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ISABEL RODRÍGUEZ

Com ja sabeu, aquí acabo una etapa en què, 
en els dos últims anys, he estat directora 
del centre. En uns moments molt difícils 
vaig entomar el càrrec perquè m’estimo 
molt el Montserrat i necessitàvem que 
algú continués el  projecte encetat.
Han estat dos anys difícils per a tothom, 
però ens hem sentit molt  recolzats. És per 
això que des d’aquesta editorial només 
puc que donar les gràcies per haver por-
tat endavant el vaixell entre tots. Primer 
de tot a l’Antonio…l’amo de l’escola se-
gons els nens. Com a tal, de bon matí ja 
sap com  està la  situació i dóna aquella 
calma que  tothom necessita per començar 
la tasca. També al Miquel Àngel que 
malgrat els ”anars i venirs” no ha tingut 
mai un no. A l’Inma que porta la secreta-
ria amb una professionalitat increïble  i 
també a la Isabel que ha sabut  posar-se 
al seu lloc en poc temps.A les monitores 
de menjador, sobretot a la Milagros, per 
fer possible la col•laboració menjador-es-
cola; sempre tan important. A les cuineres 
(juntes vam començar com a  novelles). Al 
Consell Escolar pel suport, a l’ AMPA per 
la col•laboració i a totes les famílies per 
la comprensió i recolzament. A  l’ Ajun-
tament per tota l’ajuda i el suport donat. 
I, com no, al meu equip directiu que no 
va dubtar a l’hora de posar-se al timó. Per 
acabar a l’equip de Mestres des del primer 
a l’últim, treballadors incansables i amants 
de la seva professió.
Sigui quin sigui el destí que em toqui us 
trobaré a faltar!

Neus Cardona Marcet
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El dia 26 de maig vàrem fer el concert del taller de Gospel de Cicle Superior.
Vàrem entrar a l’escenari cantant “Kriabe”, una cançó africana de comiat i de benvinguda 
alhora ja que es cantava quan una persona moria i se li donava la benvinguda al cel. Seguida-
ment vàrem cantar “Siyahamba”, una cançó que ajudava als esclaus negres a dur un ritme de 
treball constant. A continuació vam cantar “Let me live my life”, una cançó que s’utilitzava per 
pregar. “Soon and very soon” va ser la següent, una cançó molt tendra que va ser escollida per 
ser cantada a l’enterrament de Michael Jackson amb molts canvis de ritmes que va fer vibrar 
a tot el públic. Després vam cantar la cançó  “When you smiling” que va fer somriure a tot el 
públic i ens va recordar que si somriem a la vida, tot el món incloent el Sol, somriu i brilla per 
a nosaltres. El concert  va seguir amb la cançó de “This little light of mine” amb aquesta el 
públic es va animar i amb l’ajuda del pianista Jordi, vàrem fer una cançó resposta brillant. I ja 
per últim ens vàrem acomiadar a ritme de reggee tot cantat “Three little birds” del poeta i gran 
orador Bob Marley.
Va ser un dia genial i molt emocionant. Ens vàrem sentir grans artistes i el cor se’ns va omplir 
de felicitat.

Que el vostre cor mai deixi de desprendre amor!

                                                                       Lídia Rauet, Maria Ventura i Paula Gago de 6è B

CONCERT DE GOSPEL



4
Soques
ica

Eva: 
Benvinguts nens i nenes,
com cada any el Carnestoltes    
ha arribat,  
i el seu Rei hem capturat.

Carnestoltes:
Bon dia nens i nenes! 
Sí,  ja torno a ser aquí
i us prometo que aquest any
no diré més mentides
i farem coses divertides.

Oriol: Sempre estàs igual!!

Adrian E: Ets un mentider!!

Mireia: A veure si aquest any
compleixes el que dius

Lena: Perquè si no.......

Carnestoltes:
mmmmm.... d’acord, d’acord
aquest any em portaré molt 
bé oblideu-vos de les antigues 
mentides. Us prometo que 
aquest any farem bogeries!

Eva: 
Esperem que sigui així,

Carnestoltes:
Sí, és clar, tots els anys ho he 
intentat, però aquest any ho 
faré de veritat.
 I no només tinc pensat això 
sinó que....
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Coincidint amb l’astronomia
veurem molts planetes i 
volarem amb cometes!
I viatjarem a la Lluna
que sembla una pruna.

Victòria: De veritat?

Nerea:
Sí, sí!!

Carnestoltes:
I portaré  Leo Messi
perquè ningú s’avorreixi,
però si ets del Madrid 
o l’Espanyol,
doncs, menja’t un pinyol!! 

Al Mickey Mouse coneixereu
i el seu parc visitareu

Amb tots els dibuixos jugarem 
i  amb ells ens disfressarem

Paula :
I com ho faràs?

Denise: 
Estàs segur que 
podràs portar  tots 
aquests personatges?

Carnestoltes: 
Els trucaré per telèfon.

Arnau: I si no en tenen?

el pregÓ de carnestoltes

Carnestoltes:
Una carta els enviaré.

Eva: 
Carnestoltes, més et val 
que aquest any compleixis 
tot el que dius...
Perquè si no el divendres a 
judici et portarem i no 
deixarem que ens prenguis 
el pèl.

Carnestoltes:
Tranquils petits ho 
aconseguiré i no us 
enganyaré.
Així que per començar 
demà...

- el pijama  haureu de portar.

- El dimecres els nois hauran 
d’anar vestits de noia i les 
noies de nois.

- I el dijous, una sabata de 
cada manera haureu de por-
tar!!

