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E d i t o r i a l 
 
A punt de finalitzar el curs escolar 2014-15, l’Escola Mare de Déu de la Roca edita 
un nou exemplar de la revista “El Nostre Crit”; és el número 27 i la quarta edició en 
format digital. 
 
El curs que estem a punt d’acabar s’emmarca en una situació de crisi social i 
econòmica al país que també afecta al món de l’ensenyament. Aquest sector 
necessita els recursos adients per a poder afrontar els nous reptes i formar els 
nostres joves per a un futur millor. Tampoc ens ajuden gens els constants canvis 
normatius i l’aplicació de noves lleis sense consensuar. Portem un grapat d’anys 
reclamant un període d’estabilitat, de reflexió i de consens en els temes educatius i 
no que constantment s’utilitzin amb finalitats polítiques. 
 
A finals d’aquest curs està previst que es publiqui el nou Currículum d’Educació 
Primària com a novetat important de cara als propers anys. Es proposa com a 
objectiu aprofundir en el model competencial per tal que l’alumnat adquireixi les 
Competències Bàsiques en finalitzar l’etapa d’Educació Primària. 
 
Volem donar el nostre agraïment a tota la comunitat educativa: alumnes, mestres, 
famílies, AMPA... pel seu treball, dedicació i col·laboració envers el centre. També 
agrair a La Caixa les seves aportacions, a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i a 
tot el seguit d’associacions i entitats del poble i d’altres poblacions que han 
col·laborat amb l’escola.  
 
Amb l’edició que us presentem podreu fruir d’una mostra de treballs dels diferents 
nivells educatius, així com de les diferents col·laboracions de mestres especialistes, 
de l’AMPA i el recull de les activitats i sortides realitzades al llarg del curs. 
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Activitats del curs 2014-15 
 

CASTANYADA 
A la tardor vam decorar l’escola amb motius 
típics d’aquesta estació. 
Els alumnes més petits (Educació Infantil i 
Cicle Inicial) van fer panellets que, per cert, 
van quedar boníssims!.  
Tots junts vam celebrar la tradicional festa 
de la Castanyada al pati menjant castanyes 
torrades que van repartir els castanyers i 
castanyeres de 6è. També vam cantar i 
ballar cançons i danses pròpies d’aquestes 
dates. Ens ho vam passar molt bé! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   NADAL 
El mes de desembre vam omplir l’escola d’esperit nadalenc. 
Tots els nens i nenes van participar en deixar l’escola 
guarnida per l’arribada de les festes de Nadal: pessebre, 
vidriera, portes, entrada... vam deixar l’escola preciosa! 
Els alumnes d’Educació Infantil van sortir a buscar el Tió i als 
alumnes de Cicle Inicial el Tió els va arribar a les classes! 
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Tots els alumnes van 
aprendre a recitar poemes de 
Nadal i a cantar les 
tradicionals nadales. 
També ens van visitar els 

Patges de Ses Majestats els Reis de l’Orient i 
els vam donar les cartes. Els Patges ens van 
donar caramels! 
Els alumnes d’Educació Infantil van fer un 
Concert de Nadal a l’Església del poble per a 
tots els seus familiars. 
L’últim dia del trimestre vam recitar poemes, 
vam cantar nadales i vam fer Cagar el Tió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARNAVAL I LA VELLA QUARESMA 
El tema del Carnaval va ser “Els fenòmens 
atmosfèrics”. 
El Carnestoltes Atmosfèric va arribar el dia de Dijous 
Gras al pati de l’escola i tots el vam anar a rebre 
disfressats per l’ocasió amb barrets i màscares de 
fenòmens atmosfèrics que havíem fet a les classes. Els 
alumnes de 6è, que acompanyaven al Carnestoltes, 
ens van llegir el seu Pregó i van ballar per a tots els 
nens i nenes de l’escola unes coreografies que ells 
mateixos havien preparat a les classes de música de 
cançons que parlaven del temps (sol, pluja, tempesta...) 
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A la tarda vam fer la tradicional berenada de Dijous Gras. 
 

Divendres a la tarda vam venir a l’escola tots disfressats i vam acomiadar el 
Carnestoltes cantant i ballant. Va ser una tarda molt divertida i animada! 

