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Agraïm la col·laboració de tot l’alumnat i professorat del 
centre, així com de l’AMPA, menjador, Servei d’Atenció i 
Prevenció Municipal (SAP) i l’Ajuntament.

Índex



Com a comunitat educativa estem caminant cap a un 
marc d’escola avançada amb l’objectiu de crear un sis-
tema educatiu més equitatiu i de qualitat on tots els 
infants trobin experiències d’aprenentatge rellevants, 
gratificants i empoderadores. Aquest és un procés 
continu de reflexió i millora en què hem de participar 
tots els agents d’aquesta comunitat: alumnes, famílies, 
mestres, ajuntament... 

Les primeres accions que hem portat a terme aquest 
curs per a millorar els processos d’ensenyament- 
aprenentatge han estat vàries entre elles voldríem 
destacar:

• Ambients d’aprenentatge a l’etapa d’educació infan-
til: entès com un espai físic preparat perquè l’infant 
sigui el protagonista del seu aprenentatge, i ho faci a 
partir de l’exploració i la investigació autònoma.

• Treball per projectes al cicle inicial: a través d’un tre-
ball més globalitzat (interdisiciplinar) i del treball coo-
peratiu que facilitarà que l’alumnat aprenguin millor i 
de manera més competencial.

• L’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües  
Estrangeres–AICLE a 6è de primària: ens ha per-
mès generar en l’àrea d’educació visual i plàstica una  
immersió lingüística en anglès per tal de millorar so-
bretot la competència oral d’aquesta llengua.

• Formació del professorat amb l’objectiu d’empo-
derar-nos en metodologies innovadores i en emprar 
l’avaluació com una eina reguladora del procés d’apre-
nentatge de l’alumnat.

La valoració positiva d’aquestes experiències en fase 
inicial han de ser la raó per a seguir creixent, generar 
espais de reflexió, millorar els processos i implementar 
noves mesures que en ajudin a assolir l’èxit educatiu.

Editorial:
“No havia estat mai tan urgent replantejar 
el propòsit de l’educació i l’organització de 
l’aprenentatge.”
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El passat més de febrer de 2017, es van constituir les 
xarxes d’Escola Nova 21. L’escola Fontmartina , junta-
ment amb 10 escoles de la zona i els ajuntaments de 
Sant Celoni, Llinars del Valles i Santa Maria de Palautor-
dera, forma part de la Xarxa local del Baix Montseny. 

Les xarxes són espais d’acompanyament, orientació i 
impuls dels centres educatius cap al marc de l’escola 
avançada, aportant mecanismes de reflexió conjunta, 
formació i metodologia contrastada per a l’assoliment 
dels objectius de canvi de cada centre.

 
L’escola Fontmartina s’ha immers en aquest procés de 
canvi que proposa la xarxa d’EN21. Aquest tres anys 
de treball col·laboratiu han sembrat llavors que ja es 
poden observar al centre.

Propòsit, avaluació pràctiques d’aprenentatge, organit-
zació son els quatre eixos del marc d’escola avançada 
que donen resposta als reptes actuals, unes pràctiques 
basades en el coneixement existent i una avaluació i 
organització al servei de l’aprenentatge. 

Destacar el treball col·laboratiu que ha dut a terme 
l’escola Fontmartina en definir la visió de centre. La 
participació de tota la comunitat educativa, direcció, 
claustre, alumnes, famílies, ajuntament, va ser cruci-
al. La comunicació mitjançant una gimcana va perme-
tre de forma molt gràfica expressar quins varen ser els 
resultats. 

Aquests encara es poden veure al vestíbul de l’es-
cola i permeten recordar la feina feta. Els quatre pi-
lars de l’aprenentatge proposats per la UNESCO 
(l’aprendre a conèixer, l’aprendre a fer, l’apren-
dre a conviure i l’aprendre a ser) són presents en 
aquesta definició, són presents en l’acció educativa. 

Agrair a tota la comunitat de l’escola Fontmartina la 
feina feta i emplaçar-los a continuar a treballar ple-
gats cap a aquest horitzó de canvi que permeti que els 
alumnes puguin desenvolupar el seu projecte de vida.

Des de l’ajuntament:
CAP A L’HORITZÓ DE CANVI

“Hem de tornar a pensar en gran i imaginar de nou 
l’educació en un món canviant”.

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO

Marisol Garcia i Fina Morales
Àrea d’Ensenyament 

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
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Ajudar té a veure amb el fet de sostenir una actitud 
humil davant la vida. Cal fer el què ens toca i després 
confiar en que les altres persones faran la resta. Algú 
ha dit que la porta de la veritat és petita i baixeta, de 
tal manera que cal ajupir-se per entrar-hi y no tothom 
está disposat a fer-ho.

En el meu dia a dia, les mares i els pares sovint em 
parlen de la seva preocupación per fer-ho bé amb els 
fills; dels seus dubtes sobre si és prou adequada la 
seva preparació per educar-los i donar-los el millor…  
aquest conte, de la Susana Rodrigo del llibre “Cuentos 
que curan”, pot ajudar.

EN EL CENTRE DE LA XINA

M.Carme Vila Llovera. 
Psicòloga del SAP,  

Servei d’atenció i prevenció municipal.

