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VALORACIÓ ............................................ activitats 10è aniversari 
 
 
Delegats i delegades: 

P5 A Paris Serra i Arlet Beneyto P5 B Ènia Bravo i Xevi Sánchez 

1r A Maria Pérez i Marc Torres 1r B Xavi Pallares  i Claudia Rey 

2n A Adrià López i Maria Luz 2n B Bruno Martínez i Maria Gil 

3r A Mariona Masegosa i Biel Gómez 3r B Eulàlia Riera i Dídac Ortiz 

4t A Txell  Bataller i Rodrigo Santos 4t B Sergi Gumà i Genís Rodés 

5è A Shara Lucas i Juanma Martínez 5è B  Xènia Pérez i Josep Ruiz 

6è A Adrià Espinosa i Hugo Malpartida 6è B Carla Castro i Adrià Cunill 
 

 

 

LLEGENDA: valoració grups A, valoració grups B i valoració conjunta dels grups A i B  
 

ACTIVITAT 1r 2n 3r 4t 5è 6è 
10 aeri  Ens va agradar molt i ens 

ho vam passar molt bé, 
però ens hagués agradat 
tirar confeti.  
 
 
Ens va agradar molt fer 
un número 10 entre tots. 

 Ens va agradar molt. Va 
ser molt maco.  
 
 
 
Va quedar molt bonic 
però ens hagués agradat 
fer alguna activitat més 
amb la resta d’alumnes. 

 Bé  
 
 
 
 
En general, la valoració és 
positiva, tot i que es va 
fer una mica pesat 
perquè va ser molta 
estona, no teníem massa 
clar on anàvem i estàvem 
molt apretats. 

 Ens ha agradat participar 
en aquesta activitat. Ha 
sigut molt divertit. Ha 
sigut una bona idea. Va 
estar molt ben organitzat.  
 
Original, xula i divertida. 
Ha quedat molt bonic. 

 Molt original i el que més 
va agradar és que fos una 
activitat on hi vam 
participar des dels més 
petits de P3 fins als més 
grans de 6è. 

Va ser molt bona idea fer 
aquesta activitat. 
Sobretot perquè la vam 
fer tots junts (de P3 a 6è). 
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ACTIVITAT 1r 2n 3r 4t 5è 6è 
Concurs del 
dibuix de la 
samarreta 

Ens va agradar fer el 
dibuix, però sense color 
era molt avorrit i serio. 
Seria més divertit de 
colors.  
 
 
 
 
 
 
 
Ens va agradar molt 
participar. Estaria bé que 
cada classe o cada curs 
portés una samarreta 
d’un color diferent. 

Ens va semblar una bona 
idea. Ens va agradar 
poder votar el dibuix que 
ens agradava.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ens va agradar aquesta 
activitat. 
Proposem que el concurs 
sigui per cicles, ja que 
normalet sempre 
guanyen els alumnes 
grans. 
A la samarreta sortirien 4 
dibuixos. 

Molt original  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoració molt positiva. 
Ens va fer molta il·lusió 
que guanyés una nena de 
la nostra classe. 

Ens va agradar la idea de 
fer el concurs per escollir 
el dibuix de les 
samarretes. El fet d’haver 
participat tota l’escola va 
ser engrescador per fer 
bons dibuixos.  Tot i això, 
no vam tenir gaire temps 
per pensar i fer els 
dibuixos i no ens vam 
poder lluir.  
 
La idea va agradar. Es 
bonic que tots els 
alumnes de l’escola 
tinguéssim una samarreta 
igual. Ens va agradar que 
tota l’escola portés la 
mateixa samarreta a la 
sortida del parc de les 
olors i en el Lip Dub. 

Ha estat una bona idea 
perquè és una forma de 
mostrar el treball dels 
alumnes. Ens ha agradat 
participar-hi i que el 
dibuix fos nostre. 
 
 
 
 
 
 
Ha estat una bona idea 
perquè és una forma de 
mostrar el treball dels 
alumnes. Ens ha agradat 
participar-hi i que el 
dibuix fos nostre. 
Es va trigar molt a veure 
la samarreta acabada.  
Ens hagués agradat 
posar-nos-la de seguida. 

Bona proposta. Donava 
molta unitat d’escola 
portar una samarreta 
igual el dia de la sortida i 
en el lip dub. 
És un record per sempre. 

Taller de Cap 
Grossos i 
Gegantona 

Es va fer molt curt, ens 
agradaria fer més coses 
semblants.  
 
 
 
Ens va agradar molt 
participar però ens 
hagués agradat pintar-lo 
nosaltres. 

Va estar bé.  
 
 
 
 
 
La idea és molt bona però 
vam fer molt poca cosa. 
Només vam enganxar 
papers de diari. Ens 
hagués agradat participar 
més. 

Molt divertit  
 
 
 
 
 
En general, la valoració és 
positiva, tot i que alguns 
pensem que l’activitat va 
ser una mica avorrida. 