Alumnes de 5è B
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AQUEST CURS EL TEMA DE LES DISFRESSES DEL CARNESTOLTES HA ESTAT EN 
RELACIÓ A LES JORNADES CULTURALS: LA HISTÒRIA DELS VESTITS.
ELS NENS I NENES DE P3 HAN ANAT DISFRESSATS D’INDIS AMERICANS, P4 DE HIP-
PIES I P5 AMB LA ROBA QUE ES PORTAVA EN L’ÈPOCA PREHISTÒRICA.
ELS INDIS UTILITZAVEN LA PELL DELS ANIMALS I ELS  AGRADAVA MOLT DECORAR-
LA AMB PLOMES. 
ELS HIPPIES VAN SER UN MOVIMENT QUE VA SORGIR EL 1960 I TENIA UNA MANERA 
PRÒPIA DE VESTIR MOLT CRIDANERA.
I PER ÚLTIM,L’ÈPOCA PREHISTÒRICA: ELS PRIMERS HOMES CAÇADORS ES COBRIEN 
AMB LA PELL DELS ANIMALS PERQUÈ AIXÍ S’ASSEMBLAVEN A L’ANIMAL CAÇAT, DE 
MANERA QUE EL VESTIT ERA UN MECANISME PER AFAVORIR LA CACERA. 
TRES EXEMPLES BEN DIFERENTS DE MANERES DE VESTIR QUE ESPEREM QUE US 
HAGIN AGRADAT MOLT!!!!!

quan arriba el carnestoltes...



6
Soques
ica

c

a

r

n

e

s

t

o

l

t

e

s

Pels carrers del poble també vam poder veure altres disfresses; ens va envair una 
tribu de prehistòrics al cicle inicial que ens van fer passar una bona estona. Els 
alumnes de cicle mitjà es van organitzar per comparses i van decidir diferents estils 
i èpoques: indis i vaquers, monsters  high, hippies, cavallers, pirates, supermans...  
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El cicle superior, també es va organitzar per comparses amb el tema comú “PAÏSOS DEL 
MÓN”. Ells van decidir quin país volien representar i van fer les seves disfresses.

Esperem que us hagi agradat 

molt!!!!
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Aquest any sí! Hem fet les jornades d’astronomia! Hem vist la 
lluna, els planetes, els estels,... Hem anat a la cambra fosca, 
hem fet els jocs  de l’univers, hem mirat contes, hem dibuixat, 
hem fet d’astronautes i hem jugat molt en el nostre racó 
d’astronomia de la classe. Ens ho hem passat la mar de bé!!! 

ELS PETITS DE L’ESCOLA FEM 

TALLERS D’ASTRONOMIA
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ELS NENS I NENES DE CICLE INICIAL A LES 

JORNADES D’ASTRONOMIA
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Aquest any hem fet a l’escola les jornades 

d’astronomia. Per preparar-les, a tercer vam 

decorar els passadissos per fer veure que vivíem 

a l’espai, de manera que per entrar a classe 

havíem de passar al costat de coets, astronau-

tes, extraterrestres i planetes intergalàctics.

Hem après moltes coses als tallers que ens 

han vingut a fer: ens han ensenyat l’univers en el 

planetari bombolla, hem pogut observar el sol amb un 

telescopi especial, hem enlairat coets d’aigua i hem 

après a fer servir un rellot-

ge de sol amb l’ajuda d’una 

brúixola.

I encara ens queden moltes coses per aprendre de 

l’univers!

                                                   Alumnes de 3r

Els alumnes de 4t vam construir un rellotge solar amb fustes i dibuixos 
pintats, la part més difícil va ser posar el fil fent un angle de 90º.
Posteriorment vam sortir al pati amb les brúixoles. Ens vam haver de si-
tuar tenint en compte que el sol havia de venir del sud i així amb l’ombra 
del fil sabíem quina hora era. 
Va ser molt interessant i divertit.
                                                                                Karla Guillamon 4tB

JORNADES D’ASTRONOMIA A 

CICLE MITJÀ 
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L’astronomia al cicle SUPERIOR
10 de març de 2014
Avui hem començat les Jornades d’Astronomia, que com cada dos anys celebrem a la nostra escola. Durant uns 
dies, hem deixat de fer l’horari de classe normal, per fer diferents tallers, xerrades i activitats que els mestres han 

preparat per nosaltres.
Avui al matí, en Daniel, de l’agrupació astronòmica de Terrassa, ens ha fet una expli-
cació del sol a partir d’un power point. Després de l’explicació hem baixat al pati per 
veure les taques solars del sol, les protuberàncies i tot el que ens havia explicat abans.  
HEM APRÈS MOLTES COSES!
A les 10 hem anat a la Biblioteca a fer l’activitat 
del planetari. Ens han explicat coses sobre les 
constel•lacions, els estels, els planetes i la Lluna.
Després del pati, amb la Mireia, hem fet un resum 

del que hem après al matí i quan hem acabat hem fet un taller, on hem hagut de 
construir un planistel, per poder veure i identifi car les constel•lacions a la nit. 
A la tarda els nens i nenes de 5è hem anat a la sala d’audiovisuals amb en Jaume 
Oliver, que ens ha fet una presentació del sistema solar i els planetes.

12 de març de 2014
Avui ha estat l’últim dia que hem dedicat a fer activitats d’astronomia.
A primera hora del mati hem fet un calendari lunar i després, en una làmina de dibuix, 
hem fet la constel•lació que el dia anterior havíem triat a la cambra fosca. Ho hem fet 
utilitzant ceres negres per pintar el fons i gomets grocs per fer les estrelles.
Ens han quedat molt bé i les hem penjat al passadís.
Quan hem acabat aquestes activitats, hem anat a veure a la sala d’audiovisuals les ima-
tges en 3D amb les ulleres de 3D. 
Després del pati hem estat parlant a la classe d’astronomia i hem fet un repàs de tot el 
que havíem fet i après aquests dies.
A la tarda hem anat al taller d’enlairament de coets. Ens ho hem passat genial!!!!!