SAP
CONFIAR

“En el centre mateix de la Xina hi ha un poble petit, 
com molts altres pobles petits, és veritat; però a 
aquest quelcom el fa molt especial. Tots el seus habi-
tants, tots, són mags. Fan màgia a totes hores, des que 
s’aixequen fins que se’n van a dormir. Mags. Mags de 
cap a peus. Des de sempre, mags.

Ningú sap d’on els ve la ciencia, però ho són.

La seva màgia flueix; goteja entre mig dels seus dits 
talment com la pluja cau pels teulats de la Xina a l’hi-
vern, suau, permanentment.

Els nens pels carrers juguen amb les seves mans mà-
giques i els vells, asseguts a les voreres, fan màgia amb 
les paraules, encisant amb les seves veus tothom que 
passa; enredant els seus cabells i els seus somnis amb 
històries inacabables…

I així, la fama del poble màgic va arribar a cada racó 
i a cada orella. Fins a les orelles de la Liu, la dels ulls 
preciosos, la dels fills preciosos. De seguida va saber 
que aquell era el seu destí. Tant se val si era lluny o 
si hi feia fred, o la soledat. Allà havia d’anar. Perquè 
ella volia viure la màgia, aprendre-la, gaudir-la i ofe-
rir-la. Sobretot als seus fills. I estava convençuda que 
allà n’aprendria per fi perquè ella no havia nascut amb 
aquel preciós do.

I després d’acomiadar-se de la seva llar, va iniciar un 
llarg camí.

Moltes llunes de plata va passar solitàriament però 
l’esperança la gronxava suament cantant-li a cau 
d’orella que ja estava aprop, molt aprop.

I així va ser: un dia plujós i fred, com tants d’altres a 
l’hivern en el centre de la Xina, va entrar pels carrers 
d’aquell poble per a ella tant preuat.

I buscà i buscà. I preguntà incansable, bebent amb pas-
sió tot el què li deien; tot el què allà hi passava. Però al 
final del dia, esgotada i famèlica va saber que res, res 
d’aquella màgia que tant desitjava seria seva.

Se li esmunyia dels dits, perdent-se enmig de les pe-
dres. I va plorar. Plorar i plorar sense vergonya, buidant 
tota la tristesa.

I, com per art de màgia, assegut al seu costat, va veure 
un nen petit. Suament, com només el nens saben, la 
criatura li va agafar les mans, les va acariciar i les hi va 
omplir de pètals blancs i rosats de peònia.

-Menja-te’ls i confía. Només estàs cansada, no perdu-
da; tot arriba quan és el moment. Busca en els ulls dels 
teus fills.

Ara les seves llàgrimes ja no eren amargues, tenien 
gust a fruita i a consol. Relliscaven per les seves galtes i 
queien a terra rodolant com perles. I mirant-se en elles 
va veure els ulls de la seva filla que li deia fluixet: No 
tinguis por, mama; torna a casa.
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Contes en família
EDUCACIÓ INFANTIL P-3

Un cop passada la festa de St.Jordi i fins a principis de 
maig els infants de P3 han gaudit d’uns moments molt 
tendres i especials. Alguns pares i mares dels infants 
de la classe de les Granotes i els Elefants han vingut 
a l’escola per explicar-nos un conte i compartir una  
estona màgica amb nosaltres.

L’experiència ha estat molt gratificant ja que els nens i 
nenes han pogut gaudir d’un/a contacontes diferent a 
les mestres de l’escola i les famílies han experimentat 
el fet de tenir un public nombrós i exigent, amb moltes 
ganes d’escoltar i participar de la sessió.

Així, hem pogut gaudir de contes tant populars com  
inventats per les pròpies famílies.

Els infants i les mestres tutores de P3 volem agrair a 
totes les famílies l’haver compartit amb nosaltres el 
vostre temps, les vostres ganes d’explicar contes i l’ha-
ver creat a l’aula aquella atmosfera íntima, propera i 
sensible, fet que succeeix, sobretot, quan els nostres 
petits s’arrauleixen al llit esperant el primer son. Heu 
fet màgia! 
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Descobrint Joan Miró
EDUCACIÓ INFANTIL P-4

Enguany la mainada de P4 anirem d’excursió a la 
Fundació Miró de Barcelona, per això hem començat a 
interessar-nos per saber qui era Joan Miró i com és la 
seva obra..

Amb el conte “El quadre més bonic del món” hem 
descobert que li agradaven molt les taques i les línies, 
creava molts dels seus quadres a partir d’aquestes 
formes, també hem sabut que alguns dels seus colors 
preferits eren el groc, el verd, el vermell, el blau i el 
negre.

Quan era petit ja tenia molta imaginació i ja gaudia 
molt amb el dibuix. Li agradava molt fer un joc que els 
proposava el seu mestre: havien de dibuixar un objec-
te que poden tocar però que no poden veure.

Nosaltres també hem fet un joc assemblant, hem tret 
d’una bossa una figura geomètrica l’hem dibuixat i 
l’hem transformat en allò que cadascú ha volgut. Ens 
ho hem passat molt bé!!
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EDUCACIÓ INFANTIL ELS PINGÜINS • P-5         

Estimats pingüins i dofins de P5
 Aviat canviareu de cicle i d’edifici i ens agrada escoltar la vostra veu que 
ens parla d’allò que sentiu i del que hi voleu trobar i ben seguir trobareu.

GRÀCIES!!!

“Faré matemàtiques i també  
ambients. Em sento contenta.  

M’ho imagino amb una imaginació, 
que serà molt bonica la classe.  

Hi haurà fulls per estudiar.”