Va ser genial, llàstima 
d’estar tan poca estona. 
Ens hagués agradat fet un 
Cap Gros per classe.  
 
 
Que participin tots i totes 
és bonic. Ens agradaria 
haver-lo vist acabat i 
exposat a l’entrada de 
l’escola. 

Ens va agradar molt fer-
los, però vàrem participar 
molt poc . És divertit 
participar en activitats 
que son del poble 
 
Ens va agradar molt fer-
los. Poder participar i 
contribuir en alguna 
activitat de poble ha estat 
molt maco. A més, cada 
vegada que veurem el 
gegant i la gegantona 
sentirem que són una 
mica nostres i això és 
genial.. 

Va agradar molt 
participar en la festa del 
poble.  
Va encantar poder portar 
la geganta i el cap gros. 
Tenim molta sort de tenir 
l’escola que tenim i de 
poder fer tantes activitats 
i tenir tantes coses. 

 
 



 
 

ACTIVITAT 1r 2n 3r 4t 5è 6è 
Sant Jordi Feia molta calor i quan 

entregaven els premis es 
va fer llarg per què 
estàvem asseguts i ens 
vam avorrir.  
Ens va agradar molt la 
representació de les 
mares i pares i es va fer 
curta.  
 
 
 
La festa de Sant Jordi va 
anar molt bé: la 
xocolatada era molt 
bona., l’obra de teatre 
que van fer les mares va 
ser molt divertida , el 
taller de danses i de roses 
ens va agradar molt. 

Feia molta calor, però 
l’espectacle va ser molt 
divertit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vam fer un conte 
relacionat amb el desè 
aniversari.  
A la majoria d’alumnes 
ens va agradar fer el 
conte amb aquesta 
temàtica. 

Molt original, novedosa, 
divertida, diferent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, la valoració és 
molt positiva, ens va 
agradar molt participar 
en els Jocs Florals. Alguns 
nens pensem que la festa 
va ser avorrida. 

Ens agradar conèixer els 
companys i companyes 
premiats. La 
representació de Sant 
Jordi dels pares va ser 
molt divertida. Vam 
passar molta calor. Els 
tallers dels matins a la 
majoria ens van agradar, 
per alguns el de dansa no 
tant. 
 
Ens va agradar fer un 
còmic que parlés d’una 
anècdota que va passar. 
Va ser divertit posar-nos 
pseudònims per 
participar. 
També ens agradaria 
poder participar amb 
tema lliure. 

Molt divertit fer de 
padrins als nens d’EI, i 
poder veure el que 
havien treballat els 
nostres companys.  
 
 
 
 
 
 
 
Una diada estupenda 
perquè vam poder veure 
el que van escriure i 
dibuixar els altres nens de 
l’escola. 
Ens va agradar molt fer 
de padrins de lectura per 
un dia. 
El tema dels Jocs Florals 
va ser interessant perquè 
la protagonista de les 
històries i contes era la 
nostra escola. 

Va agradar molt poder 
seure amb els nens i 
nenes d’Educació Infantil, 
tot i que algun es 
barallava.  
Poder escriure sobre 
l’escola i que els textos 
fossin variats (segons el 
nivell) va estar molt bé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVITAT 1r 2n 3r 4t 5è 6è 
Murals pati 
(mur de la 
pista i 
escales de 
CI) 

Són molt “xulos”, ens 
agradaria que n’hi hagués 
més i haver-los pintat 
nosaltres.     
Podríem escriure coses a 
les bafarades.  
 
Els murals són molt 
bonics, estan molt ben 
pintats 
Ens sentim molt millor i 
més alegres . Estem 
contents ,perquè és com 
si fossin companys 
nostres. 
Ens hagués agradat 
pintar-los 

Queden molt bé, però 
nosaltres no van pintar-
ne cap.  
 
 
 
 
Són divertits i fan l’escola 
més alegre. 
Posar material per poder 
escriure a les bafarades 
dels dibuixos del pati de 
CI. 
Com que no hem pintat 
els murals proposem 
pintar una part dels 
dibuixos del pati 
d’infantil. 

Divertits, bonics, 
decoratius i originals. 
 
 
 
 
 
Valoració molt positiva. 
Ens ha agradat molt a 
tots. 

Els dibuixos ens han 
encats, són molt creatius i 
ens va agradar molt 
decorar-los.  
 
 
 
Ens agrada perquè hi vam 
participar tota l’escola. 
Va ser divertit. Han 
quedat molt bonics. 

Va agradar  que per fer la 
gimcana es fessin grups 
de nens barrejats de 1r a 
6è, però es va trobar a 
faltar els nens i nenes 
d’Educació Infantil. 
Va agradar molt ser els 
acompanyants del camí 
fins al parc de les olors 
dels nens i nenes 
d’Educació Infantil 
També vam trobar molt 
xulo que la sortida fos de 
tota l’escola. 

No hi hem pogut 
participar. Ens hagués 
agradat. 

Lip Dub Feia molta calor i no ens 
podíem posar a l’ombra. 
El que més ens va agradar 
és la part del final quan 
estem tots junts.  
 