                                                                                                         Noa del Val, Angie Guerrero i Denise Lara  de 5è B

El passat dia 11 de març de 2014 els nens i nenes del Cicle Superior vam anar al planetari de Barcelona, 
al Cosmocaixa. Va ser una activitat programada durant la setmana de l‛Astronomia. Allà el primer que 
vam fer va ser esmorzar just a la porta del museu, fi ns que va ser l‛hora d‛entrar. A continuació vam 
entrar al museu i la primera cosa que ens va impressionar va ser veure la fi gura d‛Albert Einstein feta 
de cera. 
Després vàrem anar fi ns la planta baixa i vàrem arribar a la porta del planetari. Ens esperava una noia 
molt simpàtica que ens va fer seure en unes butaques molt còmodes. La cúpula del planetari era im-
mensa i tots miràvem cap al sostre. Aquesta noia ens va començar a explicar coses interessants sobre 
les constel•lacions i els eclipsis. A continuació va anar 
apagant els llums a poc a poc i vàrem iniciar la ses-
sió audiovisual que ens va impactar. Al fi nal nosaltres 
vàrem fer-li algunes preguntes i ella ens va dir que 
estava sorpresa de la quantitat de coses que sabíem 
d‛astronomia. El Josep li va dir que estàvem celebrant 
a l‛escola les Jornades d‛Astronomia i que ja fa molts 
anys que les treballem.
Abans de tornar cap a Castellbisbal vam tenir una bona 
estona per gaudir del museu de la ciència i descobrir 
el món meravellós de la ciència. 

                         Judit Duran, amb la col•laboració de la Julissa González i el Samuel Quesada de 6è A

Sessió de planetari al Cosmocaixa
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JORNADES  CULTURALS  A EDUCACIÓ    
INFANTIL

                              Alumnes de P-4 i P-5.

(S‛ha respectat l‛ortografi a natural dels alumnes)
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Aquest any les Jornades Culturals estaven relacionades amb la moda i amb l’evolució 
dels vestits.

        Per treballar això el dimarts ens van  ensenyar a 
cosir un davantal, li vem fer la boca i els ulls.

El dimecres era Sant Jordi i amb plastelina vam 
fer un imant per a la nevera pels pares,  també 
vem fer una rosa amb paper vermell que era un 
punt de llibre. 

També vem fer els Jocs Florals, el primer  premi 
el va guanyar el Marius i el segon el Pau i de 
premi els van donar un llibre i una rosa.

El dijous en parelles i un grup de tres amb les nostres mans i amb pintura vam estampar 
el davantal, que va quedar molt bonic. 

I a la tarda vam veure els diables del poble i els gegants, que van venir a  visitar-nos a 
l’escola.

JORNADES CULTURALS  A CICLE INICIAL
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        jornades culturals a  3r.

Aquest any les Jornades Culturals estaven relacionades amb la 

història de la indumentària.

Per treballar tot això el dimarts 22 d’abril vam fer una             

activitat  que es deia “Fer i desfer” on ens van ensenyar a

  fer un conill a partir d’un mitjó a qui li vam cosir els  

  ulls.

El mateix dimarts a 

la tarda els alumnes 

de 3r també vam pintar        

samarretes i ens van 

quedar molt boniques.

El dijous 24 d’abril 

vam fer un taller de  

vestir un maniquí amb 

retalls de roba i ens 

van  quedar molt diver-

tits ja que cadascú li 

va posar la seva cara. 

A la tarda ens van venir a fer a tota l’escola un espectacle de 

gegants i diables del poble.

Jornades Culturals a 4t

Durant la setmana de les Jornades Culturals vam fer uns tallers molt  interessants.
Vam cosir i decorar una bossa de roba, vam crear un nino amb un rotllo de paper de 
vàter i robes de diferents textures i colors, vam parlar del reciclatge de la roba i ens 
van ensenyar a convertir un mitjó vell en una divertida titella en forma de conill...
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El dimarts 22 d’Abril vàrem començar la setmana cultural. Durant  aquesta setma-
na vam fer moltes activitats diferents relacionades  amb  la  roba. 
Els tallers van ser: un  conill amb un mitjó, un coixí amb nusos,  una bossa i una 
motxilla amb uns texans, polseres amb fi ls i  un collage tèxtil. 

El dimecres al matí van venir dues noies del museu tèxtil de  Terrassa a explicar-nos 
la història de  la indumentària. 
Vàrem aprendre moltes coses relacionades amb els teixits i el constant canvi de mo-
des que s’ha anat produint al llarg dels anys. 
El dimecres com que era Sant Jordi, varem fer els Jocs Florals. Els guanyadors van 
llegir les produccions i va ser una tarda literària molt agradable.

El dijous al matí tota l’escola va fer tallers i a la tarda van venir els tabalers i els 
diables de Castellbisbal a fer-nos un espectacle. En aquest acte hi van participar 
nens de l’escola, com ara l’Aidan Jose Maria, el Yeray Bullón, Maria Borreguero, Iker 
Bullón, etc. 

El divendres vàrem celebrar el Dia de l’Esport. Aquest dia es celebra una vegada 
a l’any. Consisteix a estar tot el dia fent esport a l’ Illa Esportiva de Castellbisbal. 
Aquest any els nens de sisè hem començat el dia fent un ball que hem estat prac-
ticant   durant moltes setmanes. La cançó que vàrem ballar va ser la de Limbo de 
Daddy Yankee. Quan vàrem acabar de fer el ball vàrem anar a l’Illa Esportiva de 
Castellbisbal a fer activitats com ara spinning, aerobic, tennis.... 
Va ser una setmana molt divertida i en què vàrem poder donar màniga ampla a la 
nostra creativitat! Senyor Wert, no deixi la plàstica, ni la música ni l’esport fora del 
nostre currículum!
    