“Penso que hi haurà ambients. 
M’agradarà em sento bé.  

M’ho imagino molt divertit i  
crec que no farem deures.  

Trobaré moltes coses per jugar.”

“Em sentiré bé. Hi haurà nens  
nous, faré més amics.  

I l’Èric sabrà jugar una mica més a 
futbol i podrem jugar junts. 

M’ho imagino divertit.”

“Vull que hi hagin moltes joguines. 
Estaré amb els meus amics.  

Vull fer moltes coses:  
Encaixar puzles, jugar al lego...  

Em sentiré bé.”

“M’agradarà molt.  
Estaré contenta.  

Anirem al pati dels grans.  
Hi haurà jocs i estudiarem per 

apendre quan sigui gran.” “M’ho passaré bé. Trobaré moltes 
coses que m’agradaran.  

Hi haurà jocs i hauré de fer deures. 
Em sento content.”

“M’agradarà anar a 
primer però no vull 

fer deures. Crec que hi 
haurà jocs xulos i coses 

diferents. Estaré bé!”

“M’agradarà anar a primer.  
Farem coses com escriure i  

estudiar animals. Em sentiré feliç. 
M’imagino que faré coses xules.”
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“Aniré amb els meus amics.  
Em divertiré i vull saber quina “profe” és 
i que sigui divertida. Trobaré una classe 

guapa i jugarem molt.”

“Em sentiré molt bé. 
M’agradarà moltíssim. Jugaré amb els amics, 

no els molestaré. Hi haurà cotxes, avions, 
joguines... I estudiaré reglets.  

Em penso que la professora es dirà com tú, 
Cristina!! I res més...”

“M’agradarà anar a primer. 
Crec que farem deures. 

Em sentiré bé.”

“Estic contenta i tinc ganes;  
m’imagino que ja estic a 
primer i em donen molts 

treballs tots els dies. Esta-
ré preparada. Espero que 

els treballs siguin una mica 
xulis.”

“Trobarem llibres, 
jocs de fer sumes...  

Farem deures. No ens 
haurem de “ficar” crocs, 

però si tindrem pen-
jador per les jaquetes. 

M’agradarà!”

“Em sentiré bé. Serà guai!! 
Hi haurà joguines.  

Em divertiré amb els meus companys.”

“M’agradarà. M’imagino que 
no farem ambients, m’agra-
daria... Trobaré molts amics. 

Canviarem de pati.”

“M’agradarà.  
Aniré a primer para ser muy listo.  

Jugaré con mis compañeros i m’ho 
passaré molt bé.  

Haré de todo. Em sentiré molt bé”.
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EDUCACIÓ INFANTIL ELS DOFINS • P-5        

“Si que vull anar a primer,  
em fa il·lusió, m’agradaria no fer 

deures i també vull fer hort.”

“M’agradarà anar a primer. 
Hi trobaré llibres i armaris qua 

guardaran coses per fer dibuixos.”

“Si tinc ganes d’anar a primer, 
perqué l’edifici és un poquito 
gran m’agradaria trobar-hi 

dinosaures.”

“No em fa il·lusió anar a primer, perquè 
farem deures, m’ho ha dit el germà de 
la Ona m’agradaria trobar-hi joguines i 
també m’agradarà trobar una pantalla 

com la que tenim a classe.”

“No hem fa il·lusió anar a primer, perquè 
tinc que fer deures, m’ho ha dit el papa 

m’agradaria que en acabar de fer deures 
poguessim jugar i desprès anar al pati, 

com sempre...”

“Em fa il·lusió anar a primer,  
farem sumer i restes i m’agradarà.”

“M’agrada anar a primer. 
Vull trobar-hi moltes coses per 
pintar i també lego. I vull jugar 

amb els dinosaures i també amb 
els cotxes.”
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“No em fa il·lusió anar a l’escola 
nova perquè vull estar amb els 

meus amics. Però aprenc a llegir i 
m’agrada, i faig un tou de deures. 
M’agradarà trobar-hi jocs nous.”

“No em fa il·lusió anar a primer, perquè vull estar amb 
tu... A primer m’agradarà fer deures i pintar i jugar... I 

potser vindrà un amic no. Quan anem al pati vull jugar 
als troncs, m’agradarà el pati del curs que ve.”

“Si que me ve de gust anar a primer. 
M’agradarà trobar-hi un racó de met-
ges, perquè així podrem jugar a estar 
malaltons. També voldré trobar-hi la 
balança numèrica i el joc del produc-
te cartesià i puzles del gatet i també 

coses noves.”

“Em fa il·lusió anar a primer. 
M’agradarà esmorzar amb 

els amics i compartir 
 i també jugar.”

“M’agrada anar a primer. Perquè 
també hi ha joguines de dinosaures. 

També m’agradarà mirar contes.”

“M’agrada anar a primer. 
M’agradarà veure la Maisa 
 i el Biel, el smeus padrins. 

Vull que hi hagi lego, perquè 
m’agrada molt.”

“Si, quan vagi a primer podré 
anar amb bici amb els meus 

amics. Vull pintar i també 
arreglar cases amb rajoles i 

pegamento.”
15P U N T S  I  CO M E S  2 9  •  ESCOLA FONTMARTINA •  J U N Y 2 0 1 9



CICLE INICIAL PRIMER
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Els nens i nenes de 2n de l’Escola Fontmartina, hem fet un projecte per ajudar als nens i nenes de la Classe dels 
Fórmula 1, de l’Escola El Rellotge. 