 

           
 

 

 
 

El dimecres de Cendra va arribar la Vella Quaresma. Cada divendres durant 7 
setmanes li vam tallar una cama! 
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JORNADES CULTURALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els dies 24, 25 i 26 de març vam fer a l’escola les Jornades Culturals. Aquest any el 
tema va ser “Els fenòmens atmosfèrics”.  
Van ser uns dies molt interessants en els que vam fer tallers, xerrades, sortides... i 
vam aprendre molt sobre els fenòmens atmosfèrics fent activitats molt motivadores!  
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PASQUA 
L’últim dia del segon trimestre vam fer, i després ens vam 
menjar, les tradicionals mones de Pasqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATS I XERRADES 
 

� Han vingut els Mossos d’Esquadra a fer-nos diferents xerrades de P4 a 6è. 
Ens han explicat qui són, què fan, ens han donat normes i consells 
d’educació vial fomentant la mobilitat segura i han fet una xerrada molt 
interessant a l’alumnat de 6è sobre “Internet” i el món de les xarxes socials. 
 

� També ens han visitat els Agents Rurals. Han fet diferents xerrades als 
alumnes de 4t, 5è i 6è amb l’objectiu de conscienciar-los de la importància 
de conservar i valorar el medi ambient. 
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� Els alumnes de 6è han participat en la campanya “Visió i aprenentatge” 

realitzada pel Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya i el 
Departament d’Ensenyament. 
 

� Van venir uns missioners a fer una xerrada als alumnes de 6è i ens van 
explicar com és el seu dia a dia i com viuen els nens i nenes i la gent d’altres 
països. Aquesta activitat va ser impulsada des de l’àrea de religió. 
 

� Els alumnes de Cicle Superior van realitzar una activitat molt interessant i 
enriquidora impulsada per l’Associació Mestral. Vam tenir l’oportunitat de 
jugar a bàsquet tal i com hi juguen les persones que pateixen una 
discapacitat i no poden caminar. Van jugar un partit de bàsquet utilitzant una 
cadira de rodes per poder-se moure per la pista, tal i com hi juguen els 
esportistes que per causa d’un accident o d’una malaltia no poden fer-ho en 
condicions normals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Els alumnes de Cicle Superior van anar a la Casa de Cultura a veure la 
pel·lícula “Camino a la Escuela”. 
 

� En el marc de l’activitat del Protagonista que realitzen els alumnes 
d’Educació Infantil cada setmana ens han visitat pares i mares d’alumnes de 
P5 per explicar-nos els seus oficis, també ens han fet demostracions de com 
treballen i fins i tot algunes vegades hem pogut visitar-los a la seva feina 
(supermercat, ajuntament, bar...). 
 

� Com cada any, des de l’Àrea d’Educació Física en col·laboració amb  el Club 
de Bitlles de Mont-roig, tots els alumnes d’Educació Primària realitzen un dia 
de tirada de bitlles. El primer i segon de cada nivell rebran una medalla 
subvencionada per l’Ajuntament de Mont-roig. 
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SORTIM A CONÈIXER EL POBLE 
 
Hem realitzat diferents sortides pel poble per conèixer més Mont-roig i les 
diferents activitats que s’hi fan o els diferents llocs que té el nostre municipi:  
 

� Vam visitar diferents pessebres: el pessebre del Centre Miró, el pessebre de 
la Casa de Cultura i el pessebre de la família Pujol-Borràs. 

 

 
� Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior van visitar durant les Jornades 

Culturals, amb el meteoròleg Jordi Toda, l’Estació Meteorològica de Mont-
roig. 

 

� Hem realitzat diferents sortides verdes per conèixer més l’entorn del nostre 
poble. 

 
 

� Altres sortides que han fet els diferents nivells i/o cicles per conèixer espais, 
serveis  i/o equipaments del poble (botigues, ajuntament...). 
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CONCURSOS 
 
Hem participat en els següents concursos: 
 

� Concurs de Pessebres organitzat per 
l’Ajuntament (Cicle Mitjà) 
 

� Concurs Bíblic (Educació Primària). Va obtenir un accèssit pel seu treball 
individual l’alumne Roger Dalmau Punyet de 3r. 
 

