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Poema de juny 

Poema del mes de juny 

tot groc de sol i de blat 

lliris florits a muntanya 

les platges de bat a bat.     

Quina llum el mes de juny    

aspra i dolça encesa clara                        

mil fogueres dalt dels cims 

es miren a la mar blava. 

  Olga Xirinacs             

 

L’arribada del juny ens avisa que un curs es tanca i que se’n prepara un de nou pel 

setembre. 

I aquest mes de juny s’inauguren els XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018. I els 

nens i les nenes de 4t cantaran la cançó del Jocs: “Juguem per viure” a la Cerimònia 

d’inauguració. 

Bon estiu a tothom! 

La direcció 
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“LA MARI” DEL MENJADOR 

Maria del Carmen Roman va néixer a Barcelona l´any 1965. Va estudiar 

infermeria però ho va deixar perquè li resultava molt dur veure patir la gent. 

Va arribar a Calafell fa vint-i-nou anys buscant un canvi d’aires arran d’una 

malaltia que va patir i es va enamorar del nostre poble, sobretot de les escoles 

a la vora del mar. 

 

Quant temps portes treballant a 

l´escola? 

18 anys; sóc un dinosaure... 

Com vas arribar al Santa Creu? 

Treballava a l´institut Camí de Mar 

però vaig demanar aquí perquè la 

canalla petita m´agradava més! 

I a ser coordinadora? 

Sis mesos després d´arribar a 

l´escola. 

En què consisteix la teva feina? 

Porto l´economia, la gestió, 

pagaments, qui es queda i qui 

no...També passo les llistes a la 

cuinera per fer les compres i ajustar-

les al nombre de nens/es. 

T´encarregues  d´organitzar les 

festes del menjador? 

Si, juntament amb les monitores. Les 

festes són la Castanyera, Nadal, fi de 

curs, etc. 

Quina ha estat la teva millor 

experiència al menjador? I la 

pitjor? 

Són moltes bones...recordo un any 

que les monitores i els alumnes em 

van fer una festa sorpresa amb ram 

de flors i tot! La pitjor...una vegada 

que vaig tenir por de que un alumne 

em fes mal. 

Quin és el teu menjar preferit? I 

el dels alumnes? 

El meu és el bacallà amb samfaina(el 

d´aquí és molt bo!) i el dels nens 

pasta en general, apart del gelat. He 

de dir que tenim sort de tenir una 

cuinera excel·lent! 

Quin menjar t´agradaria que 

estigués al menú del menjador i que 

no hi és? 

Cabrit al forn...mmmmmmmmm!!! 

Creus que el menú que ofereix 

l´escola és saludable? 

Molt saludable. L´elaboren uns 

experts en alimentació pensant en 

una nutrició equilibrada: reduint el 

consum de carn, llegums ecològiques, 

fruita agafada de l´arbre... 

Què és el que més i el que menys 

t´agrada del menjador? 

El que més els/les nens/es. El que 

menys que quedi alguna porta 

oberta...em fa patir. 

Com és el comportament en general 

dels nens? Amb quina nota els 

valoraries de l´1 al 10? 

Bastant bo i em sorprèn com ajuden 

aquells que tenen més dificultats. La 

nota seria un 9! 

Què és el més difícil de la teva 

feina? 

Trobar-me amb nens amb actituds 

que no entenc; això em supera. 

Et fa llàstima que els nens de sisè 

marxin a l´institut? 

Si, em fa molta, molta pena. 

(s´emociona i tot!) 

Quina altra feina t´agradaria 

tenir? 

Alguna altra relacionada amb nens, 

potser mestra. 

Què fas quan surts de l´escola? 

Anar a casa i fer manualitats de 

qualsevol tipus: ganxet, filigranes, 

etc. 

Cuines a casa teva? Ets bona 

cuinera? 

Si però no m´agrada gens. No sóc 

bona cuinera; m´agrada més menjar! 

Per acabar, quins consells donaries 

als nens de sisè que marxen a 

l´institut? 

Doncs que si teniu un somni, l´heu de 

perseguir. Que heu de fer allò que 

realment un agradi. I que intenteu 

ser el màxim  feliços, des del primer 

fins a l´últim minut de la vostra vida.
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DIADA DE SANT JORDI 2018 

 

 

 

SANT JORDI HA ARRIBAT 

I UN DRAC HEM ELABORAT. 
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ELS NENS I LES NENES DE 

P4  ANEM PENSANT QUÈ 

SEREM QUAN SIGUEM GRANS I 

AQUESTA SETMANA HEM FET 

UNA SORTIDA PER CONÈIXER  

ELS DIFERENTS OFICIS QUE 

HI HA AL CAP DE CALAFELL: 

METGE/METGESSA, 

INFERMER/INFERMERA ETC… 
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Els/les pirates i els dinos de P-5 durant el mes d’abril hem fet 
moltes activitats divertides. Vam marxar de colònies a Tamarit i 
vam celebrar Sant Jordi! mireu mireu..!  
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El dia 10 de maig els alumnes de 1r 

vam  gaudir d’una sortida al Port de 

Tarragona.  
 