Ens han demanat moltes coses i els hem ajudat molt!!!

2. També ens van demanar calcular els nens i nenes que hi havia al seu pati. Vam descobrir que a la seva esco-
la hi havia 9 classes i que a cada classe hi havia 25 nens i nenes. Havíem de fer una suma, 9 vegades 25, i la vam 
calcular amb reglets i de moltes maneres més fins que vam aconseguir la solució.

CICLE INICIAL SEGON

1. Ens van demanar que féssim un dibuix del nostre pati per poder imaginar-se com era. Vam dibuixar totes les 
coses del pati: la muntanya, el sorral, la cuineta, la xarranca, els troncs, la cistella de bàsquet, el pim-pom...  
Ha estat molt fàcil i ens ha agradat.

Projecte: Escola El Rellotge
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També vam calcular quants nens i nenes érem al nostre pati.
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3. Ens van demanar que els escrivíssim què ens agrada del nostre pati, què no ens agrada i què voldríem tenir 
perquè fos més divertit. Ens agraden molt els troncs i la muntanya, no ens agrada massa la cuineta i ens agradaria 
tenir una tirolina gegant.

4. Ens van enviar un correu electrònic explicant-nos que un dia estaven jugant a futbol i que, una nena que ja 
estava cansada de jugar a futbol, els va explicar un altre joc. Ens van fer unes preguntes que havíem de contestar 
per veure si havíem entès el nou joc.

5. Ens van demanar que els diguéssim jocs que fem a educació física i vam fer vídeos explicant-los com es juga a 
l’aranya, la bomba, el minut,...

6. Estàvem mirant un vídeo i ens van demanar que féssim diferents models de mosaics. Cadascú va fer el seu 
mosaic i les mestres van fer les fotos i les van enviar a l’escola El Rellotge.
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Ens ho hem passat molt bé ajudant als nens i nenes de l’Escola El Rellotge a millorar el seu pati.

Aquestes activitats formen part de l’Avaluació Global Diagnòstica del Departament d’Educació, de les quals hem 
participat com a escola pilot. 

Les opinions que han tingut els alumnes de 2n demostren que, per avaluar l’alumnat de manera competencial, 
es pot fer des d’una perspectiva vivencial, motivadora i significativa; en un context ordinari de classe on el treball 
individual i en equip són elements clau en el procés d’aprenentatge. 

“Tots aquest dies  
he estat alegre,  
feliç i content.”

“M’ho vaig passar súper bé,  
em vaig sentir súper bé  

per ajudar-los i per  
fer el seu pati més divertit”

“Jo em vaig sentir  
alegre perquè  

vaig ajudar a una  
altra escola.”

“Jo em vaig sentir  
molt bé perquè estava  

amb els meus companys.”

“Quan els nois i les noies  
de l’escola El rellotge  

ens demanaven que els ajudéssim  
jo em sentia content.”

“M’ha agradat ajudar  
a l’escola El rellotge.  

M’he sentit molt bé ajudant-los.”

”Em vaig sentir molt  
bé perquè vaig ajudar a  

l’escola El rellotge.”

“M’ho he passat molt bé.  
M’ha encantat que  

ens enviessin vídeos.”
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Auca del riu Tordera

A l’autocar vam pujar,

i al curs alt de la Tordera vam arribar. La Cinta i la Carme moltes coses ens  
van explicar i tots nosaltres vam escoltar.

Els nens de Palau, vam veure un gripau.

 Amb pedres, fulles i terra vam pintar
 i molt bé ens ho vam passar.

A Tordera vam anar i l’autoca 
ens va transportar.

Durant l’esmorzar,
un Cargolet va cantar.

CICLE MITJÀ TERCER A i B
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A l’escola vam arribar  i l’excursió es va acabar.

La natura hem d’estimar i no contaminar. AL llit del riu vam seure i  

molts animals aquàtics vam veure.

A Tordera vam anar i allà vam dinar.

Vam caminar i a la desembocadur 
vam arribar.

A la Cinta i a la Carme adéu vam dir 
i d’un gran somriure vam gaudir.
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CICLE MITJÀ QUART A i B

Sortida a Granollers

El divendres 24 de Maig de 2019, els alumnes i mes-
tres de 4t de l’escola Fontmartina vam anar al plane-
tari i a l’Adoberia de Granollers.

A l’Adoberia ens van explicar moltes coses de la 
Prehistòria. Allà es feien servir les pells d’animals i les 
tintaven i assecaven per després utilitzar-les per fer 
muntures de cavalls, la roba d’algunes persones... Ens 
van dir que les pells necessitaven entre 9 i 12 mesos 
per a què quedessin com volien ells.

Un cop vam acabar aquesta visita, llavors vam anar 
al Museu de Ciències Naturals. Allà, vam poder veure 
cucs de seda, papallones, una aranya dissecada... però 
el nostre taller era sobre l’espai.

Els nens i nenes de 4t i algunes mestres de l’escola Fontmartina visiten l’Adoberia i el 
Museu de Ciències Naturals (planetari) de Granollers.
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Primer vam estar parlant dels planetes i de coses 
curioses sobre el sistema solar. Després, vam entrar a 
una sala que es diu planetari. En aquesta sala hi havia 
una pantalla gegant al sostre i un sofà que envoltava 
tota la sala. Allà ens van explicar moltes coses de les 
estrelles, dels planetes...i vam poder observar què 
passa al cel durant tot un dia!

