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EDITORIAL 

El curs 2012-13 entra en el seu tram final i l'escola treu a la llum una nova 
edició de la revista escolar “ El Nostre Crit”. És manté el format digital que el 
curs passat vam encetar amb molta il·lusió.  

La revista d'enguany correspon al número 25 de la seva edició i al número 2 en 
format digital. Per la qual cosa podem dir que és un número significatiu i d'altra 
banda constata el treball i la perseverança en publicar una revista d'escola 
curs rere curs. Des d'aquesta pàgina volem fer una agraïment a totes les 
persones i en especial als membres de la comunitat educativa de l'Escola Mare 
de Déu de la Roca que han fet possible la realització i publicació de la nostra 
revista. 

Aquest curs seguim amb la tendència a les retallades en el sector de 
l'ensenyament que fa encara més difícil i complexa la tasca de prestar un 
servei de qualitat en les escoles públiques. Cal una reflexió a nivell general 
sobre si un país que no inverteix en ensenyament, a tots nivells, tindrà un futur 
esperançador a nivell formatiu i laboral. La formació dels nens i joves és un 
tema cabdal per a qualsevol societat. Tampoc ajuda gens els continuats canvis 
legislatius o les picabaralles polítiques que fan incidència en el món de 
l'ensenyament de manera negativa. 

A l'escola, aquest curs, hem posat en marxa l'hort escolar dins del marc de 
l'Escola Verda. La seva posada en marxa no ha estat fàcil però gràcies a la 
participació del professorat, dels alumnes, de famílies, de l'AMPA hem pogut 
fer realitat aquest projecte. Des d'aquestes pàgines agrair a tothom que ha fet 
possible aquesta realitat. També en el capítol d'agraïments fer-ho extensiu a La 
Caixa per la seva aportació econòmica. 

La revista d'enguany ens mostra un seguit de treballs dels diferents cicles 
educatius del centre així com diferents col·laboracions dels mestres 
especialistes, de l'AMPA i també un recull de les activitats i sortides 
realitzades durant el curs.  
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Activitats del curs 2012-13 

CASTANYADACASTANYADACASTANYADACASTANYADA    
Entre tots vam decorar l’escola amb motius de tardor.  
Els alumnes d’Educació Infantil i de Cicle Inicial van fer panellets i van quedar 
boníssims! 
Els alumnes de 6è es van vestir de castanyers i castanyeres i van anar per les 
classes a explicar el conte de “La Castanyera” i l’origen de la celebració de la 
Castanyada. 
El dia 31 d’octubre, a la tarda, vam fer una festa conjunta al pati: vam cantar, 
vam ballar i vam menjar castanyes torrades. Ens ho vam passar molt bé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE BONIC QUE VA  
QUEDAR TOT! 
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I quina festa tan divertida! 

Quins  
panellets 

més bons!  

Els casta nyers i castanyeres de 6è  
 estaven guapíssims! 
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NADALNADALNADALNADAL    

Tots els alumnes del centre van participar en la decoració de l’escola.  
Els alumnes d’Educació Infantil van comptar amb la col·laboració de les seves 
famílies i de les mestres per fer un magnífic pessebre que fins i tot va guanyar un 
premi al concurs de pessebres del poble. 
Uns dies abans del Nadal els alumnes d’Educació Infantil van anar a buscar el 
Tió. 
Tots els nens i nenes de l’escola van rebre amb il·lusió i alegria els Patges Reials i 
van donar-los la carta per a Ses Majestats els Reis de l’Orient. 
Els alumnes d’Educació Infantil van anar a cantar nadales a l’Església. 
L’últim dia del trimestre vam recitar poemes, vam cantar nadales i vam fer Cagar 
el Tió. 
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I el fem cagar ! 

Cantem nadales i recitem poemes 
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CARNAVAL I LA VELLA QUARESMACARNAVAL I LA VELLA QUARESMACARNAVAL I LA VELLA QUARESMACARNAVAL I LA VELLA QUARESMA    
Aquest curs el Carnaval portava per títol: “El bosc encantat”. 
El dia de l’arribada del Carnestoltes (Dijous Gras) vam anar tots disfressats de 
personatges màgics a rebre’l al pati. Barrufets, minairons, follets, gnoms i 
trolls vam rebre el Carnestoltes Encantavoltes,  el qual va arribar acompanyat 
pels alumnes de 6è. Vam escoltar amb atenció el Pregó i vam cantar i ballar tot 
fent una divertida i animada rua.  
A la tarda, com cada any, vam anar a berenar a diferents indrets del poble. 
Els dies que el Carnestoltes va estar entre nosaltres vam obeir les seves 
ordres. El dia del comiat li vam dir “adéu” llegint el seu testament i cantant i 
ballant per animar la festa. 
El dimecres de Cendra va arribar la Vella Quaresma i durant 7 setmanes cada 
divendres li tallàvem una cama. 

 

 

Què bé que ens ho vam passar! 
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PASQUA PASQUA PASQUA PASQUA  
Com cada any, l’últim dia del segon trimestre vam fer (i després ens vam 
menjar) les tradicionals mones. Van quedar boníssimes! 

 

 
 
 
ACTIVITATS AMB ELS MOSSOS D’ESQUADRAACTIVITATS AMB ELS MOSSOS D’ESQUADRAACTIVITATS AMB ELS MOSSOS D’ESQUADRAACTIVITATS AMB ELS MOSSOS D’ESQUADRA    
Durant el 2n trimestre van venir els Mossos d’Esquadra a realitzar diferents 
activitats per als alumnes de P4 a 6è. 

 

 

 
    
ACTIVITATS AMB ELS AGENTS RURALSACTIVITATS AMB ELS AGENTS RURALSACTIVITATS AMB ELS AGENTS RURALSACTIVITATS AMB ELS AGENTS RURALS    
Els alumnes de 4t, 5è i 6è també han fet diferents activitats amb els agents 
rurals. 
 