� II Jocs Florals de Catalunya. Aquest concurs organitzat pel Departament 
d’Ensenyament té com a objectiu potenciar i estimular l’expressió i la 
producció escrites dels nois i noies i fomentar i difondre una tradició cultural 
pròpia i arrelada al país. 
Han estat seleccionats per participar-hi del nostre centre: 
Joel Munté (Cicle Inicial) 
Meritxell Rovira (Cicle Mitjà) 
Judit Hernández (Cicle Superior) 
Aquests alumnes assistiran junt amb la Direcció del centre i les seves 
famílies en un acte a Tarragona per conèixer els alumnes guanyadors de la 
fase territorial de Tarragona. 
Els alumnes guanyadors de cada territori assistiran el mes de juny a 
l’entrega de premis final en un acte que es celebrarà a Barcelona. 
 
 

 
 
PLA D’IMPULS A LA LECTURA 

Aquest és el segon curs que el nostre centre participa en el Pla 
d’Impuls a la Lectura, pla impulsat pel Departament d’Ensenyament 
per millorar la competència lingüística dels nostres alumnes fomentant 
el gust per la lectura dels nens i nenes. 
Per potenciar i millorar la lectura del nostre alumnat la nostra escola 
realitza tot un seguit d’activitats entorn de la lectura: formació per al 
professorat, 30 minuts de lectura diaris en els quals fem diferents 

activitats (àlbums il·lustrats, lectures compartides, lectures en anglès, lectures per 
millorar la comprensió lectora dels nostres alumnes...). 
 
També s’organitzen a nivell d’escola en tots els cicles educatius altres activitats per 
impulsar el treball de lectura i potenciar l’hàbit lector dels nens i nens: Taller de 
contes, Roda de contes, biblioteques d’aula, apadrinaments lectors, Bibliopati... 
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ESCOLA VERDA I HORT ESCOLAR 
Continuem realitzant nombroses activitats que fan 
de la nostra escola una “Escola Verda”: reutilització 
i reciclatge de materials,  sortides ambientals, 
foment dels esmorzars saludables... 
El nostre hort escolar continua sent un èxit. Tots els 
alumnes participen durant l’any plantant, sembrant, 
regant i collint les verdures! 
Tenim una collita fantàstica amb unes verdures 
magnífiques! 
 

 
 
 
 
 
 

PLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES 
Ja fa anys que el nostre centre participa en aquest pla impulsat 
per la Generalitat de Catalunya. 
Una vegada al mes, aproximadament, rebem fruita que repartim 
per esmorzar a les hores del pati entre els nostres alumnes (3 
dies de cada mes!) 
Des de l’Escola volem agrair a tots els pares i mares que 
voluntàriament ens ajuden a preparar i pelar la fruita. Moltes 
gràcies a tots i totes! 
A la nostra escola també potenciem altres hàbits saludables: 
esmorzar fruita els dimarts i dijous, hàbits d’higiene personal, ús 
de carmanyoles... 
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     SOM SOLIDARIS                                   Hem participat en diferents 

                campanyes solidàries: de recollida de roba... 
 
 
 
 
PROGRAMA DE SALUT ESCOLAR DE LA GENERALITAT 
S’ha realitzat l’administració de vacunes als alumnes de 6è i revisions bucodentals 
als alumnes de 1r. 
 
 
 
 
SORTIDES ESCOLARS 
Hem realitzat diferents sortides per conèixer el nostre poble (plantes autòctones, 
comerços...) però també hem fet excursions amb autobús per conèixer altres llocs i 
fer diferents activitats: 
Educació Infantil :  
20 i 21 d’octubre:  Mas Baget (Alforja). Van fer activitats de la castanyada i van 
veure animals de granja. 
17 de març: Van anar al Teatre La Salle de Reus a veure l’obra “Peter Pan” i 
després van anar al Bubbeland. 
18 de maig: A Ca Manxol (Rasquera) P3 i P4 van fer pa i P5 “La llegenda de la 
Benita”, també van jugar a jocs tradicionals i van cantar cançons. 
Cicle Inicial:  
1 de juny: Al Perelló (Mel Múria a conèixer el món de les abelles). 
Cicle Mitjà: 
5 de juny: Sortida a Miravet a visitar un taller de terrissa tradicional, visita al Castell 
on farem de templers i passarem el riu Ebre en barca. 
Cicle Superior: 
5 de juny: Sortida a Prades a fer esports d’aventura. 
6 de febrer: Els alumnes de 6è van anar a visitar la Fàbrica de Bon Àrea de 
Guissona. 
 