                        Aleix Pérez, Laia Sánchez, Isis Jose Maria , Hèctor Rodríguez de 6è B

JORNADES CULTURALS 
A CICLE SUPERIOR
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AQUEST ANY HEM CELEBRAT SANT JORDI AMB UN DIA 
BEN DIFERENT: ENS HEM ORGANITZAT EN PETITS GRUPS, 
HEM CANVIAT DE COMPANYS, MESTRES I CLASSES. ELS 
NENS I NENES DE P3 I P4 ENS HEM AJUNTAT PER FER EL 
NOSTRE DRAC I ENS HEM AJUDAT ENTRE NOSALTRES.  
HEM TINGUT MOLTA FEINA:

  
                        HEM PUNXAT,                                  PINTAT AMB CERES,
                                   ENGANXAT GOMETS, PAPER DE SEDA…

PERÒ HA VALGUT LA PENA, AL FINAL ENS HA QUEDAT AIXÍ DE BÉ! 

PER SANT JORDI...
         TALLERS A EDUCACIÓ INFANTIL
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Alumnes de 1r B
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JOCS FLORALS AL CICLE MITJÀ

Els  poemes  guanyadors dels Jocs Florals de 3r són: 

ELECTRICITAT

Amb la nostra electricitat
veiem tot amb molta claredat.
I la calefacció?
Quina actualització!
Hem escoltat veus!
Que són altaveus.
I aquesta llumeta?
És una bombeta!
Estem a la tardor,
ja no fa calor.
Apaga el motor,
del ventilador.
Què hi veus?
Els altaveus.
                       Joan Lorenzo
                            (ÀLEX)

ELS AMICS

Els amics no tenen enemics,
els amics és el millor que podem tenir.
Els amics ens ajuden a aconseguir 
tot el que nosaltres volem tenir.

Els amics són especials 
com el meu amic Gerard.
Si les coses no tenen sentit
és perquè els meus amics no estan
 aquí.

                             Iker Sabaté
                        (PLAY STATION 4)
                            

L’ESCOLA 

Quan vaig a l’escola
 tot em mola.
A l’hora del pati tots plegats hem jugat
i molt bé ens ho hem passat.

Com que tothom sempre una mica 
molesta
mai no hem fet una festa.
Quan anem d’excursió
l’escola és molt millor.

Si els deures molt bé fas,
excel•lent sempre treuràs.
Amb paper, llapis i goma,
estaràs tota l’estona.

                          Arnau Barbero
                         (LAVA FREDA)
                              

Els poemes  guanyadors dels Jocs Florals de 4t són: 

LES 4 ESTACIONS

M’agraden les quatre estacions, 
totes per separat.
En algunes prenc el sol
i en altres agafo un refredat.

A l’estiu fa calor
i les fulles cauen a la tardor.
A l’hivern pot nevar
i a la primavera vull arribar.

                     Naroa Samper
                    (VITTY WATER)
                         

EL CAVALL BLANC

M’agraden els cavalls,
quan galopen per la muntanya. 
Els de color blanc en especial,
aquests són una canya!

Amb la crinera al vent,
amb la cua majestuosa,
no puc imaginar-me
una imatge més meravellosa.
                                                        
                         Kevin Alba
                        (DORAIMON)

EL CAVALLER JORDI

He vist el cavaller Jordi
al damunt d’un cavall,
passejant pel bosc 
ple de fl ors de colors.

Amb roses vermelles,
blanques, grogues, blaves i
de tots els colors
com l’amor.

                
                David Godoy 
               (EL CAVALLER) 

Aquest any tots els alumnes d’Educació Primària han participat en els Jocs Florals que han 
organitzat els diferents cicles de l’escola.
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El passat 23 d’abril vam celebrar la diada de Sant Jordi i els Jocs Florals. Al matí, com que aquella setmana 
també celebràvem les Jornades Culturals, va venir una monitora a fer-nos un taller de roba que es deia “Com 
ens hem vestit”. En aquest taller vam veure els canvis en els vestits al llarg de la història, des dels grecs fi ns  
a l’època moderna. Alguns nens i nenes, com la Raquel,  l’Adrià, el Frank i el Lambert, van haver de sortir i 
posar-se el vestit de l’època corresponent. La veritat és que va ser molt interessant i divertit.
A la tarda, tot el Cicle Superior es va reunir a l’aula d’audiovisuals per celebrar els Jocs Florals. Es podia par-
ticipar en la modalitat de poesia i narrativa, tant en català com en castellà, i també es podien fer punts de llibre 
de les lectures de cinquè i sisè. Va participar tothom, però ja se sap que només van poder guanyar uns quants. 
Al repartiment de premis va assistir l’alcaldessa del nostre municipi i cadascun dels guanyadors/es va llegir el 
seu poema o conte.
Al fi nal, es va escollir el dibuix per a la samarreta del Dia de l’Esport. Tot plegat va ser molt emocionant!
A continuació hi ha la llista de tots els premiats:

POESIA EN CATALÀ
1r PREMI
Títol: Sant Jordi. Autor: Bernat Comellas.
Títol: L’amistat. Autora: Maria Ventura.
2n PREMI
Títol: Ginesta. Autora: Nerea Aparicio.
3r PREMI
Títol: La roba de moda. Autor: Raúl Maza.
Títol: Lacasitos. Autora: Anna Sanz.