 

 

 
PLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLESPLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLESPLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLESPLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES    
Aquest curs també hem participat en el Pla de Consum de fruita a les escoles. 
També potenciem en els nostres alumnes hàbits saludables (esmorzant fruita 
cada dimarts i cada dijous...). 
Des d’aquí una vegada més volem donar el nostre agraïment a les mares que 
voluntàriament ens ajuden a pelar la fruita. Gràcies a totes! 
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JORNADES LITERÀRIESJORNADES LITERÀRIESJORNADES LITERÀRIESJORNADES LITERÀRIES    
Els dies 22 i 23 d’abril vam realitzar al centre unes Jornades Literàries. 
Vam muntar diferents exposicions: una de roses portades pels alumnes, una 
sobre Salvador Espriu i una altra commemorant els 25 anys de la nostra 
revista.  
Els alumnes d’Educació Primària van participar en 2 concursos: un de dibuix 
sobre la llegenda de Sant Jordi (dibuixos realitzats utilitzant diferents 
tècniques plàstiques) i un altre de literari.  
Durant aquests dies els alumnes van poder visitar les exposicions i van fer 
diferents activitats relacionades amb Sant Jordi i la lectura (visita a la 
biblioteca municipal, apadrinaments lectors, assistència a xerrades a càrrec 
del col·lectiu del poble “Amics de la poesia”, diferents tallers plàstics, 
activitats relacionades amb la llegenda de Sant Jordi, assistència a una 
xerrada sobre Salvador Espriu a càrrec del Sr. Joan Màdico...). 
Vam finalitzar les Jornades Literàries amb un acte conjunt al pati on es van 
repartir els premis als guanyadors dels concursos. 
Els treballs de tots els alumnes van quedar exposats durant unes setmanes als 
passadissos del centre. 

 

 

QUE 
BONIC 
QUE 
VA 

QUEDAR 
TOT! 
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L’entrega dels premis dels 
concursos 

Ens visiten els  
“Amics de la poesia” 

Anem a la 
Biblioteca 
Municipal 

PADRINS DE LECTURA…  
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PROJECTES INTERDISCIPLINARISPROJECTES INTERDISCIPLINARISPROJECTES INTERDISCIPLINARISPROJECTES INTERDISCIPLINARIS    
Aquest curs els projectes que hem treballat són els següents : 
P3 : El circ 
P4 : Els cavalls 
P5 : Les fades 
2n: L’Univers 
4t : L’Univers 
6è : La Química 
 
CONCURSOSCONCURSOSCONCURSOSCONCURSOS    
Aquest curs hem participat en els següents concursos: 
- Concurs bíblic (Educació Primària) 
- Concurs de pessebres organitzat per l’Ajuntament (Educació Infantil) 
- Concurs literari i concurs de dibuix organitzat per l’escola durant les 
Jornades    Literàries de Sant Jordi. (Educació Primària) 
 
SOM SOLIDARISSOM SOLIDARISSOM SOLIDARISSOM SOLIDARIS    
Hem participat en diferents campanyes de recollida de roba. 
 
SORTIDESSORTIDESSORTIDESSORTIDES    
Hem fet sortides per conèixer el nostre poble : les plantes autòctones, 
l’ajuntament, els comerços… 
Però també hem fet excursions amb autobús per conèixer altres llocs : 

• Educació Infantil : El dia 16 de novembre van anar a passar el dia a una 
granja de Reus, el 6 de febrer van anar a Reus al teatre i al Bubbeland i 
el 23 de maig van anar a Cambrils a fer activitats a la platja. 

• Cicle Inicial : El 3 de juny van anar a Barcelona a visitar el Museu de la 
Xocolata i allà van fer un taller molt dolç!. 

• Cicle Mitjà : El dia 7 de juny van fer una sortida a Miravet a visitar un 
taller de terrissa tradicional , a visitar el Castell de Miravet i a passar el 
riu Ebre en barca. 

• Cicle Superior : El 24 de maig van anar a Prades i van realitzar tres 
activitats relacionades amb l’esport i la natura (orientació, rocòdrom i un 
circuit esportiu). 

 
HEREU I PUBILLAHEREU I PUBILLAHEREU I PUBILLAHEREU I PUBILLA    
Els alumnes de 5è van escollir l’hereu i la pubilla de l’escola.  
L’hereu és el Gerard Nolla i la pubilla la Marina Pujol. 
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BIBLIOTECA ESCOLARBIBLIOTECA ESCOLARBIBLIOTECA ESCOLARBIBLIOTECA ESCOLAR    
Durant tot el curs els alumnes han realitzat diferents activitats relacionades 
amb la lectura per tal de potenciar l’hàbit lector dels nens i nenes 
(apadrinaments lectors, lectura de diferents llibres i/o contes, visita 
d’escriptors i il·lustradors locals que han vingut a presentar-nos els seus 
llibres, col·laboracions amb la biblioteca municipal, servei de préstec de llibres 
a les hores del pati…) 
    
COLCOLCOLCOL·LABORACIONS DELS PARES I MARESLABORACIONS DELS PARES I MARESLABORACIONS DELS PARES I MARESLABORACIONS DELS PARES I MARES    
Durant tot el curs l’escola ha rebut la col·laboració i la participación de l’AMPA 
i dels pares i mares dels nostres alumnes en diferents activitats: 
 

- L’AMPA ens ha ajudat a organitzar les activitats de Nadal (Patges i Tió). 
- Durant els dies que hem repartit la fruita del Pla de consum de fruita a 

les escoles, mares voluntàries han vingut cada matí a pelar la fruita. 
- Han col·laborat en posar en marxa l’hort escolar.            
- Pares, mares i familiars d’alumnes han participat/col·laborat en 

activitats realitzades pels nens/es (ens han ajudat a conèixer els seus 
oficis, a conèixer el lloc on treballen…)    

 
Gràcies a tots i totes! 
    
COLCOLCOLCOL·LABORACIONS AMB L’INSTITUTLABORACIONS AMB L’INSTITUTLABORACIONS AMB L’INSTITUTLABORACIONS AMB L’INSTITUT    
La directora de l’Institut va venir a fer una xerrada als alumnes de 6è per 
orientar als alumnes cap a la nova etapa de l’ESO. Aquests alumnes van anar 
també a visitar l’Institut i familiaritzar-se amb el centre que els acollirà el curs 
vinent. 
 
PROGRAMA DE SALUT DE LA GENERALITATPROGRAMA DE SALUT DE LA GENERALITATPROGRAMA DE SALUT DE LA GENERALITATPROGRAMA DE SALUT DE LA GENERALITAT    
S’ha realitzat l’administració de vacunes als alumnes de 6è. 
 
FESTA DE FI DE CURSFESTA DE FI DE CURSFESTA DE FI DE CURSFESTA DE FI DE CURS    
La Festa de fi de curs organitzada per l’AMPA serà el dia 15 de juny. 
 