També, ens van explicar moltes llegendes sobre les 
estrelles i les constel·lacions: l’’estrella més brillant 
que es veu al cel és l’Artur i la menys, la Polar. A més, 
ens van ensenyar a trobar-les!

 
Quan va acabar la visita, vam dinar tots junts a la Por-
xada, vam jugar una estona i vam tornar cap a l’escola.
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El divendres 29 de Març de 2019 a les 9:23 h els nens 
i nenes de 4t i 3 mestres de l’escola Fontmartina vam 
marxar amb autocar al Museu Dalí de Figueres. Vam 
anar perquè a l’àrea de Visual i Plàstica estem treba-
llant les obres de Salvador Dalí.

Vam arribar a Figueres cap a les 10:45 h. i vam esmor-
zar davant del museu. Un cop vam acabar, vam anar a 
un parc a jugar fins les 12:00 h que era quan teníem la 
visita. 

Sortida al museu Dalí
Els alumnes de 4t i tres mestre de l’escola Forntmartina vam anar al museu Daló, a Fi-
gueres, perquè a l’àrea de Visual i Plàstica estem treballant les seves obres.

Vam fer dos grups: un grup el guiava la Petra i la Jèssi-
ca i un altre amb l’Anna, les monitores del museu.

Ens van explicar coses molt interessants del museu 
i de Dalí. Una d’elles era que a Dalí li encantava ser 
el centre d’atenció, que era molt obert i que per a ell 
l’animal més surrealista és la mosca, per això apareix 
a moltes obres.

També, vam veure obres com ara l’Autoretrat tou amb 
bacó (1920), la Galarina (1945) o Port Alguer (1923). 
Una de les obres que més ens va agradar a tots va ser 
un quadre en què es veia la seva dona Gala. Però en 
canvi, si posaves els ulls ametllats llavors veies l’Abra-
ham Lincoln. Va ser una passada!

El taller que vam fer al museu va ser la de posar-nos 
parts de la cara surrealistes amb una mena de màs-
cares (uns es posaven bigoti, uns altres boca d’avi, uns 
altres els ulls ben maquillats...).

Després de la visita vam dinar al parc, vam jugar i 
finalment vam tornar cap a l’escola amb l’autocar.

CICLE MITJÀ QUART A i B
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CICLE SUPERIOR CINQUÈ A i B

Després ho vam posar en comú tota la informació i ho 
vam escriure tot en un full, vam fer un esquema.

Vam fer una estructura d’un animal prehistòric. Com 
vam fer l’estructura: a casa vam fer l’estructura, 
cadascú la va fer com ell volia. Jo la vaig fer amb un 
globus per fer la closca d’una tortuga, el vaig cobrir 
de paper amb cola, quan es va assecar vaig petar el 
globus i va quedar la forma de la closca. 

Per fer el cap vaig agafar un globus petit i el vaig 
enganxar, les potes les vaig fer amb un cartró i la 
cua també amb cartró, al cole la vam cobrir de paper 
maixé. Què és el paper maixé? és paper de diari, el 
vam tallar en tires, vam fer el moc d’elefant que era 
una cola que es feia amb aigua i uns «polvos» 

ho barrejàvem i era cola. Agafàvem les tires, les mu-
llàvem i les enganxàvem a l’estructura. 

Quan es va assecar, el vam pintar, el vam la pintura i el 
vam fer servir per decorar les obres de teatre de medi. 
Vam agafar les armes (el que vam fer a la classe) i els 
materials de casa per l’obra de teatre. 

Com vam fer les obres de teatre? amb uns grups 
de medi cooperatius vam pensar les obres, les vam 
escriure, ens les vam estudiar i li vam ensenyar als 
companys de l’altre cinquè i als fillols.

Ens ha encantat tot el que hem fet i hem après molt.

La prehistòria
Els alummnes de 5è vam buscar informació de la prehistòria:  
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls.
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Ens ha agradat molt saber coses del nostre passat, descobrir com vivia aquella gent i com eren les antigues civi-
litzacions, per això hem anat a Empúries, un lloc preciós ple de ruïnes greges i romanes. Hem descobert moltes 
coses noves, com ara que tant els grecs com els romans, tenien un Déu per cada cosa! I un temple per cada Déu. 
Us imagineu quants temples?

 L’àgora és la plaça on es feia el mercat i on jugaven els nens. També hi havia la piscina pública que era on es ba-
nyava la gent. Ens van ensenyar l’ entrada de la muralla. Hi havia un penis de pedra que simbolitzava la protecció 
dels Déus cap aquella ciutat. Si alguna vegada us atreviu a anar a Empúries, a l’Alt Empordà, estem segurs de que 
no us sabrà greu haver de fer molts quilòmetres.

Al cap d’uns dies vam fer dos dibuixos, un del poblat grec i un altre del romà. Potser pensem que tampoc hi havia 
tanta diferència perquè els romans van copiar moltes coses dels grecs...però una mica si que hi havia.

Esperem que us hagi agradat la lectura. Se’ns acut que si us hem fet tenir ganes de saber més coses de Grècia i 
Roma, sempre sou a temps de visitar la biblioteca. Segur que hi trobareu algun escrit sobre aquestes civilitzacions.

 Us desitgem que mentre llegiu aquesta revista passeu un estiu d’allò més bo!!