POESIA EN CASTELLÀ 
1r PREMI
Títol: El baile fl amenco. Autora: Angi Guerrero.
2n PREMI
Títol: Monster. Autor: Samuel Quesada.
3r PREMI
Títol: Mi perro Rambo. Autora: Alicia Martínez.

NARRACIÓ EN CATALÀ
1r PREMI
Títol: Sota l’aigua. Autora: Ivet Sendra.
2n PREMI
Títol: La típica llegenda de Sant Jordi. Autora: Gisela Mariner.
3r PREMI
Títol: Una rosa per Sant Jordi. Autor: Mourad Munuera.
Títol: Viatge a París. Autora: Renée Salinas.
ACCÈSSIT
Títol: Campament d’estiu. Autor: Driany Batalla.

PUNTS DE LLIBRE
El zoo d’en Pitus. Autor: Guillem Comellas.
Las aventuras de la mano negra. Autor: Frank Rodríguez.

Les aventures d’Alfred & Agatha. Autora: Laia Sánchez.
Les colònies de la guineu venjadora. Autora: Khaula Lkahal.

Querido hijo: estás despedido. Autora: Paula Pastallé.

DIBUIX DEL DIA DE L’ESPORT

Glòria Pérez.

Alumnes de 5è A

 
    

    SANT JORDI  I JOCS FLORALS 
 CICLE SUPERIOR
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El matí del divendres 25 d’abril  vam celebrar el DIA DE L’ESPORT a l’Escola. L’acte d’obertura 
va consistir un any més en un ball a càrrec dels nens i nenes de 6è i l’encesa de la torxa olímpica.

Tots els alumnes de cicle mitjà i cicle superior es van desplaçar a l’Illa Esportiva, 
tot just després de que s’acabés la cerimònia d’obertura de la jornada. 

A l’Illa Esportiva, vam poder gaudir d’activitats dirigides i esports col•lectius per als més grans: spin-
ning, aeròbic, voleibol, bàsquet, badminton, tennis, dirigits per monitors especialitzats i pels mestres 
del centre. Els alumnes de cicle mitjà van poder participar en tot un seguit de jocs populars i activitats 
lúdico-esportives que van estar coordinades pels mestres de l’escola: futbol-fl alg, “el cementiri”, ba-
lon-torre... són algunes de les activitats que es van desenvolupar al camp de futbol municipal i altres 
espais de l’Illa, cedits especialment per a l’esdeveniment gràcies a  la regidoria d’esports de la vila.

DIA DE L’ESPORT 2014
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Aquest any hem fet un petit canvi en l’organització de les activitats que valorem de forma 
molt positiva. Per una banda els alumnes de P3 han fet 6 activitats distribuïdes únicament pels 
diferents espais d’educació infantil i per l’altra, els alumnes de P4 i P5 han fet 8 activitats al 
pavelló: bàsquet i futbol, robes i cordes, pilotes saltarines, circuits, jocs de punteria, xanques i 
sacs, raquetes i els infl ables, que continuen sent l’atracció més divertida de tota la jornada.

P3

Educació Infantil
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Amb aquesta organització vam aconseguir, sobretot amb els més petitons de l’escola, anar una mica més 
relaxats i disposar de més temps per a cada activitat i, el més important, gaudir-ne més.

P4 I P5
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Els alumnes de Cicle Inicial van fer 7 activitats diferents: esgrima, bàsquet, tennis, curses de 
relleus amb diferents materials, futbol amb diferents pilotes i els infl ables. 

I per concloure la jornada, i aprofi tant el tema de les jornades culturals “la Història de la indu-
mentària”, les mestres amb altres col•laboradors de l’escola van fer un passi de models amb el 
vestuari de diferents esports. Els nens es van quedar bocabadats i es van divertir moltíssim.

Cicle Inicial

FINS LA PROPERA!!!
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This year pupils from P5 to 6th grade will enjoy these plays in English which will be held in 
our School. Have fun.

P5: “Little Red Riding Hood”

One day Little Red Riding Hood gets a telephone 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 Wal-
ter 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 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 happen to her and Granny? Who will get to eat the 

1st Primary : “The Gingerbread man”

Once upon a time, and old lady cooked a gingerbread man who became alive and escaped. 
Wherever he went, the animals he found wanted to eat him up, but he ran away really fast. But 
one day, he met a very smart fox…Will the Gingerbread man survive?

THEATRE IN ENGLISH
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2nd and 3rd Primary: “Super Sue”

Alice is not very concerned about saving energetic resources. She always leaves the lights 
on, the taps running and she throws the bin wherever she wants to. Super Sue wants to teach 
her how to protect the Planet Earth by recycling and reusing. But suddenly, The Ugly Bugly 
appears. This one wants to destroy de Planet. Then Alice will need to decide which side she 
wants to be at. Who will she listen to?

4th Primary: “ Robin Hood”

The wicked Sheriff of Nottingham is always stealing money from the poor. Robin and his 
friends have a plan to stop the Sheriff, but they will need the audience help.