MEGAFONIAMEGAFONIAMEGAFONIAMEGAFONIA    
Cada setmana hem canviat la música que sona a la megafonia de l’escola. 
Les entrades i les sortides del centre han estat d’allò més animades i hem 
ampliat la nostra cultura musical escoltant músiques molt diverses. Hem 
escoltat sardanes, havaneres, rock català, The Beatles, ABBA, el Club Super 3, 
nadales, cançons de la castanyada, cançons de Carnaval, cançons de 
primavera, cançons que ens parlen de pau, d’amistat… 
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VET AQUÍ UNA VEGADA …VET AQUÍ UNA VEGADA …VET AQUÍ UNA VEGADA …VET AQUÍ UNA VEGADA …    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL POBLE DE MONTBLANC HI VIVIEN TRES 

... AMB LES SEVES TRES FILLES� LES 
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ELS SEUS HABITANTS SEMPRE ORGANITZÀVEN FESTES AL 

PALAU�    

JUGÀVEN, MENJÀVEN, BALLÀVEN,...S’HO PASSÀVEN PIPA!!! 

EN DEFINITIVA, VIVIEN TRANQUILS I FELIÇOS... 

...FINS QUE VAN  ARRIBAR A 

LA VILA TRES DRACS  
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...ELS DRACS TENIEN 

TANTA GANA QUE VAN 

COMENÇAR A MENJAR-

…GALLINE

…GRANOT

ES… 

CONILLS

… 

…VAQUES

… 

…FINS QUE ES 

VAN ACABAR 

TOOOTS ELS 

ANIMALS. 
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-AI! I QUÈ FAREM ARA?- VAN DIR ELS REIS. 

I ENTRE TOTS VAN DECIDIR FER-HO A SORTS. 

-“QUATRE PEDRES HI HA AL CARRER, JO LES SÉ 

CONTAR MOLT BÉ, DE COLOR DE XOCOLATA...UN, DOS, 

TRES I QUATRE.” 

A QUI LI VA TOCAR? DONCS, A LES 

TRES PRINCESES!!! 

QUINA DESGRÀCIA, QUINA PENA, 

QUIN DISGUST! 
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PERÒ FOU EL CAS QUE ES 

VAN PRESENTAR TRES JOVES 

CAVALLERS, CAVALCANT 

TRES CAVALLS BLANCS, I 

AMB ARMADURES DAURADES 



Revista digital núm.Revista digital núm.Revista digital núm.Revista digital núm.    2222        
curs 2012curs 2012curs 2012curs 2012----2013201320132013    

18 /  _____________________________________________  

LES FERES, VAN SORTIR DEL SEU CAU I VA  COMENÇAR UNA LES FERES, VAN SORTIR DEL SEU CAU I VA  COMENÇAR UNA LES FERES, VAN SORTIR DEL SEU CAU I VA  COMENÇAR UNA LES FERES, VAN SORTIR DEL SEU CAU I VA  COMENÇAR UNA 

INTENSA PERÒ BREU LLUITA.INTENSA PERÒ BREU LLUITA.INTENSA PERÒ BREU LLUITA.INTENSA PERÒ BREU LLUITA.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FINS QUE ELS CAVALLERS LI VAN  CLAVAR 

UNA BONA ESTOCADA AMB LA SEVES LLANCES, 

QUE VAN DEIXAR MALFERITS ALS DRACS. 

DE LA SANG 

QUE VA 

SORTIR, VA 

FLORIR UN 

ROSER. ELS 

CAVALLERS 

,AMB SENYAL 

DEL SEU 
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EL DIA DE SANT JORDI TOTS ELS NENS I NENES 

DE P3, VAM DISFRUTAR REPRESENTANT LA 

LLEGENDA DE SANT JORDI!!! 

I VET AQUÍ UN GOS I VET AQUÍ UN I VET AQUÍ UN GOS I VET AQUÍ UN I VET AQUÍ UN GOS I VET AQUÍ UN I VET AQUÍ UN GOS I VET AQUÍ UN 

GAT, AQUEST CONTE S’HA ACABAT!GAT, AQUEST CONTE S’HA ACABAT!GAT, AQUEST CONTE S’HA ACABAT!GAT, AQUEST CONTE S’HA ACABAT!    
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ALS FLABIOLS I ALS TAMBORINS DE P4 

ELS AGRADEN ELS CONTES 
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RODA  DE  CONTESRODA  DE  CONTESRODA  DE  CONTESRODA  DE  CONTES    
        ELS  NENS  I NENES  DE  P5  HEM  PREPARAT  UN CONTE  I  ELS  NENS  I NENES  DE  P5  HEM  PREPARAT  UN CONTE  I  ELS  NENS  I NENES  DE  P5  HEM  PREPARAT  UN CONTE  I  ELS  NENS  I NENES  DE  P5  HEM  PREPARAT  UN CONTE  I  

L’HEM  EXPLICAT  A  LA  BIBLIOTECAL’HEM  EXPLICAT  A  LA  BIBLIOTECAL’HEM  EXPLICAT  A  LA  BIBLIOTECAL’HEM  EXPLICAT  A  LA  BIBLIOTECA    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELS  TRES  OSSOS  I  LA RIXOLS  D’OR 

 

(BERBEL) 

LA  CAPUTXETA  VERMELLA 
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LA CASETA DE XOCOLATA  

EL  GAT  AMB BOTES  BOTES 

EN  PERE  SENSE  POR 
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EL  LLEÓ  I  EL  RATOLÍ 

LA  BLANCANEUS 

LA  VENTAFOCS 
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LA RATETA  QUE  ESCOMBRAVA  L’ESCALETA 

LES  SET  CABRETES  I  EL  LLOP 

EN  PATUFET 
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EN  TABALET 

EL  PETIT  AVET 

LA LLEBRE I LA TORTUGA 

LA PRINCESA I EL PÈSOL 
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PINOTXO 

EL  REI  CARNESTOLTES 

L’ANEGUET LLEIG 

EL SOLDADET DE PLOM 
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LA  LLEGENDA  DE SANT  JORDI 

LA  CIGONYA  I  LA  GUINEU 

LA  BELLA  DORMENT 
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ELS  MÚSICS  DE  

ELS  TRES  

LA  CIGARRA  I  LA  FORMIGA 

EL FLAUTISTA D’HAMELIN 

ELS TRES PORQUETS 
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Aimar Alonso Alonso Aimar Alonso Alonso Aimar Alonso Alonso Aimar Alonso Alonso ––––    1rA1rA1rA1rA    

Biel Timoneda PunyetBiel Timoneda PunyetBiel Timoneda PunyetBiel Timoneda Punyet    ––––    1rA1rA1rA1rA    
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EL  SOLDADET  DE  
PLOM 
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El Drac de Sant Jordi. 

