veure per Carnestoltes, les XX-
VII Jornades Culturals d’enguany 
han centrat les seves activitats 
en “Les màquines i els invents”. 
Durant la setmana del 23 al 26 
d’abril els alumnes de l’escola es 
van veure immersos en tot un se-
guit d’activitats relacionades amb 
màquines que han canviat el món, 
així com pensant i elaborant nous 
invents. La setmana va fi nalitzar 
amb el dia de l’esport commemo-
rant el nom de la nostra Escola. 
Des de l’Ampa volem destacar 
l’exposició de “Els Autòmats” i 
les visites al MIBA (Museu de les 
idees i els invents de Barcelona).

La diada de Sant Jordi d’aquest any 
va ser especial perquè l’Associació 
de pares i mares ha regalat a tot 
l’alumnat de l’escola llibres per a les 
biblioteques de les classes, dotant  
cada aula de més llibres nous segons 
les especifi cacions de cada professor.
 
I no podem oblidar-nos de felici-
tar els alumnes de 2n de la nostra 
escola pel premi aconseguit en el 
concurs “10è premi Pilarín Bayés 
de contes escrits per nens/es” con-
vocat per l’Editorial Mediterrània.           

MOLT BONA FEINA ! ! ! 

XXVII JORNADES CULTURALS 
I SANT JORDI
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NOTA INFORMATIVA DE LA COMISSIÓ DE 
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT:

Des de la Comissió de Reutilització de llibres de text 
se’ns recorda que el termini per realitzar el pagament 
del segon rebut de llibres que s’inicià el passat 27 de 
maig venç el proper 13 de juliol.
El pagament el podem fer les famílies en metàl•lic o bé 
per transferència a qualsevol ofi cina de Caixa Catalun-
ya al següent número de compte:

<< 2013-6131-20-0200220581>>

Us avancem que els llibres s’entregaran els dies 2 i 3 de 
setembre (dilluns i dimarts) en horari de 16:00 a 18:30 
hores. El dijous dia 5 s’atendran les incidències dins la 
mateixa franja horària.

Us recordem que és imprescindible portar els rebuts 
bancaris de pagament de quota de l’Ampa, el del pri-
mer pagament i el del segon pagament per poder re-
collir els llibres.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb els 
membres de la comissió mitjançant la bústia de l’Ampa 
(situada al costat de la Biblioteca de l’Escola) o enviant 
un e-mail a reutilitzacio@ampa-escola-montserrat.org.
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                         L’alumnat de 5è fa intercanvi 
              amb l’Escola Bressol “La Caseta”

El passat dia 29 de maig els/les alumnes de 5è vam anar a l’Escola Bressol de  
Castellbisbal “La Caseta”.
A principi de curs, “La Caseta” ens va demanar que els nens i nenes del cicle          
superior els fessin uns cartells per al seu hort, igual que els que tenim nosaltres al 
nostre hort.
Al taller de marqueteria vam agafar fustes, les vam tallar i vam enganxar els dibuixos 
de les verdures i hortalisses que els nens petits de la guarderia tenen plantades. 
Quan vam arribar a “La Caseta”, ja ens estaven esperant. Tots els nens i nenes, 
molt petitons, estaven asseguts en una sala molt gran. Nosaltres els vam donar els 
cartells per a l’hort i ells ens van regalar dos murals molt bonics amb les empre-
mtes de les seves mans: un mural per a cada classe de 5è. Quan vam sortir al pati 
vam anar tots junts a l’hort i ells van col•locar els cartells al costat de cada planta.      
Després vam jugar una estoneta i també vam esmorzar amb ells. Finalment, tots els 
nens i nenes de 5è ens vam fer una foto amb els nens petits. 

Adrià Prieto i Oriol Fernández – 5è A
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Volem agrair als comerços i empreses següents la seva 
col·laboració econòmica, ja que gràcies a ells ha estat pos-
sible continuar publicant la nostra estimada Pica-Soques
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Els  professors  de  la  vostra   escola  us  desitgem 
molts èxits en la nova etapa  que començareu a 
partir d’ara, però recordeu que el més important 
és que tot el que heu après aquí us serveixi cada 
dia per ser millors persones.

Els vostres mestres