5th and 6th Primary: “Time Travellers”

Agent Liz works for the Time Travellers detective agency. Someone breaks into the Agency 
and steals some secret fi les. Agent Liz and agent Rick are sent back to the past to solve the 
crime. In their time trip, they help Christopher Colombus in discovering America, they also 
learn things about the ancient Romans, they help Picasso in getting his inspiration back and 
they even travel to the prehistoric times. 
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els alumnes de p5 van de colÒnies a 

la granja de sta. maria de palautordera

Què ens emportem de les colònies...?
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Els dies 17 i 18 de març els nens i nenes de segon vam anar de colònies a La Carral.
Ens vam quedar una nit i dos dies i vam jugar molt,
a bàsquet, a futbol, a voleibol, al futbolín i també en un parc.
També vam veure una granja amb animals. Hi havia un cavall i vam pujar a sobre d’un carro  
amb un burro que tirava d’ell.
De nit, vam anar a jugar amb les lots a un joc semblant a “polis i cacos”.
També hi havia un bosc amb dos o tres cabanes fetes i vam fer-ne més i en vam veure una de 
molt bonica i la vam arreglar.
Vam jugar a un joc de cromanyó i també vam passar per sota d’una corda molt difícil de passar 
i l’Alberto i el Màrius van trobar un tresor amb llaminadures d’ óssos amb sang. També vam 
trobar un arbre tirat al terra.
I després vam fer una manualitat d’un penjoll amb una cinta de color taronja i un dibuix d’animals 
que caçaven els homes prehistòrics.
Després vam dinar i vam jugar a la planada.
Ens vam fer una foto tots junts i després vam agafar l’autocar per tornar cap a casa.
         
                                                                                                                                Alumnes de 2n

 Colònies de 2n “ La Carral”
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COLÒNIES DE 4t A CAN MIQUELÓ
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COLÒNIES DE 6è A CAN RIBALS
Durant els dies 2, 3 i 4 de juny, 
els/les 50 alumnes de 6è i els seus 
professors hem anat de colònies a 
l’alberg de Can Ribals. És una casa 
amb unes vistes impressionants.
La primera activitat va ser “CAIAC i 
PIRAGÜISME” al parc olímpic del riu 
Segre. Abans de tot vam esmorzar 
i després ens vam haver de posar 
uns vestits de neoprè per si quèiem 
a l’aigua. Al fi nal de l’activitat vam fer 
un joc molt divertit: vam posar tots 
els caiacs un al costat de l’altre amb 
un número d’ordre i el monitor ana-
va dient dos números i ens havíem 
d’intercanviar passant per sobre 
dels altres caiacs. Alguns de nosal-
tres vam caure a l’aigua i vam riure. 

BTT

Aquesta activitat, va consistir en 
anar amb bicicleta fi ns al poble més 
proper, que es diu Martinet. Ens vam 
posar els cascos de protecció i vam 
baixar per la carretera, fent una pas-
sejada pels seus voltants; el paisat-
ge era molt maco, però la tornada va 
ser una mica dura perquè vam haver 
de fer una pujada molt forta abans 
d’arribar a la casa de colònies.

ESCALADA  I PONT DE MICO

Per fer l’escalada hi havia una pa-
ret vertical amb unes pedres incrus-
tades per poder posar els peus. 
Ens van explicar les mesures de 
seguretat i els consells bàsics per 
pujar-hi i arribar al punt assenya-
lat. Ens tenien agafats amb cordes 
perquè era molt fàcil relliscar i cau-
re. Quan vam acabar l’escalada 
vam anar a fer el pont de mico.

TREKING

Això sí que ens va agradar. Pri-
mer de tot ens havíem de posar 
uns vestits de neoprè i ens vam 
haver d’ajudar uns als altres per-
què no era gens fàcil de col·locar. 
Semblàvem uns extraterrestres! 
L’activitat consistia en pujar una mica 
la muntanya i trobar un lloc on l’aigua 
del riu baixava amb molta força. Vam 
anar baixant procurant no relliscar

entre les pedres, però de tant en 
tant fi càvem els peus a l’aigua.En 
algun tram del riu havíem de sal-
tar o baixar arrossegant el cul i al 
fi nal tots vam acabar nedant entre 
les petites basses d’aigua freda.

ESPELEOLOGIA

Lúltim dia ens vam haver de lle-
var una mica més d’hora perquè la 
cova d’Anes estava una mica lluny. 
Ens van venir a buscar uns minibu-
sos que ens van portar fi ns al peu 
de la muntanya. Durant tres quarts 
d’hora vam pujar muntanya amunt   i
de tant en tant anàvem descansant 
per esperar els últims.Un cop dins 
vam encendre les llanternes i vam 
contemplar les estalactites i estala-
gmites de la cova. A l’entrada ens 
vam trobar amb molts nens i nenes 
d’altres escoles i vam haver de fer 
cua. Allà dins ens van explicar un 
parell d’històries que hi van passar.
En tornar a Can Ribals vam dinar, 
vam acabar de preparar la bos-
sa i vam pujar a l’autocar. Cap a 
les 16h vam sortir i vam arribar a 
les 18h a Castellbisbal, cansats 
però molt contents d’haver-nos-
ho passat super superdivertit.

LA NOSTRA OPINIÓ
Hèctor: Han estat molt divertides, 
hem fet moltes activitats però les 
que més m’han agradat han es-
tat l’escalada i el pont de mico.
Martí: Han estat diferents de les 
altres. Hem fet esports que nor-
malment no fem cada dia i, so-
bretot, hem après molt anglès. 
Les millors colònies del món!
Nerea: El que més em va agradar 