Materials:Materials:Materials:Materials:    
- 1 pinça de la roba. 

- 1 retall de cartolina verd fosc.0 

- 1 retall de cartolina verd clar.-456 

- Espuma de color vermell. 

- 1 ull de plàstic. 

- Pintura de color verd. 

 
Passos a seguir:Passos a seguir:Passos a seguir:Passos a seguir:    

1- Pintem la pinça de color verd i la deixem eixugar.  

2- Marquem i retallem les crestes a la cartolina  (hem de tenir present que 
hem de deixar una llengüeta per poder-la enganxar després). 

3- Dibuixem  les escates a una de les dues crestes.  

4- Enganxem les crestes una damunt de l’altra. 

5- Posem l’ull i la llengua feta d’espuma vermella.  

I ja tenim el drac acabat! 
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Ens ha agradat tant aquesta llegenda que l’hem escrit. 
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- Vam començar amb els padrins de lectura. Cada nen tenia un 

padrí de 6è que li explicava un conte. Va ser una activitat molt 
profitosa. 

- A continuació ens va venir a veure els amics de la poesia. Hi havia 
avis i oncles d’alguns nens. Els poemes que ens van recitar van ser 
bonics i divertits, sobretot els que parlaven d’aliments que ens 
agraden. 

 

 

 

 

 

 

- Després del pati, les senyoretes ens van fer una representació, 
amb titelles, de la llegenda de Sant Jordi. Vam riure molt! 

- A la tarda vam acabar la festa al pati. 
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CONCURS DE DIBUIX 
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CONCURS LITERARI 
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CONCURS DE DIBUIX 
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CONCURS LITERARI 
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PARAULES ENCADENADES 

Aquestes Jornades Literàries a Cicle Mitjà també hem jugat amb les paraules. Un 

d’aquests jocs és el de Paraules Encadenades. Hi heu jugat mai? És molt fàcil. Un 

diu una paraula i l’altre n’ha de dir un altra que comenci amb la mateixa síl·laba que 

ha acabat l’anterior, i així successivament. Animeu-vos a jugar! És molt divertit! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PADRINS DE LECTURA 
 
Una altra de les activitats ha estat Padrins de lectura. Els nens i nenes de 3r hem 

apadrinat un/a alumne/a de P4 i els nens i nenes de 4t hem apadrinat un/a alumne 

de P5. Llegir és molt divertit!!! 
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Pintem la paret, fem un punt de llibre i una rosa! 
 
Els alumnes de Cicle Mitjà hem realitzat un seguit d’activitats plàstiques per a 
commemorar la celebració de les Jornades literàries a l’escola.  
 
Pintem la paret 
Els nens i nenes de tercer i quart vam pintar el drac de Sant Jordi a la paret que abans 
els mestres ens van dibuixar. Cada  nen anava passant i pintant una petita part fins que el 
vam acabar del tot. 
                                  Ens va quedar impressionant! 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P U N T   D E   L L I B R E 

El punt de llibre ha sigut una manualitat molt 
entretinguda perquè hem necessitat tenir paciència i 
habilitat per dibuixar i retallar cadascuna de les 
seves parts. Vam fer servir foam, que és un material 
resistent i flexible, i un cordill.  
 
 
ROSA DE SANT JORDI 
 
Per a l’elaboració de la rosa de Sant Jordi el material 

bàsic utilitzat ha sigut foam de colors vius (taronja, rosa, etc.) que vam enrotllar per 
simular la corol·la  i un bastonet prim de fusta que feia de tija. Hi vam lligar un poema de 
Salvador Espriu, del qual celebràvem el centenari del seu naixement, amb un llaç de la 
senyera. 
Un cop enllestida la rosa ens la vam emportar cap a casa com a record d’unes Jornades 
Literàries molt especials. 
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AMICS DE LA POESIA 
 

El grup de poetes “Amics de la Poesia” de Mont-roig ens ha llegit poesia el matí del 
dia de Sant Jordi. 
Aquest col·lectiu local que va col·laborar en aquesta activitat el passat ha llegit 
textos poètics a tots els nens i nenes de cada classe de Primària. 
Escoltar poesia ha estat un vertader plaer i ens ho hem passat genial! 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

CONEIXEM SALVADOR ESPRIU 
 

Aquest any es compleixen 100 anys del naixement de  
Salvador Espriu i en Joan Màdico, antic director de  
la nostra escola, ens ha preparat una xerrada i un Powerpoint  
amb la vida i l’obra del poeta. 
Hem après tantes coses! Per acabar hem escoltat poesies  
de Salvador Espriu cantades per diferents artistes del  
món de la música. Eren tan originals! Una passada! 
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BIBLIOTECA JOAN MIRÓ 
 

Els alumnes de l’escola hem visitat la Biblioteca Municipal Joan Miró 
de Mont-roig del Camp per conèixer el funcionament, els recursos, els 
serveis i les activitats que s’hi ofereixen. 
Els nens i nenes de Cicle Mitjà hem escoltat la narració de la Llegenda 
del Cavaller Blanc i del Cavaller Negre, que és una història amb la qual 
vam aprendre que la sort s’aconsegueix si fem les coses esforçant-nos 
i treballant com cal. Per no oblidar aquesta lliçó ens han obsequiat amb 
un    pergamí  recordatori de les 10 regles de la Bona Sort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista digital núm.Revista digital núm.Revista digital núm.Revista digital núm.    2222        
curs 2012curs 2012curs 2012curs 2012----2013201320132013    

51 / 5è ___________________________________________  

CONCURS   LITERARI    5è 

 LA PEDRA MÀGICA 

El Roc, un fotògraf, i el Pau, un interessat amb 

totes les coses dels avantpassats, miraven un 

programa de televisió sobre cultures antigues. 

Com que estaven avorrits, van pensar que ja era 

hora de fer alguna cosa interessant amb les 

seves vides i van decidir, sense pensar-s’ho dues 

vegades, anar a fer un creuer que els portés pel 

Nil i així explorar la cultura egípcia. 