CICLE SUPERIOR CINQUÈ A i B

Grècia i Roma
Aquest curs els alumnes de 5è hem estudiat Grècia i Roma.
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CICLE SUPERIOR SISÈ A

Colònies 2019 

Només arribar vam esmorzar, vam preparar les habi-
tacions i de seguida vam fer la prova de natació.  
 
Després de dinar vam fer la primera activitat que va 
ser snorkel amb un tub respirador a la piscina i quan 
vam acabar vam fer teoria sobre l’ampolla de busseig.  

Els dies 29,30 i 31 de maig, vam anar de 
colònies a Cala Canyelles.

El segon dia va haver un esmorzar impressionat i  
després vam fer durant tot el dia quatre activitats.  
 
El xurro, el caiac i després de dinar vam fer esquí 
aquàtic i la segona immersió.

L’últim dia vam fer dues activitats al matí, passejada 
en barca i pàdel surf, després de dinar ja va ser hora 
d’acabar de recollir i de marxar cap a l’escola. 
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Durant els temps lliures podíem jugar a tenis, pàdel, 
futbol, basquet, ... A les nits podíem escollir fer esport 
o fer piscina i gairebé tots acabaven a la piscina, es-
tàvem molt i molt cansats i la segona nit vam dormir 
tant que ens vam haver de despertar les mestres al 
matí. 

Ens ho vam passar molt bé durant aquests tres dies i 
ens han servit per desconnectar totalment de l’escola. 

Alguns companys i companyes van acabar molt 
cansats però va marxar amb un bon record d’aquesta 
experiència.

31P U N T S  I  CO M E S  2 9  •  ESCOLA FONTMARTINA •  J U N Y 2 0 1 9



L’escola Fontmartina amb  
el medi ambient 

Al passadís, cada cicle té 
un bidó de color groc per 
recollir bosses de plàstic 
i envasos, i a les classes 
tenim encarregats que 
quan està plè el van a 
buidar, igual com fem amb 
el paper. Recollim també 
piles gastades perquè les 
reciclin. 
 

CICLE SUPERIOR SISÈ B

Un dels problemes actuals és que malgastem molt 
i llencem coses que encara serveixen o bé que es 
poden reciclar. Nosaltres a l’escola fem recollida 
selectiva per contribuir o reduir aquesta despesa 
innecessària. 
 
A cada aula guardem el paper i en lloc de llençar-lo el 
reutilitzem per l’altra cara i al final, si ja no ens serveix, 
el guardem perquè el puguin reciclar. 

Al cicle superior tenim «l’Equip Energètic» que està 
format per 4 alumnes de 5è i 4 de 6è. Alguns dies al 
més, a l’hora del pati, anem per tota l’escola i revi-
sem que les aules, tinguin les finestres tancades si és 
l’hivern i que els llums estiguin apagats, així com la 
pissarra digital i la pantalla de l’ordinador. 

Si trobem alguna cosa 
incorrecta ho corre-
gim i marquem la inci-
dència amb un segell 
vermell a un full de 
registre que està al 
costat de la porta, i 
si està tot correcte el 
posem verd.

També tenim «l’Escamot verd» format per 4 alumnes 
de 6è i que sortim els dimecres, que és el dia de la 
fruita, a l’hora del pati, amb un uniforme verd que ens 
distingeix i som els encarregats de vigilar que tothom 
llenci les restes adequadament, les restes orgàniques 
als bidons marrons, les bosses i envasos als grocs i la 
resta al gris. Anotem en una llibreta totes les incidèn-
cies, totes les coses que no estan al seu lloc i amb 
guants de làtex ho arreglem.

Al final recollim totes les restes de matèria orgànica 
i les aboquem al compostador de l’hort. Al compos-
tador també hi van herbes de l’hort i quan està tot 
transformat ho tirem a l’hort per tancar així el cicle de 
la matèria orgànica, de les plantes, i d’aquesta manera 
el tenim adobat.

32 P U N T S  I  CO M E S  2 9  •  ESCOLA FONTMARTINA •  J U N Y 2 0 1 9



Treballem l’hort al llarg de tot el curs. Cada setmana 
hi va mitja classe, l’observem, cavem, hi sembrem, 
plantem hortalisses, el reguem, entrecavem i final-
ment fem la collita.

Per plantar, primer traiem les herbes invasores i 
cavem. Fem un forat al terra per ficar la llavor (sem-
brar) o la planta amb un tac de terra (planter) i ho 
reguem.  
Si fa falta anem regant cada setmana fins que les 
collim i ens les emportem. El què ens porta més feina 
és eliminar les herbes invasores arrencant-les o en-
trecavant. No en diem «males herbes» perquè no son 
dolentes, encara que ens molestin.

 
Algunes de les eines que fem servir són càvecs grans i 
petits, aixades, rasclets, rampins, pales petites, carre-
tó, mànega... 

Cada classe té dos grups i cada setmana hi anem un 
grup, quan hi estem treballant el Jordi fa les fotos i les 
pengem al bloc de l’hort: (http://escolafontmartina-
hort6e.blogspot.com/ ) amb un escrit explicant el què 
hem observat i les feines que hi hem fet, després fem 
un diari que li hem de presentar cada setmana. Al final 
de curs cada alumne farà un dossier amb els diaris, 
sobre el que hem fet i après a l’hort.