Al Museu del Port, els nostres 

monitors van explicar part de la 

nostra història marítima a la 

mediterrània del segle XVI convertint-

nos per uns moments en pirates i 

corsaris. A través de les diferents 

activitats vam saber com era la vida 

al mar i les eines que feien servir.  

Per completar aquesta excursió, hem 

fet un viatge pel mar amb una 

“golondrina”, amb els/les nostres 

guies que ens anaven explicant els 

diferents tipus de vaixells, els 

sistemes de càrrega i els diferents 

sistemes de senyalització que 

anàvem veient.  

 

Ens ho vam passar d’allò més bé i per 

alguns de nosaltres va ser la nostra 

primera experiència marítima.
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Els nens i nenes de 2n de Primària han realitzat el projecte anual 

de l’hort escolar.  

Han après el vocabulari relacionat amb les feines del camp així 

com els passos necessaris per poder cultivar. A més, han 

experimentat de manera vivencial el contacte amb la terra, el 

creixement, la recol·lecta i el tast de les hortalisses sense oblidar 

els beneficis d’una alimentació sana. Han gaudit molt amb aquest 

projecte. 
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Com cada any els alumnes de 

cicle mitjà anem a la piscina 

durant el tercer trimestre, ja que 

forma part de la programació 

d’educació física.  

Per aquest motiu els tutors els 

hem plantejat la següent 

pregunta:  

Què és el què més t’ha agradat de la piscina? 

Jo m’he divertit i he aprés a nedar una mica. 

La piscina és molt més divertida que anar al mar a nedar! 

M’ha agradat saltar pel trampolí. 

M’ha divertit conèixer gent d’altres classes. 

Tirar-me a l’aigua de la manera d’un pingüí. 

Tirar-me de cap i bussejar per l’aigua. 

Anar a la piscina de fora, que estava molt freda, però 

només vam estar-hi una estoneta petita.  
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Elaborem joguines a partir de material reciclat i reutilitzable. 

   

 

 

   

  

 

 

A l’alumnat de 4t ens va agradar moltíssim anar a CAN PERE (Sant Pere de Ribes), i  ho vam 

passar molt bé fent els tallers de reciclatge envoltats d'un fantàstic entorn natural. 

Ens van separar en dos grups. Un dels grups elabora un joc amb 

un got, fil, i una bala (canica) 

Els nens i nenes cooperen per 

determinar quins materials van a 

cada contenidor. 

Els monitors donen les 

instruccions per poder moure’ns 

pel terreny 
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Trobada de corals 

Les tres classes de 5è vam anar el passat dia 5 de Maig a la 16ª Trobada de Corals 

d’Educació Infantil i Primària a Tarragona, per cantar diferents cançons que vam estar 

preparant amb el nostre mestre de música Lluís. Vam assajar de valent a classe durant tot 

el curs, i ens vam esforçar molt! 

Les cançons que vam cantar van ser les següents: 

- Ani Kuni (popular indi-americana)  

- La música (Beth Riera)  

- Joan del riu (popular catalana)  

- Singing all together (Thor Erik Gummesson)  

- Persones iguals (Àngels López) 

- El Cant de les trobades 

Per fer més emocionant aquell dia, vam preparar unes diademes amb plomes com les dels 

indis per la cançó d’Ani Kuni. Cadascú les va pintar a casa seva i, després, vam enganxar 

plomes de molts colors amb cola calenta. 

El dimecres abans d’anar a les trobades vam fer un assaig general on van vindre els pares, 

mares, familiars i coneguts a veure com ho fèiem. 

A l’autocar d’anada a Tarragona ens van donar una samarreta commemorativa de la 

trobada, i en baixar ens la vam posar junt amb la diadema, per estar preparats per 

l’actuació. 

Allà hi havia quasi 20 escoles diferents per cantar. Nosaltres vam ser els sisens en pujar a 

l’escenari i ho vam fer amb molta il·lusió. 

Després que cada escola cantés les cançons que s’havia preparat, tots els nens i nenes 

junts vam cantar les cançons «Singing all together», «Joan del riu», «El Cant de les 

trobades» i «Persones iguals». Aquesta última, vam tenir la sort de cantar-la amb la seva 

creadora, l’Àngels Lòpez. 

A l’acabar ens vam ajuntar tots en 

un menjador i vam menjar xocolata 

calenta i melindros. Va ser una 

experiència inoblidable.  

Així de divertits som a l’Escola   

Santa Creu de Calafell!! 
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Sala de la Combinatòria 

Sala dels Miralls 

 

Construïm les Cúpules de Leonardo Da Vinci amb quadrats i hexàgons. 