Van sortir de l’aeroport de Barcelona i van 

arribar a El Caire. Allí van agafar un taxi i els va 

portar al port. El vaixell era molt gran, tenia cinc 

pisos. Quan van ser a dalt, es van quedar a 

coberta per veure com sortia del port. 

Quan el creuer anava navegant pel Nil, el Roc li 

va dir al Pau: 

-Com que no passa res interessant faré alguna 

fotografia al riu i als vaixells que hi naveguen. 

-D’acord Roc, jo em quedaré a coberta prenent 

el sol. 

-A veure si tens sort i veus alguna cosa 

interessant- li va dir el Pau. 

De sobte el creuer va fer un moviment estrany i 

es va aturar. No es veia res, però la tripulació 

estava força nerviosa. En Roc 

amb la seva màquina de fotos no es perdia res i, 

com si fos màgia, en un instant va sorgir del riu 

una gran pedra. Oh! era una piràmide enorme, 

gegant! 

En Roc i en Pau no s’ho podien creure. Això era 

una gran descoberta, era meravellós. De sobte el 

vaixell va començar altre cop a... era atret per la 

piràmide! Sense tenir temps de reaccionar, eren 

dins. Allí hi havia egipcis, molts i molts egipcis. 

Eren a la seva època i semblava que no els 

havien ni vist. El Roc va començar a fer fotos i 

més fotos de tot el que veia. Era increïble, 

podrien fer un reportatge únic quan tornessin. 

Van notar un altre moviment molt fort i el vaixell 

va començar a moure’s i en uns segons es van 

trobar altre cop navegant pel Nil,  ja no hi havia 

ni rastre de la piràmide.  

Almenys tenien les fotos, es van dir els dos 

amics! 

Van arribar a port i de seguida van anar a 

l’aeroport, van pujar a l’avió i després d’unes 

quantes hores van arribar a Menorca. 

Els dos amics van anar a les seves cases a posar-

se roba neta i van anar als estudis de la televisió 

de Menorca per ensenyar les fotos i pel·lícules 

que havien fet dins la piràmide. 
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 UN DIA A EGIPTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dia d’estiu, molt calorós, l’Anna, una nena rossa, d’ulls blaus, alta, prima i d’uns 

deu anys, estava llegint un còmic que parlava de piràmides i faraons. La lectura era 

cada vegada més interessant... De cop i volta es va trobar a Egipte, dins d’una 

piràmide! Quan va obrir bé els ulls, estava envoltada d’uns personatges que portaven 

vestits llargs de tela blanca, amb joies al coll i una corona d’or amb pedres precioses. 

L’Anna no sabia què fer, es va espantar molt, però els faraons van intentar calmar-la: 

-No tinguis por. Nosaltres només et volem conèixer. 

-Què voleu saber?- va preguntar ella. 

-Nosaltres volem saber coses del teu món, aquí tot és fosc. 

-Quants anys porteu aquí dins?  

-Fa molts anys que hi som i estem molt sols i avorrits. 

Van estar parlant molt de temps. L’Anna s’hi trobava a gust, però també volia tornar a 

casa. No sabia com fer-ho, no hi veia cap sortida. 

Passaven els dies i encara es preocupava més i més. L’Anna no sabia que mentre ella 

estava a la piràmide amb els faraons, les pàgines del seu còmic anaven passant. 

Un dia el còmic va arribar a l’última pàgina i l’Anna es va trobar altre cop a casa seva. 

Aquesta aventura havia estat real? L’Anna no sabia què pensar, però quan es va posar 

la mà a la butxaca de la jaqueta, va trobar-hi un trocet de papir amb un dibuix d’ella i 

els faraons, era el regal que li havien fet els seus nous amics! L’Anna va guardar el 

papir i el còmic en un lloc molt segur, per poder anar a visitar els faraons de tant en 

tant i passar una estona amb ells, intercanviant aventures, anècdotes, etc. de cada 

món. 
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CONCURS   DE  DIBUIX    5èCONCURS   DE  DIBUIX    5èCONCURS   DE  DIBUIX    5èCONCURS   DE  DIBUIX    5è 
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Vam anar a la biblioteca municipalVam anar a la biblioteca municipalVam anar a la biblioteca municipalVam anar a la biblioteca municipal 

 

 

 

 

 

Vam ser els padrins de leVam ser els padrins de leVam ser els padrins de leVam ser els padrins de lectura dels nens i nenes de 1rctura dels nens i nenes de 1rctura dels nens i nenes de 1rctura dels nens i nenes de 1r 

 

 

 

 

 

 

Vam escoltar als Amics de la Poesia Vam escoltar als Amics de la Poesia Vam escoltar als Amics de la Poesia Vam escoltar als Amics de la Poesia     

 

 

LA JUDIT ENS VA EXPLICA UN BONIC 
CONTE I ENS VA REGALAR UNA 
PEPEDRETA DE LA BONA SORT 

Què bé que ens 
ho passem!!!! 

Obsequi al 

fillol 

Jo també vaig 
recitar un poema 



Revista digital núm.Revista digital núm.Revista digital núm.Revista digital núm.    2222        
curs 2012curs 2012curs 2012curs 2012----2013201320132013    

55 / 6è  __________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna  Pujol  Solé – 6è A 
Cicle Superior 

Sisè 

PREMIS  
LITERARIS 

PREMIS  
ARTÍSTICS 
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Xavier Anglès Canaldas – 6è B 
Cicle Superior 

Sisè 

PREMIS  
LITERARIS 

PREMIS  
ARTÍSTICS 
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Clàudia Rosell Caupena – 6è A 
Cicle Superior 

Sisè 

PREMIS  
LITERARIS 

PREMIS  
ARTÍSTICS 
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Iria Pazos Guillen – 6è A 
Cicle Superior 

Sisè  

PREMIS  
LITERARIS 

PREMIS  
ARTÍSTICS 
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Once upon a time there was a little village on the top a big mountain. The king and his daughter, 

the princess, lived in a beautiful castle near the village. 

There was also a big green dragon. He lived in a cave, near the village. He was very bad because 

he ate some of the girls from the village. And now he wanted to eat the beautiful princess. 

The dragon was very hungry. He said to the princess: 

- I’m hungry!! I’m going to eat you!! 

- Help! Help! Saint George, please help me! I’m afraid of dragons! – shouted the princess. 

And Saint George arrived with his white horse, holding a big sword and a shield. He said: 

- Stop, bad dragon! I’m not afraid of you!! 