Ivet: El que més m’ha agradat ha 
estat el pont de mico, l’escalada 
i també el treking aquàtic.
David C.: El que més m’ha agradat 
ha estat el treking aquàtic i el caiac. 
Han estat les millors colònies del món!
Ludmila: Ens ho hem passat molt bé 
tots junts. Hem fet moltes activitats i 
una festa que ha estat la millor del món! 
Julissa:  A mi m’ha agradat tot, però 
el que més la BTT. I sobretot la disco-
tecaaa! David J: Han estat una expe-
riència inoblidable. Per ser les últimes 
com a grup, les he gaudit al màxim.
Isis: Ha estat les millors de to-
tes. Mai oblidaré aquestes 
colònies tan meravelloses!
Aina: M’han encantat, m’ho he passat 
super bé i les recordaré tota la vida! 
Però el que més m’ha agradat es la 
discoteca: molt bé, vaig ballar molt.
Andi: El que més m’ha agradat 
són les activitats, com el treking 
aquàtic, que és anar pel riu i en 
alguna ocasió tirar-se a l’aigua.
Isaac: La meva opinió de les co-
lònies és molt bona, m’ha agra-
dat molt tot, excepte la verdura.
Kàlkidan: Jo m’ho he passat molt 
bé. El que més m’ha agradat ha 
estat la discoteca, va ser increïble!
Khaula: El que més em va agradar va 
ser el caiac, el treking aquàtic i la pu-
jada a la muntanya per anar a la cova.
Lènia: El que més em va agra-
dar de les colònies va ser el caiac, 
el pont de mico i la discoteca.
Oriol F.: La meva opinió és que 
m’ha agradat molt tot: el caiac, 
el treking aquàtic, l’escalada, 
el pont de mico i el BTT.

Alum
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El dia 2 de juny els nens de 5è de les escoles:
Escola Ciutat Cooperativa, Escola Doctor Ferran i Clua, Escola Els Porxos, Escola Els Qua-
tre Vents, Escola de Música de la Diputació de Tarragona, Escola Font d’en Fargas, Escola 

Gavà Mar, Col•legi Immaculada,Escola La Pau, Col•legi La Salle Horta, Escola Lluís Vives, 
COL•LEGI MARE DE DÉU DE MONTSERRAT!!!...
Aquell dia, 20 escoles es van reunir a les 11:30 a l’Auditori de Barcelona per celebrar el 25è Ani-
versari de la Cantània. Però abans del gran concert vam fer un assaig general amb els músics,el 
Gómez, l’Estela Mayer i totes les escoles. Durant l’assaig vam cantar les cançons: obertura, 
preparatius, per fer un bon reportatge, estàs a punt?, què dius que què?, benvinguda a Rambla 
Llibertat, el peu del del costat, quina passió!, el qüestionari de blanc o negre, càmera en mà, em 
sembla tan insòlit...,xocolatada infantil, mare meva quin fart de ballar!, la cançó dels avis savis, 
ha quedat tot gravat?, paella popular, connexió d’Estela, una efemèride i la millor opció.
Abans d’entrar a l’escenari ens vam anar a posar les samarretes de l’escola,  vam agafar els pom-
poms i les màscares. Quan vam sortir a l’escenari,  estàvem molt nerviosos. Desprès de cantar, 
vam agafar l’autocar i vam arribar a l’escola a l’hora de dinar.
Aquesta cantata ha estat cantada per uns 40.000 nens.

                                 Júlia Griset, Mourad Munuera, Anna González i Daniel Guerao de 5è A

     CANTÀNIA   -   RAMBLA   LLIBERTAT
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Ens preparem per 
anar a la ludoteca

MANUALITATS !!!!!!!

Jocs de pati  

     Els nens i les nenes a l’hora del menjador fem ...
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Els/les alumnes de 6è, durant aquests últims dies de curs, entre neteja i neteja del 
galliner, no deixem de banda el nostre hort. 
A vegades ens falta temps per fer tantes coses..., però ens organitzem bé i anem 
avançant: uns van a la cuina i agafen  matèria orgànica per al compostador, uns 

altres endrecen la caseta de les eines, altres reguen l’hort i els arbres fruiters i uns 
altres netegen, posen aigua i menjar a les nostres gallines i galls.
Les últimes collites s’han basat en la recol•lecció d’unes quantes faves, patates, ju-
livert, bledes i algun enciam. A més, hem observat diàriament com anaven canviant 
els arbres fruiters. Des de la sortida de les fulles, les fl ors i ara, els fruits:

- Del cirerer hem collit unes quantes cireres 
boníssimes però una mica àcides perquè te-
níem  ganes de tastar-les i no ens   volíem es-
perar més dies.  

- Els préssecs del presseguer són petits, però 
n’han sortit uns quants que són molt dolços.

- L’ametller té unes ametlles molt grosses, però 
encara haurem d’esperar-nos al mes de  setembre 
per collir-les.

- El llimoner té un parell de llimones verdes, però aviat seran grogues.
- I l’olivera està plena de fl ors. De cara al fi nal de la tardor, ja podrem tenir unes 
quantes olives.

Quant al galliner, els animals ens els hem anat repartint entre els nens i nenes que 
disposem de galliner. Alguns dels nostres avis s’han ofert per rebre un gall o una 
gallina durant l’estiu. 
Quan comenci el nou curs tornarà una altra vegada l’activitat del galliner.
                                                                                                            Alumnes de 6è

Reguem els arbres fruiters            
       
                    Collita de l’hort
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La nostra escola ha participat els darrers cursos en el projecte Euronet 50/50. Un pro-
jecte que pretén involucrar centres educatius d’arreu d’Europa amb l’objectiu comú de 
reduir el consum energètic i incrementar els nivells de coneixement i conscienciació per 
part de tota la comunitat educativa. 
La base del 50/50 és que el 50% de l’estalvi econòmic aconseguit fruit de les mesures 
d’efi ciència energètica empreses pels alumnes sigui retornat a les escoles en forma de 
transferència econòmica. L’altre 50% seria un estalvi net de les factures de l’ens que les 
paga. El resultat és que tothom hi guanya, l’escola en majors possibilitats d’actuació, 
l’Administració en forma de menors despeses en energia i la societat en conjunt degut 
a la disminució dels impactes ambientals derivats de l’estalvi assolit.
El dia 11 de juny es va celebrar l’acte de cloenda d’aquest  projecte. Hi van assistir 
l’alcaldessa, Dolors Conde, el regidor de medi ambient, Alberto Matallanas i la tècnica 
de medi ambient, Bibiana Catalan. 
Amb aquest projecte s’ha aconseguit  un estalvi molt important de llum que ens ha estat 
retornat per l’Ajuntament en diners. Aquests diners s’invertiran en actuacions per conti-
nuar  millorant i reduint el consum energètic de la nostra escola. 
Els alumnes eco-delegats han rebut un diploma en reconeixement de la seva tasca per 
estalviar llum.
El curs vinent es renovarà aquest projecte perquè ens ha semblat molt interessant i 
profi tós per al futur de la nostra escola, del  món i de la nostra societat.