 

 

Sala de la Geometria 
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Els nens i nenes de 2n B visiten la SIEI 

 

El divendres dia 4 de maig els nens i nenes de la classe de 2n B amb la seva tutora Yolanda Navarro van venir 

a passar un matí la SIEI. A la SIEI vam realitzar diferents murals de pintura emmarcats dintre del projecte de 

pintura que realitzen els alumnes de la SIEI i jugat a diferents racons.  

El treball de pintura que vam realitzar tractava de pintar amb pintures de diferents colors i amb tècniques i 

elements diferents. Per a pintar, els nens i nenes de 2n B van utilitzar pinzells, pebrots, carabassons,  taps de 

suro i taps de plàstic.  

A l’aula SIEI hi havia uns racons organitzats per a poder jugar-hi i realitzar aprenentatges. El racó dels cotxes 

estava al racó i disposava de cotxes, un pàrking i carreteres per a poder simular la circulació. El racó de les 

construccions estava organitzat en diferents espais: un racó amb construccions de mida gran, un altre racó 

amb construccions de mida petita, un racó amb construccions utilitzant llaunes de tonyina, i un últim racó de 

construccions amb peces de fusta i animalets de fusta. A l’aula també hi havia organitzat un racó de 

botigueta i mercat on es podia realitzar compra i venda de fruites, verdures i tot tipus de menjar.  

Vam acabar el matí compartint uns balls tots plegats.  

Els alumnes de 2nB ens van fer una carta en agraïment a la visita a la SIEI i n’estem molt agraïts.  

Els alumnes de la SIEI i els nens i nenes de 2n B vam gaudir molt compartint l’experiència.  
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Des de l’àrea de Música aquest curs hem participat, com cada any, a la Trobada de Corals, 

com ens han explicat molt bé els alumnes de 5è al seu reportatge. 

 

També hem participat a la campanya Dóna la nota (promoguda pel Camp d’Aprenentatge 

Pau Casals) amb la cançó Persones iguals. El 8 de març, dia de les Dones, va sortir tota 

l’escola, a les 11 del matí, a cantar aquesta cançó creada pel Petit Taller de Cançons per a 

l’ocasió.  

 

Aquesta activitat es va fer per tal de reivindicar la inclusió de totes les persones en igualtat de 

condicions en la nostra societat. 

 

Des del març, amb els alumnes de 4rt, hem treballat l’himne dels Jocs Mediterranis de 

Tarragona 2018: Juguem per viure, cançó que també han creat per a l’ocasió els companys 

del Petit Taller de Cançons. 

 

Els alumnes de quart van participar a la presentació  d’aquest himne, que es va fer el passat 

11 de maig al Tarraco Arena Plaça(TAP) amb la participació de més de 2000 cantaires. 

 

Des d’aquesta pàgina aprofitem per dir que estem molt agraïts d’haver tingut l’oportunitat de 

participar en un acte tan especial i del qual els nostres alumnes sempre tindran un molt bon 

record. 

 

 

Un cop ja s’ha presentat l’himne, s’ha treballat 

també amb els alumnes del Cicle Superior. 

A més a més, s’esperen sorpreses que ja en 

sabreu... 

 

 

QUE LA MÚSICA US ACOMPANYI!!! 
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LA PISCINA 

 

Un any més els alumnes de 2n, 3r i 4t de primària han finalitzat les 

10 sessions de piscina tot gaudint de la natació. Aquest any s’ha 

allargat la temporada fins al 11 de juny ja que alguns dies de piscina 

coincidien amb les sortides programades dels diferents cursos. 

Amb aquesta activitat es 

pretén que els alumnes 

adquireixin una gran varietat 

d’experiències aquàtiques, 

normes de funcionament dins 

l’aigua importants per a la 

piscina en la vida quotidiana 

(fer cas del monitor, no saltar 

sense mirar, no córrer, no 

empènyer…). 

D’altra banda es pretén 

fomentar bases higiènico-

sanitàries com l’ús de 

xancletes, dutxar-se abans 

d’entrar a la piscina... 

I finalment, crear hàbits que 

facilitin la seva autonomia tals 

com la cura i el bon ús de les 

pertinences personals… 

 

 



 

PASSATEMPS  EL DRAC MÀGIC 

ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL  17 

NYAM NYAM 

PASSATEMPS!!! 

 PASSATEMPS!!! 

 
TROBA LES DIFERÈNCIES 

(col-i-flor, sopa, tonyina, galetes, 

enciam, suc, llet, arròs, cereals i pasta) 

Col·loca les sis fruites sense repetir-les per fila i 

columna. 
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Aquest any l’AMPA, ha decidit fer una 

inversió important en poder tenir una 

comunicació entre el centre i els 

pares/mares i tutors molt més directa. 

Ja podeu descarregar-vos la App 

Dinantia i registrar-vos, donant el 

consentiment al centre i a l’AMPA per 

poder utilitzar el vostre correu 

electrònic i estareu assabentats de 

totes les novetats del centre! 

 