After a hard battle, the dragon was covered in blood. 

And from the dragon’s blood, a beautiful rose was born. Saint George gave this rose to the 

princess. 

And they lived happily ever after. 

GlossaryGlossaryGlossaryGlossary    

Once upon a timeOnce upon a timeOnce upon a timeOnce upon a time:  Hi havia una vegada    Sword: Sword: Sword: Sword:  espasa  

DaughterDaughterDaughterDaughter:  filla       Shield: Shield: Shield: Shield:  escut 

CaveCaveCaveCave: cova       Blood: Blood: Blood: Blood:  sang 

HungryHungryHungryHungry:  famolenc       Born:  Born:  Born:  Born:  néixer 

Afraid ofAfraid ofAfraid ofAfraid of:   tenir por de      Gave:Gave:Gave:Gave:  va donar 

 

THE LEGEND OF THE LEGEND OF THE LEGEND OF THE LEGEND OF 

SAINT  GEORGESAINT  GEORGESAINT  GEORGESAINT  GEORGE    
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QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS: 
1.1.1.1. Once upon a time there was a little village...Once upon a time there was a little village...Once upon a time there was a little village...Once upon a time there was a little village...    

o next to a mountain. 

o on the top of a mountain. 

o down the mountain. 

 

2.2.2.2. Where did the king and the princess live?Where did the king and the princess live?Where did the king and the princess live?Where did the king and the princess live?    

o In an ugly castle. 

o In a beautiful house. 

o In a beautiful castle. 

 

3.3.3.3. Where did the dragon live?Where did the dragon live?Where did the dragon live?Where did the dragon live?    

o In cave near the village. 

o In a castle. 

o In a cave near the school. 

 

4.4.4.4. The dragon was very hungry. What did he want to eat?The dragon was very hungry. What did he want to eat?The dragon was very hungry. What did he want to eat?The dragon was very hungry. What did he want to eat?    

o A roast dinner. 

o The princess. 

o A cow. 

 

5.5.5.5. Was the princess afraid of dragons?Was the princess afraid of dragons?Was the princess afraid of dragons?Was the princess afraid of dragons?    

o Yes, she was. 

o No, she wasn't 

o She was happy. 

 

6.6.6.6. What color was Saint George's horse?What color was Saint George's horse?What color was Saint George's horse?What color was Saint George's horse?    

o It was black. 

o It was purple. 

o It was white. 

 

7.7.7.7. WWWWas saint George afraid of the dragon?as saint George afraid of the dragon?as saint George afraid of the dragon?as saint George afraid of the dragon?    

o Yes, he was. 

o No, he wasn't. 

o He was sad. 

 

8.8.8.8. From the dragon's blood, what was born?From the dragon's blood, what was born?From the dragon's blood, what was born?From the dragon's blood, what was born?    

o A beautiful rose. 

o A beautiful daisy. 

o A beautiful turlip.  
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AULA DE MÚSICA 
 
A les classes de música fem moltes activitats: cantem cançons, ballem danses, 
coneixem instruments, escoltem com sonen i els toquem, els més grans toquem la 
flauta. També coneixem ritmes i els piquem, aprenem les notes musicals, escrivim 
partitures als pentagrames i les cantem, juguem a jocs musicals, expliquem contes, 
coneixem compositors i diferents formes musicals (simfonies, concerts...), escoltem 
audicions... 
 
Aquests curs els alumnes de 6è vam fer una activitat que ens va agradar moltíssim i 
ara us la volem explicar. 
 
El títol de l’activitat era: Descobrim grans compositors!  i ens va permetre conèixer 
grans compositors de la història de la música, descobrir i escoltar les obres més 
importants que van composar alhora que apreníem a treballar en equip, a buscar 
informació, a utilitzar les noves tecnologies (ordinadors, internet, powerpoint...), a fer 
presentacions orals davant dels companys i a valorar el treball dels altres. Ja ho 
veieu, vam aprendre moltes coses! 
 
Els objectius del treball eren: 

- Realitzar una presentació amb diapositives (un “powerpoint”) combinant text, imatges i 
música perquè els companys/es coneguessin un compositor important de la història de 
la música i alguna de les seves obres més destacades. 

- Exposar la presentació realitzada davant dels companys de classe. 
 
Com ho vam fer? 

• Primer vam fer els grups (d’uns 3 alumnes). 
• Després la senyoreta va dir a cada grup quin compositor i quines obres havia 

de treballar. 
• Tots els grups vam buscar la informació necessària per realitzar el treball (a 

casa, a la classe, a la biblioteca, per internet...). 
• Una vegada vam tenir tota la informació necessària vam començar a fer el 

treball utilitzant el programa powerpoint. Vam dedicar vàries sessions de 
música per fer-ho ja que havíem de llegir tot el que teníem, seleccionar què 
volíem posar (títols, text, imatges, música...), com ho posàvem, en quin format,  
... i consensuar totes les decisions no sempre va ser fàcil! 

• Quan tots els grups vam haver acabat els treballs vam dedicar vàries sessions 
a presentar-los davant dels companys i companyes de classe. 
Ens vam haver de preparar les presentacions a casa però el resultat final va ser 
força satisfactori ja que els companys ens van escoltar amb interès, ens van fer 
preguntes i una vegada finalitzada la presentació valoraven la feina feta pel 
grup. 
 
Vam ser una experiència molt interessant ! 



Revista digital núm.Revista digital núm.Revista digital núm.Revista digital núm.    2222        
curs 2012curs 2012curs 2012curs 2012----2013201320132013    

62 /  _____________________________________________  

Aquí teniu les fotos de les nostres presentacions davant dels companys: 
 

      
         Compositor : A. VIVALDI                   Compositor : L.v. BEETHOVEN               Compositor : J. BRAHMS  
  (Xavier Anglès, Santi Parés, Marc Torà)        (Mar Castellví, Ona Estage, Mireia Ramos)    (Abdelaziz Balarbi, Marc Olesti, Victor Vidal) 
 

     
    Compositor : P.I. TXAIKOVSKI             Compositor : G.F. HAËNDEL                    Compositor : G. VERDI 
      (Nerea Hernández, Ylenia Pereira)            (Oriol Gordo, Josep M. Julve, Alex Montes)         (Iria Pazos, Anna Pujol, Zaira Villalón)) 

 