Cavem, sembrem, plantem, reguem, entrecavem, 
reguem i collim les plantes els dimarts de cada set-
mana, hi han moltes formigues i a vegades trobem 
aranyes, abelles, sargantanes, dragonets i també un 
gripau.

Alumnes de 6è
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En aquest espai de creació, el llenguatge de les arts 
i el llenguatge verbal esdevenen eines fonamentals 
per generar la capacitat de percepció i expressió de 
l’alumne a partir de la interpretació de si mateix, del 
seu entorn i dels mons artístics i culturals.

Alumnes i mestres hem gaudit d’aquesta experiència 
innovadora que té com a finalitat l’assoliment d’un 
doble objectiu: millorar la competència oral en llen-
gua anglesa dels alumnes de sisè i desenvolupar la 
seva capacitat creativa.

ANGLÈS

Inicialment, hem començat l’experiència al cicle 
superior, concretament al nivell de sisè, en què s’ha 
aplicat l’ús integrat de la llengua estrangera (AICLE) a 
l’àrea d’educació visual i plàstica.

Amb la participació d’artistes de la zona, hem pogut 
descobrir i experimentar les possibilitats de noves 
tècniques artístiques com són la talla, l’escultura, el 
gravat, l’estampació i el modelatge, entre d’altres. 
Obrir les portes de l’escola a l’exterior enriqueix el 
pensament dels alumnes que poden percebre i com-
prendre el món que els envolta més enllà de la pròpia 
realitat escolar.

La presència de dos docents a l’aula ha permès 
generar espais de creació autèntics en què la llengua 
anglesa s’ha utilitzat com a mitjà per guiar i canalitzar 
les inquietuds artístiques dels aprenents. El llenguat-
ge, en aquest cas, és una part del procés que s’aprèn 
a fer servir en el sí d’un context significatiu i real. 

Conscients de la potencialitat que té l’art com a eina 
educativa i de canvi, hem intentat desenvolupar idees 
originals i essencialment creatives amb la finalitat de 
preservar i fomentar la imaginació i espontaneïtat dels 
infants. 

Aquest curs hem iniciat un projecte nou 
amb l’objectiu de potenciar l’ús de la 
llengua anglesa en un context d’apre-
nentatge viu i funcional.
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Música

Tots els alumnes i mestres de l’escola van poder 
gaudir d’aquesta obra teatralitzada pels alumnes de 
4t, mentre els alumnes de 1r s’encarregaven de la 
part musical (veu i coreografia) i alguns alumnes de 
4t els acompanyaven amb instruments de percussió 
indeterminada.  
 
L’experiència va ser molt positiva, tothom va posar-hi 
el seu granet de sorra perquè l’obra final acabés 
resultant un èxit: músics, cantants, actors, narradors i 
pintors. La feina en equip i el treball cooperatiu, des-
prés de molts assajos i molt d’esforç va ser recom-
pensat amb grans aplaudiments.

L’obra explica la història dels embolics entre els colors 
i les coses fins que cadascú acaba trobant el seu lloc. I 
ho fa a través de cançons com: «El món al revés», «El 
bosc dels colors», «Fosc!», «Gira» i el cànon final que 
van interpretar els alumnes de 4t «Quin guirigall!».

Per Sant Jordi els alumnes de 1r i 4t van interpretar la cantata «La fàbrica de colors»  
de Sergi Salinas, a partir del conte «La fàbrica de colors» de Jaume Porta i  
Joan Enric Castellví.

Actualment la cantata forma part del Programa 
d’Activitats Escolars (PAE) del Consell d’Innovació 
Pedagògica de Barcelona. I és per això que escoles de 
1r i 2n de primària la representen al Teatre Victòria de 
Barcelona fins a finals de juny.
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JOCS I TALLERS, HÀBITS I RUTINES
En un espai on l’infant se senti segur i a on pugui desenvolupar les seves habilitats.  
L’acompanyem en el seu temps de lleure i joc on sorgeixen tot tipus d’emocions. 

LIi facilitem recursos per desenvolupar la seva autonomia. 

Jocs i tallers, hàbits i rutines
MENJADOR

MENÚS DE TEMPORADA, DE PROXIMITAT I ECOLÒGIC QUE DONEN COLOR ALS PLATS
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AMPA

L’AMPA FONTMARTINA és l’associació sense ànim de lucre, formada per pares i mares d’alumnes de l’escola que 
contribueix a la millora de la qualitat del centre. És un espai que ofereix a totes les famílies una oportunitat única 
per participar en la vida de la nostra escola i en l’educació que reben els nostres fills i filles.

Un dels nostres principals objectius és crear espais de trobada i cooperació entre escola i famílies….FEM ES-
COLA, FEM COMUNITAT!

Al llarg d’aquest curs hem realitzat diferents activitats amb els objectius de crear més vincles amb les famí-
lies i l’escola, i també de millorar l’educació dels nostres infants.

Després de la jornada que vam fer el curs passat 
“Reimaginem l’escola” aquest l’hem començat amb 
“ L’escola que serem”, i des de l’ampa acompanyem 
i col·laborem activament amb l’equip de mestres 
en aquest camí del canvi metodològic de la nostra 
Fontmartina.

Les famílies vam participar d’una gimcana, on a través 
de diferents proves vam poder descobrir la nova  
 mirada envers l’educació dels nostres fills i filles.  
Vam acabar la jornada amb un pica-pica boníssim!