PROJECTES INTERDISCIPLINARIS 
Aquest curs els projectes que hem treballat són els següents: 
P3: Les tortugues 
P4: Les flors 
P5: Els dinosaures 
1r: Les abelles  
2n: Les abelles 
3r: Els dinosaures 
4t: El cinema 
5è: Els fenòmens atmosfèrics 
6è: Els fenòmens atmosfèrics. 
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COL·LABORACIONS AMB EL CASAL D’AVIS 
El dia 19 de maig al matí vam fer la 1a Trobada d’Avis i néts a l’Escola organitzada 
pel Casal d’Avis de Mont-roig en col·laboració amb l’escola. 
Els alumnes d’Educació Infantil van assistir juntament amb els seus avis a la 
representació en titelles de l’obra “El Patufet” a càrrec de l’Invisible Titelles. 
Després vam esmorzar coca amb xocolata! Gràcies al Casal d’Avis per la seva 
col·laboració, va ser un matí emotiu entre avis i néts tot i que el temps no ens va 
acompanyar gaire! 
 
 
 
COL·LABORACIONS DELS PARES I MARES 
Durant tot el curs l’escola ha rebut la col·laboració i la participació de l’AMPA i dels 
pares i  mares dels nostres alumnes en diferents activitats: 

� L’AMPA ens ha ajudat, ha participat, col·laborat i/o organitzat diferents 
activitats: Patges, Tió, instal·lació de pissarres digitals a les aules... 

� Pares i mares voluntaris han vingut a pelar la fruita del Pla de consum de 
fruita  a les escoles els dies que l’hem repartida. 

� Pares, mares i familiars d’alumnes han participat i/o col·laborat en diferents 
activitats pels nens i nenes: ens han ajudat a conèixer els seus oficis, ens 
han ensenyat el seu lloc de treball... 

 
Des de l’Escola moltes gràcies a tots i totes! 
 
 
COL·LABORACIONS AMB... 
 
� El Patronat de la Mare de Déu de la Roca 

 
� Biblioteca Municipal 

 
� Institut Antoni Ballester 

 
� Ajuntament de Mont-roig del Camp 

 
� Església de Sant Miquel Arcàngel (Concert de Nadal) 

 
� Associació Pessebrista de Mont-roig del Camp (Visita als pessebres) 

 
� Amics de la Poesia (Activitats per Sant Jordi) 

 
� Centre Miró 
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� La Caixa 

 
� Mestres jubilats 

 
� Famílies dels nostres alumnes 

 
HEREU I PUBILLA 
 
L’Arnau Cort Roig i la Laia Rovira Terrado van ser els alumnes de 5è 
que, per sorteig, van representar la nostra Escola com l’hereu i la 
pubilla infantils 2015. 
 
 

 
MEGAFONIA 

Cada setmana, aproximadament, hem canviat la música 
que sona a la megafonia de l’escola.  
 
Les entrades i sortides de l’escola han estat molt animades 
i hem ampliat la nostra cultura musical escoltant músiques 
molt diverses i d’estils molt diferents. Hem escoltat cançons 

que parlen de pau, d’amistat, cançons de la Castanyada, de Carnaval, nadales, 
sardanes, pop-rock català, cançons del Club Super 3, ABBA, The Beatles... 
 
 
 
 

PÀGINA WEB 
El nostre centre té una pàgina web que anem actualitzant 
periòdicament. 
En aquesta web hi podeu trobar molta informació del nostre centre: 
aspectes generals de funcionament, documentació diversa, 
activitats que realitzem, plans i projectes en els que participem... 
Cada cicle té el seu bloc i també tenen bloc els diferents especialistes per conèixer 
de primera mà el dia a dia de la nostra escola. 
Aquesta és la nostra adreça: http://escolamarededeudelaroca.cat/ 
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Com cada any vam celebrar la Diada fent diferents activitats per fomentar el gust  
per la lectura dels nostres alumnes: els alumnes més grans es van convertir en 
padrins de lectura dels nens i nenes més petits i els van llegir contes que  
prèviament s’havien preparat (va ser una experiència fantàstica veure tants nens i 
nenes llegint plegats al pati i gaudint junts de la lectura), també ens van visitar “Els 
Amics de la Poesia” de Mont-roig i van recitar poemes i llegir poesia per a tots els 
alumnes de Primària. Vam recordar la llegenda de Sant Jordi (amb titelles, 
powerpoints...) i vam fer diferents manualitats relacionades amb Sant Jordi i la 
lectura. 
I com ja és tradició, per Sant Jordi  celebrem el Concurs Literari  i el Concurs de 
Dibuix , aquest any el III certamen. 
 