        
        Compositor : R. WAGNER                    Compositor : F. SCHUBERT                   Compositor : J. S.  BACH  
         (Olalla Garzon, Cristal Guitron)              (Andrea Parra, Claudia Rovira, Sara Tomás)  (Lars Kooiman, Josep Rovira, Adrian Villaran) 

                                                                             

       
      Compositor : I. STRAVINSKI                   Compositor : J. STRAUSS                      Compositor : F. CHOPIN 
        (Andreya Fonseca, Sara Martí)                   (Eric López, Guillermo Reyes, Axel Tomás)              (Pau Alabart, Miquel Fernàndez) 

 

             
       Compositor : A. MOZART                          Compositor : J. HAYDN               
  (David López, Alex Olivé, Carles Pujol)         (Aaron Casas,Pau Garcia-Abadillo, Francisco Gordillo) 
 

Si voleu més información d’aquesta activitat i de moltes altres que fem a les 
classes de música o voleu veure fotos de diferents sessions podeu visitar el 
Bloc de Música  a la pàgina web del centre: http://ceipmdr.blogspot.com 
 

Vam 
aprendre 

molt! 
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Els esports esports esports esports d'aventuraaventuraaventuraaventura són aquells esports on hi predomina un element de risc 
controlats. Aquests tipus d'activitats esportives tenen lloc en el medi natural i 
aquest entorn juga un paper fonamental per al seu desenvolupament 

Òbviament, definir quins esports són de risc és subjectiu: per exemple, no se 
sol classificar el futbol com a esport d'aventura, tot i que hi ha un risc molt alt 
de patir lesions. Algunes modalitats d'escalada, caiacs, tir amb arc, curses 
d’orientació, bicicleta de muntanya, sortides al medi natural, etc., són els 
exemples més clàssics d'esports d'aventura, tot i que en els darrers anys han 
sorgit gran nombre d'esports de risc. 

A la nostra escola i dins l’àrea d’Educació Física hem practicat, mitjançant 
diferents sortides, algunes d’aquestes modalitats:  

A Cicle Superior realitzem cada dos anys una sortida al pantà de Siurana. Allí 
hi realitzem aquestes dues activitats:  

• El caiaccaiaccaiaccaiac és una petita piragua propulsada per humans. Típicament és 
propulsada per un o diversos caiaquistes que utilitzen pales dobles i 
s'asseuen mirant endavant amb les cames lleugerament flexionades. 

 

 

 

 

 

• El tir amb arctir amb arctir amb arctir amb arc és un esport Olímpic que consisteix en el llançament de 
fletxes amb un arc per encertar una diana situada a diferents distàncies.  
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A Cicle Mitjà l’activitat que realitzem al medi natural és una sortida amb bicicleta 
de muntanya a la via verda de la Terra Alta. 

La Bicicleta Tot TerrenyBicicleta Tot TerrenyBicicleta Tot TerrenyBicicleta Tot Terreny/BTTBTTBTTBTT o bicicleta de muntanyabicicleta de muntanyabicicleta de muntanyabicicleta de muntanya (en anglès, Mountain bike, 
MTB) és el tipus de bicicleta dissenyada per a rutes per muntanya o camp a 
través. Es caracteritza per uns components (quadre, rodes, canvi...) més 
resistents als impactes del terreny i per estar proveïdes, en molts de casos, per 
un sistema de suspensió a la forquilla davantera (gairebé majoritari) i 
amortiguació al darrere. 

 
 
 
 
 
 

Una activitat que realitzem molts cursos és una sortida al medi natural en un 
entorn proper a l’escola. Aquest any hem realitzat un recorregut que ens ha 
portat al Peu de l’Ermita.  

Aquí en podeu veure el recorregut: 
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A LA CLASSE DE RELI... 
Disposem d’un temps i un espai per compartir experiències i per 
expressar sentiments i emocions. 
 

                                                                                   

                     

      
           
 Admirem la natura 

    
 
 
Fem acròstics 
              
 
 
 
 
 
 

Us presentem la 
nostra barca,es 
diu Kiria. 
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Treballem diferents tipologies textuals.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fem dramatitzacions de textos bíblics adaptats 
             
 
 
 
 
 
 
 
Admirem els grans artistes      Participem en concursos         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fem recerca d’ informació. 



Revista digital núm.Revista digital núm.Revista digital núm.Revista digital núm.    2222        
curs 2012curs 2012curs 2012curs 2012----2013201320132013    

67 / Racó de Llengua _________________________________  

SALVADOR  ESPRIU 

 

 

La Generalitat de Catalunya ha designat el 2013 com a "Any 
Espriu", coincidint amb el centenari del naixement de 
l'escriptor.  

Salvador Espriu (Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona, 1985). És 
un dels escriptors més significatius de la postguerra i un dels poetes 
catalans més importants. Tot i que es dóna a conèixer com a narrador, la 
seva incursió tardana en la poesia no és cap obstacle per aconseguir un 
ràpid reconeixement, no només dins les lletres catalanes sinó dins la 
literatura universal. També té un paper important en la recuperació del 
teatre català.  
 
Publica les novel·les El doctor Rip (1931) i Laia (1932), els llibres de 
narracions, Aspectes (1934), Ariadna al laberint grotesc (1935), Miratge a 
Citerea (1935) i Litizia i altres proses (1937), obres que l'acrediten com el 
narrador més original després del Noucentisme. La seva obra poètica 
compta amb els reculls Cementiri de Sinera (1946), Les hores i Mrs. Death 
(1952), El caminant i el mur (1954), Final del laberint (1955), Les cançons 
d'Ariadna (1949), La pell de brau (1960), Llibre de Sinera (1963) i 
Setmana Santa (1971). Traduït a nombroses llengües, el seu nom ha estat 
sovint en les propostes per al premi Nobel. El 1972 és distingit amb el 
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i dos anys més tard rep la Medalla 
d'Or de la Generalitat de Catalunya i la Medalla d'Or de la Ciutat de 
Barcelona, el 1982. És nomenat doctor honoris causa per les Universitats 
de Barcelona i de Tolosa de Llenguadoc. Per la seva actitud cívica, l'any 
1982 rebutja la Creu d'Alfons X el Savi.  
 
Va ser un dels quatre primers membres fundadors de l'Associació 
d'Escriptors en Llengua Catalana. 
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'Ens mantindrem fidels'  

  és el lema del centenari d'Espriu    

 

 

L’exemplaritat de la seva actitud en els pitjors moments de la repressió 
franquista, que se sintetitza en les seves paraules “Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble” , constitueix un llegat que ha de 
romandre en la memòria dels catalans. 