 
 
 
 
 
Ens va agradar molt quan 
passava la càmera. 

Feia molta calor. Va ser 
una bona idea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activitat va ser 
divertida. Ens va agradar 
portar una gorra i al final 
tirar confeti. 
Ens ha agradat veure el 
LIP DUB. 
 També volem saber si 
sortirà per canal SET. 

Perfecte. Ha quedat 
genial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoració molt positiva. 
Ens vam divertir molt. 

L’experiència ens ha 
agradat. És una bona idea 
que en el vídeo i surti 
tothom. Així tots tindrem 
un record d’aquell dia. 
PROPOSTA: proposem 
posar el Lip Dub en el CD 
de fotografies que es 
dona a final de curs.  
 
 
Ens va agradar que cada 
grup portava un element 
diferent. Nosaltres vam 
fer pom poms. Va quedar 
molt xulo. 

Ens va agradar moltíssim. 
Vam assajar el que 
havíem de fer i ens va 
sortir rodó. Molt divertit 
fer una coreografia, tots 
vestits iguals. També 
perquè va ser una 
activitat que vam fer tota 
l’escola i que sabem que 
la veurà tothom.  
 
Ens va agradar moltíssim. 
Vam assajar el que 
havíem de fer i ens va 
sortir rodó. Molt divertit 
fer una coreografia, tots 
vestits iguals.També 
perquè va ser una 
activitat que vam fer tota 
l’escola i que sabem que 
la veurà tothom; totes les 
famílies i el poble, si surt 
al Canal Set. 

Ens va encantar 
participar-hi. És una altra 
activitat que la vam fer 
conjuntament amb tots 
els nens i nenes de 
l’escola i això ens agrada 
moltíssim. 



 
 

ACTIVITAT 1r 2n 3r 4t 5è 6è 
Sortida al 
Parc de les 
Olors 

Ens van agradar molts les 
activitats, sobretot les 
d’aigua. Al final quan ens 
van fer la foto feia molta 
calor. 
Com tots anàvem amb la 
mateixa samarreta era un 
lio, hagués estat millor 
que cada curs anés d’un 
color diferent.   
 
 
 
 
 
 
Ens va agradar moltíssim 
fer una sortida tota 
l’escola junts. 
L’activitat més divertida 
vaser mullar-nos entre 
nosaltres. 

Eren activitats molt 
tranquil·les. 
Ens va agradar molt la de 
l’aigua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va ser una activitat 
divertida. Ens va agradar 
fer una sortida tota 
l’escola junta. 
No vam poder jugar amb 
els nens i nenes 
d’educació infantil. 
Algunes proves de la 
gimcana no ens van 
acabar d’agradar. 
Podríem fer menys 
proves i tenir més temps 
lliure. 
Va fer molta calor. 
Podríem fer la sortida 
durant el 2n trimestre. 

Divertida, emocionant, 
plena de sorpreses, molt 
bonica. Ens van agradar 
molt les proves de la 
gimcana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoració molt positiva. 
Ens va agradar sortir 
d’excursió amb tots els 
nens de l’escola i fer la 
gimcana. 

Ha sigut bona idea fer 
l’excursió tota l’escola 
junta. Ens ha agradat fer 
grups barrejats i les 
proves de la  gimcana van 
estar bé. La més ens va 
agradar va ser la del got 
d’aigua, perquè feia molt 
calor i va ser divertit. 
També ens va agradar la 
prova de fer figures 
estirats al terra. No ens 
va agradar la prova de fer 
un mòbil i la d’olorar les 
plantes aromàtiques 
 
Va ser molt divertit. Vam 
aprendre moltes coses de 
les plantes. Ens va 
agradar barrejar-nos per 
fer grups que no sigui 
amb la mateixa classe. 
Tots els tallers ens van 
agradar molt. El lloc era 
molt bonic.  Vam tornar 
amb una planteta de 
farigola en un test 
biodegradable. 

Va agradar molt fer una sortida d’aquest tipus.  
Ens hagués agradat poder fer el joc d’aigua i mullar-
nos entre els nens i nenes del nostre nivell (6è). 

 
 

En finalitzar la reunió hem valorat que ens ha agradat molt formar part de les celebracions del 10è aniversari i que 
en general les activitats han estat molt bé. També s’ha proposat posar-nos la samarreta el divendres 16 a la festa 
fins l’hora de cantar la cançó de La Sagrera. 



 
 

La colla gegantera de Santa Eulàlia, a la presentació en la trobada de gegants del diumenge 4 de juny, ens van 
proposar uns noms per la nostra geganta i el cap gros. Avui, els delegats i delegades, representants dels diferents 
nivells i de l’alumnat de l’escola hem acabat la reunió triant el seu nom a través de la votació que ha anat de la 
següent manera: 
 

NOM DE LA GEGANTA  NOM DEL CAP GROS 
Lila 1  Cep 5 
Violeta  24  Carlet 4 
Cirera 2  Fredolic 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