El Concurs Literari consistia en fer textos de tipologies diverses sobre l’ermita de la 
Mare de Déu de la Roca; el Concurs de Dibuix es basava en dibuixar la nostra 
escola fent servir tècniques plàstiques diferents. 
 
Per aquests dos concursos, comptem amb el suport del Patronat de la Mare de 
Déu que ja fa anys que s’ofereixen a col·laborar amb nosaltres. 
 
Es van presentar tots els alumnes de Primària del centre (de 1r a 6è) de manera 
totalment anònima.  
 
El jurat estava format per antics mestres del centre, membres del Patronat, la 
directora de la biblioteca Joan Miró i per la Cap d’Estudis i el Director de l’escola. 
 
Us ensenyem amb aquestes imatges els guanyadors del III Concurs Literari i el III 
Concurs de Dibuix. 
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Concurs de dibuix. Tema: L’Escola 
 
1r nivell d’Educació Primària : 
1r premi: Gerard Sanrafael Garcia 
Accèssit: Jamila El Majdoubi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2n nivell d’Educació Primària:  3r nivell d’Educaci ó Primària: 
1r premi: Joel Munté Beltran  1r premi: Ivan Rovira Panisello 
Accèssit: Samuel Fuertes Jañez  Accèssit: Maria Alsina Duch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

 

18/ _______________________________________________________________________ 

 
4t nivell d’Educació Primària: 
1r premi: Andrea Cuadros Hernández 
Accèssit: Joan Cabré Salsench 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5è nivell d’Educació Primària :  6è nivell d’Educació Primària : 
1r premi: Halima Riffi Barkouz  1r premi: Albert Pascual Torres 
Accèssit: Sohayla Riffi Barkouz  Accèssit: Maria Callau Aragonès 
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Concurs Literari. Tema: L’Ermita de la Mare de Déu de la Roca 
 
1r nivell d’Educació Primària : 
1r premi: Jamila El Majdoubi 
Accèssit: Irineu García Nolla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2n nivell d’Educació Primària: 
1r premi: Isona Mallafré Alfanjarín 
Accèssit: Dídac Perales Cuadros 
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3r nivell d’Educació Primària:  4t nivell d’Educaci ó Primària: 
1r premi: Ivan Rovira Panisello  1r premi: Joan Cabré Salsench 
Accèssit: Mireia Vendrell Ribas  Accèssit: Martí Colom Sancho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5è nivell d’Educació Primària :  6è nivell d’Educació Primària : 
1r premi: Iván Domínguez Plaza  1r premi: Albert Pascual Torres 
Accèssit: Laura Callau Matas  Accèssit: Pau Rofes Medina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El dia de Sant Jordi a la tarda vam fer una festa conjunta al pati, hi van participar 
tots els alumnes, els mestres i el jurat dels. Vam repartir els premis als alumnes 
guanyadors, vam cantar, vam ballar i tots plegats vam ballar una sardana.  
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CONTES I ANUNCIS 

Els nens i nenes de 2n hem escrit uns contes molt divertits de pirates i hem dissenyat uns 

anuncis molt bonics de l’ermita de Mont-roig del Camp. A continuació teniu un conte dels 

que vam escriure i alguns anuncis. Esperem que us agradin! 

 

El tresor amagat 

Hi havia una vegada uns nens que de grans volien ser pirates, sempre jugaven a buscar 

tresors. Aquests nens eren molt amics. Quan van ser grans van trobar un mapa d’un tresor i 

van construir un vaixell per navegar. 

Van viatjar per tot el món, però no van trobar res perquè 

es necessitaven set mapes que estaven en diferents llocs, 

per això van haver d’anar per mars diferents. 

En Joan va dir: 

-No és massa llarg aquest camí?   

Però en Nanu va contestar: 

-És molt curt, però si condueixo jo no em cansaré. 