Espriu és conegut, sobretot, com a poeta, ja que els anys en què més es va divulgar 
la seva obra coincidiren amb els de la publicació dels seus llibres de poesia, i també 
perquè els seus versos van ser musicats sovint per la «Nova Cançó».  

          Inici de càntic en el temple 

          http://www.youtube.com/watch?v=O717CvWDgLU  

          (Salvador Espriu – interpretat per Raimon) 
  Ara digueu: "La ginesta floreix, 
  arreu als camps hi ha vermell de roselles. 

 Amb nova falç comencem a segar 
el blat madur i amb ell, les males herbes." 
Ah, joves llavis desclosos després 
de la foscor, si sabíeu com l'alba 
ens ha trigat, com és llarg d'esperar 
un alçament de llum en la tenebra! 
Però hem viscut per salvar-vos els mots, 
per retornar-vos el nom de cada cosa, 
perquè seguíssiu el recte camí 
d'accés al ple domini de la terra. 
Vàrem mirar ben al lluny del desert, 
davallàvem al fons del nostre somni. 
Cisternes seques esdevenen cims 
pujats per esglaons de lentes hores. 
Ara digueu: "Nosaltes escoltem 
les veus del vent per l'alta mar d'espigues". 
Ara digueu: "Ens mantindrem fidels 
per sempre més al servei d'aquest poble". 

(1965) 

Fonts:http://www.escriptors.cat/autors/esprius/index.php                                                                                         

http://lletra.uoc.edu/especials/folch/espriu.htm 
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Aquest curs finalitza el període 2010-13 en la que el nostre centre se li va 
atorgar la distinció d’Escola Verda. El curs vinent entrarem en un altre període 
de tres anys per tal de seguir treballant a favor del medi ambient. 
Durant aquests anys s’han fet tot un seguit d’actuacions a nivell mediambiental 
al nostre centre: observació del temps, celebracions sostenibles, descoberta 
de l’entorn natural, reutilització, reciclatge,esmorzars saludables, som 
solidaris, lectures verdes,... 
Durant el present curs, dins del marc del Programa d’Escoles Verdes, hem 
iniciat una nova activitat: l’hort escolar.  L’hem posat en marxa amb la 
col·laboració de l’AMPA, de famílies d’alumnes,del professorat i també dels 
alumnes. En un primer moment es va adequar un espai per fer l’hort, vam fer 
una plantació inicial a càrrec dels alumnes de diverses verdures: enciams, 
bledes, cebes,... Aquestes plantes les hem anat regant i cuidant fins que les 
hem collit. Amb elles s’ha fet un tast i també les famílies que han volgut 
participar les han pogut adquirir al preu d’1 euro. 
El nostre propòsit es continuar l’experiència de l’hort i ampliar la varietat de 
plantes  durant les diferents estacions de l’any. A continuació us presentem 
una mostra fotogràfica del nostre hort escolar. 
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La Junta de l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de la Roca de Mont-roig vol 
saludar-vos i desitja que aquest curs 2012/13 hagi estat ple d’èxits escolars i 
personals, plens de convivència i d’experiències enriquidores pels vostres fills 
i filles. 
 
Sobre la situació de l’educació pública no podem dir el mateix: continuem 
patint les retallades que ens porten a retrocedir en el model d’escola pública, 
un model que, durant anys, a tots i a totes ens va costar tants esforços poder 
aconseguir-lo.  
I si no en teníem prou amb les retallades (eliminació de la sisena hora, baixes 
de mestres sense substituir...), ara el ministre Wert vol imposar-nos una llei  
que representa un atac frontal cap a la nostra llengua i a la cohesió social a les 
escoles.  
Volem animar-vos a defensar els drets dels nostres fills i filles perquè puguem 
disposar d’una educació pública i de qualitat. No ens podem amagar, hem de 
participar-hi. I és per això que l’AMPA ha de tenir un  paper important i decisiu, 
volem més protagonisme per a les famílies, cal dinamitzar activitats on tots i 
totes podem participar i dir-hi la nostra sobre l’escarni constant que viu 
l’escola pública. Els pares i les mares no ens podem quedar al marge dels 
problemes que posen en perill la qualitat de l’educació dels nostres fills i filles. 
 
Alhora també us volem explicar que durant aquest curs hem anat fent diferents 
actuacions i oferint diferents serveis. La més ambiciosa, tal com sabeu, ha 
estat assumir la gestió del servei de menjador a través de l'empresa Miró 
Lleure. Amb aquesta nova iniciativa s'ha pogut millorar la qualitat d'aquest 
servei establint un seguiment i supervisió i fent un pont entre els pares i mares 
i el propi serveï. L´hort de l´escola, les activitats d´acollida dels nens/es, el 
suport econòmic en adquisició de material per a l'escola (pissarres digitals i 
altres),  participació i financiació de les festes més importants (Nadal, Festa fi 
de curs...), col·laboració en el reciclatge dels llibres, organització de les 
activitats extraescolars, venda de xandalls, així com la participació en la 
Marató també han estat altres activitats on l'AMPA hi ha tingut un paper 
rellevant. És per aquest motiu que us demanem la vostra col·laboració i ajuda i, 
alhora, us animem a participar a l'AMPA, per tal que el proper curs puguem 
continuar treballant des de i per a l'escola. 
 
Des d’aquestes ratlles volem agrair a l’equip directiu i al conjunt de mestres de 
l’escola, l’ajuda i col·laboració que constantment ens brinden i que fan més 
àgil el funcionament de l’AMPA.  
Agrair també la confiança de totes les famílies que any rere any, a través de la 
quota de SOCI, feu possible que l’AMPA existeixi. Volem que aquesta gran 
família que formem vagi creixent i per això necessitem el vostre suport. 
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Per acabar, dir-vos que els membres de la junta de l’AMPA han estat renovats i 
ens presentarem a l’Assemblea General de socis i sòcies que serà convocada 
a inicis del proper curs. Desitjar-vos que passeu unes bones vacances i que 
tots plegats ens retrobem i iniciem el curs 2013/2014 plens d’energia i amb 
ganes de millorar el futur de l’educació. 
 
Salutacions, 
 
Junta ASSOSSIACIÓ DE MARES I PARES de l’Escola Mare de Déu de la Roca 

de Mont-roig del Camp 
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