                                                                                                         Comissió energètica

projecte euronet 50/50



34
Soques
ica

l

a

m

p

a

i

n

f

o

r

m

a

CARNESTOLTES

La temàtica d’aquest any sobre la qual ha girat tot el curs és “La història de 

la roba” i, seguint aquest fi l conductor, totes les disfresses han esta relacio-

nades amb vestimentes de totes les èpoques i llocs del món. Des dels vestits 

de les tribus africanes fi ns a vestits tradicionals japonesos, passant per ca-

vernícoles, alumnes i professors van realitzar la ja tradicional passejada per 

l’Avinguda Pau Casals, des de l’Escola fi ns a l’Ajuntament. A la tarda, hi va 

haver festa a l’escola amb xocolatada inclosa i activitats organitzades pels 

alumnes de 6è.

LES  FESTES

JORNADES D’ASTRONOMIA

L’Ampa va estar repartint xocolata desfeta amb melindros les dues tardes 

que l’escola va estar oberta durant les XIIIs Jornades d’Astronomia celebra-

des aquest any, les quals han estat tot un èxit! Coincidint amb la Jornada de 

Portes Obertes, l’escola va tenir visitants de tot el poble que van poder gaudir 

de la cambra fosca construïda pels alumnes de l’escola, el planetari a la bi-

blioteca, els telescopis muntats al pati, les diverses projeccions i els treballs 

i murals que cada classe exposava als passadissos de l’edifi ci de Primària. 

El passadís d’Infantil estava decorat amb coets, plats voladors, planetes i 

asteroides construïts pels nens i nenes amb ajuda dels seus pares: mirar el 

sostre era com estar a l’espai. Gràcies als alumnes, professors i monitors a 

tota l’escola es respirava UNIVERS. 

SETMANA CULTURAL I SANT JORDI

Per Sant Jordi, dins la Setmana Cultural, els alumnes 

de 6è van organitzar una venda de detalls d’artesania 

fets per ells mateixos seguint la temàtica d’aquest any 

de la roba i la seva història. Van participar de les pa-

radetes organitzades per l’Ajuntament durant la tarda 

de Sant Jordi als voltants de la Plaça de l’Església.

I com cada any, l’Ampa ha fet donació de llibres a 

tots els cursos. Aquest any també hem adquirit dues 

col•leccions completes de llibres per al Cicle Supe-

rior.
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NOVES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Estigueu  atents  a  l’oferta  d’activitats  extraescolars  per al proper curs 

2014-2015 doncs hi trobareu algunes novetats. Continuarem gestionant 

l’anglès al migdia, però a més a més l’Escola Municipal de Música Miquel 

Blanch impartirà a la nostra escola l’assignatura de Cant Coral tant per als 

alumnes que ja cursen estudis musicals al seu centre com per a qualsevol 

nen o nena que hi vulgui participar. A més a més, a les tardes, a part de les 

activitats de cada any, podreu descobrir alguna novetat.

L’AMPA COL•LABORA

L’Ampa col•labora no només econòmicament dotant l’escola d’una nova im-

pressora i part d’una multi funció, invertint en les Jornades d’Astronomia i 

la Setmana Cultural, comprant llibres per Sant Jordi i obsequis per Nadal; 

a més, els pares i mares, que participem activament des de l’Ampa, també 

ajudem l’escola en tots els esdeveniments especials i trobades signifi cati-

ves, donant un cop de mà allà on se’ns necessita, participant en comissions 

i trobades entre escoles, etc.

COMIAT A LA NEUS I BENVINGUDA A LA VICKY

La Neus Cardona, actual directora de l’escola Mare de Déu de Montserrat, 

deixa el càrrec de direcció. I la junta de l’Ampa vol agrair-li, tant a ella com a 

la resta de l’equip directiu (Carme Fontanet, secretària, i Carme Pérez, cap 

d’estudis), el seu esforç, la seva implicació i, sobretot, la seva paciència i 

capacitat de diàleg en moments tan difícils com els d’enguany. El teu corat-

ge, Neus, la teva defensa aferrissada d’una educació de qualitat, dibuixen 

la teva empremta a l’escola. I no saps com t’ho agraïm, tot i que potser mai 

t’ho podrem agrair prou... 

Mil gràcies, Neus, Carme i Carme ! ! !         De tot cor ! ! ! 

I per a la Vicky i el seu equip, des de la junta de l’Ampa, molt senzill, clar i 

català:

                  BENVINGUDES l SORT ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

                                                                                          La junta de l’Ampa

EL BLOG DE L’AMPA

Aquest curs l’Ampa ha renovat la seva pàgina web mitjançant un blog on 

podreu consultar qualsevol dubte que us sorgeixi i veure les diferents nove-

tats que anem publicant. Accediu-hi a través de la web de l’escola, des de la 

pestanya “AMPA”.

Que passeu un bon estiu, ens retrobem al setembre ! ! !
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