Som AMPA Fontmartina

Com cada any participem amb una gran comparsa 
a la rua del poble. Ens ho passem genial i és una 
oportunitat més per crear vincles. Enguany ens 
hem disfressat de bebes i ens ho hem passat pipa! 
 
Aprofitem per agrair a les famílies que els darrers 
anys han liderat i organitzat tota la feinada de pre-
parar la carrossa i les disfresses.  

MOLTES GRÀCIES!  
Us trobarem a faltar!

CARNAVAL   

L’ESCOLA QUE SEREM...  
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Busquem altres espais i moments de trobada per compartir amb famílies 
de l’escola per coneixe’ns millor. Aquest curs al novembre, vam fer una 
excursió al “Sot de l’infern” al Montseny i al maig vam fer una barbacoa a 
Gualba a “Can Salvi”.  
 
Dues jornades meravelloses fent comunitat i teixint vincles.

El Fontmartina Posa’t Guapa és un dia excepcional.  
I és que més enllà de la feina que realitzem per millorar l’escola (en els darrers anys 
hem reinventat 

el pati, dotat de nous equipaments les aules i repintat tota la planta baixa), el que 
ens fa sentir orgullosos és el sentiment de comunitat que genera: la consciència de 
que totes i tots aportem el nostre petit gra de sorra per un objectiu comú que no 
només beneficiarà els nostres fills, sinó a tots els nens i nenes de la Fontmartina 
present i futura.

EXCURSIONS I BARBACOA  

FONTMARTINA POSA’T GUAPA
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AMPA

Els berenars solidaris ensenyen la cara més altruista de la Fontmartina, ja que els diners que es recapten amb 
aquesta iniciativa es destinen a que cap nen/a de la nostra escola es quedi sense anar d’excursió, colònies, o 
sense poder fer ús del servei de menjador o sense llibres.

Moltes gràcies famílies per col·laborar!

FONS SOLIDARI 18/19

INGRESOS DESPESES ROMANENT

5350,15€ 1156,15€ 4194€

Despreses

Beques colònies 115€

29 beques menjador 244,75€

796,40€

1156,15€

Ingressos

Romanent 3498,35€

Donació LaCaixa 1000€

Aportació Fam 
6è 17/18

230€

Berenars 2019 621,80€

5350,15€

BERENARS SOLIDARIS 
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Al llarg de l’any hi han moltes coses per gestionar, 
menjador, extraescolars, comunicació, festes,llibres...
És per això que fem una crida a tots els socis de  
l’AMPA que puguin, per que formin part activa de la 
nostra junta. Necessitem reforços i necessitem un 
relleu!

Veniu a formar part de la nostra junta  
i ajudeu-nos a millorar...  

perquè l’escola és de tots i totes i tots junts 
FEM ESCOLA!

T’atreveixes a fer escola??

ampafontmartina@gmail.com

https://www.facebook.com/ampafontmartina/

@ampafontmartina

PER QUALSEVOL COSA ENS PODEU TROBAR A…

I PER ACABAR...
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Augmenta la nostra família
Aquest curs la cigonya ha visitat l’escola.  
Ha vingut carregada amb en Biel de la Sara de P4 A.  
Enhorabona Sara i Jordi!!!

Jubilació de la Teresa i la Mariona!!!
Aquest curs, després d’haver estat un grapat 
d’anys amb nosaltres, la Teresa i la Mariona 
es jubilen! Us volem agrair des d’aquí tot el 
vostre esforç, implicació i saber fer amb els 
infants! Us trobarem a faltar!  
 
Felicitats per aquest nova etapa que 
comenceu!!!

NOTIS

Teresa

Mariona

La Virgínia!
Aquest curs la Virgínia s’ha jubilat. La nostra 
Virgínia després de molts anys de ser el 
nostre pal de paller, s’ha jubilat. Gràcies per 
tota la feina que has fet. 

Gràcies per donar a petits i grans sempre un 
somriure. Gràcies per estar sempre present i 
amatent al que passava a l’escola.  
Gràcies per tantes i tantes coses!!!       

Disfruta d’aquesta nova etapa!
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Suport escolar
La Paquita, la Núria i l’Antònia participen del creixement de l’escola, a través del seu suport escolar 
dins o fora de l’horari lectiu. Moltes gràcies pel vostre temps, la vostra energia i el vostre saber fer.

Exalumnes fan pràctiques a l’escola!
Aquest curs ja som centre formador i hem tingut 
quatre futurs mestres fent pràctiques a l’escola. 
Entre aquests futurs mestres hem tingut la Sara. 
Ha estat a P3 a la classe dels elefants.  
 
Moltes gràcies a tots, tutors i alumnes en pràc-
tiques, per compartir moments d’aprenentatge i 
compartir experiències.

Exposició: Reduïm residus!
L’escola ha tingut la sort de poder tenir l’exposició “ Reduïm 
residus!”, cedida per la Diputació de Barcelona a través de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera com a eina de 
difusió i conscienciació pels alumnes del centre, les famílies 
i oberta a la resta del municipi a través d’una visita guiada. 

És una exposició que vol donar a conèixer als visitants les 
característiques i la importància de la gestió dels residus, 
per tal d’afavorir i incrementar la participació de la ciutada-
nia en la presa de decisions ambientals. 

Exposició de cascos i corones!
Volem agrair des d’aquí la participació de les fa-
mílies en l’exposició. Pels alumnes és un experi-
ència molt positiva. Les creacions d’enguany van 
ser molt riques i diverses.
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Punts i comesNúm.  29
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