Encara no havien arribat al primer mar i ja va dir: 

-Estic cansat, estic cansat, estic cansat! 

En Joel li va respondre: 

-Ja estàs cansat? Havies dit que no et cansaries... 

I en Nanu va dir: 

-Perquè pensava que era més curt.  

Però el van obligar a portar el vaixell tota l’estona.  
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Quan van passar pel primer mar, van trobar el primer mapa dins d’una cova. El segon, 

estava enterrat. El tercer, dalt d’un pi. El quart, dins d’un coco. La resta, els van trobar 

entre unes roques. 

Els van ajuntar tots i van descobrir que el tresor s’amagava al Nord d’una illa anomenada 

Ruta. Estava enterrat en terra molt dura, però el van poder desenterrar. Quan el van obrir 

van veure que hi havia un cor dibuixat i van comprendre que el tresor més gran és l’amor; 

no els diners ni les joies. 

I així, van viure feliços per sempre més. 

 

Anuncis 
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PROJECTE LES ABELLES 
 

Aquest curs, els nens i nenes de 2n hem treballat les abelles. Cada nen 
ha buscat informació sobre alguna cosa que li agradaria saber i ho ha 
explicat a la classe. Han sortit uns treballs preciosos!  
A continuació veureu fotografies d’alguns treballs que hem exposat, 
esperem que us agradin! 
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EL RACÓ DEL PROJECTE 
 
Els alumnes també hem buscat objectes relacionats amb el tema de les abelles i 
hem anat creant una petita exposició en un racó de la classe. Alguns dels 
objectes que hem portat són: contes, abelles de peluix, estris de l’apicultor, 
ruscos, diferents tipus de mel... 
 
 
         
  



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

49/ Cicle Mitjà______________________________________________________________ 

 

DONEM UN IMPULS 

A LA LECTURA ! 

 
A Cicle Mitjà comencem la setmana fent lectures 
compartides. Totes les aules disposen de 25 
exemplars d’un mateix llibre d’imaginació. Es 
treballa la lectura en silenci, la lectura en veu alta, 
les prediccions, la comprensió... Quan s’acaba un 
llibre, es canvia amb l’altra classe i així, tots els 
alumnes en un curs escolar llegiran dues o tres 

novel·les. 
Lectures en suspens... Ens encanta escoltar com els mestres ens 
expliquen històries! Són àlbums il·lustrats. Llegir per a gaudir. 
Llegim en anglès. 
Llegim històries curtes i cantem cançons que  
ens familiaritzen amb l’anglès alhora que  
aprenem el vocabulari i les expressions més  
habituals. Let’s read!  

 
Llegir per comprendre. També llegim per 
entendre i per aprendre, per adquirir 
competència lingüística, per a expressar-nos i 
comunicar-nos oralment i per escrit. 

 
Cada aula disposa de la seva Biblioteca d’aula. Podem triar, 

remenar, registrar i valorar les 
lectures fetes a la graella. 

Compartim històries amb els 
companys i en donem la 

nostra opinió. 
Dimecres i divendres l’escola ofereix el servei 
de Bibliopati que és una altra activitat pensada per acostar la 
biblioteca als alumnes, la lectura, el servei de préstec... en 
definitiva: posar a l’abast de tots els alumnes la lectura i els llibres 
i afavorir així l’hàbit lector! 
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JORNADES CULTURALS 

Aquest any el tema de les Jornades Culturals ha estat: “Els fenòmens 

meteorològics”. 

Els vam treballar de diverses formes i diferents punts de vista per així fer un 

aprenentatge més significatiu. Volíem que els nostres alumnes per mitjà de 

presentacions, exposicions, tallers o vídeos aprofundissin en aquest tema tant 

quotidià però a la vegada tant desconegut. 

A continuació podreu veure tres tallers i una visita a l’estació meteorològica de 

Mont-roig del Camp. 

Vam començar les jornades fent una mànega de vent. Un taller molt apropiat, ja 

que a les nostres contrades aquest fenomen acostuma a 

ser força present 

L’endemà ens va visitar en Jordi Toda Savall. Un 

convilatà que treballa al Servei Meteorològic de 

Catalunya i que ens va fer cinc cèntims de les tasques 

que té un meteoròleg.  

Per altra banda, també va explicar com es formen diferents fenòmens 

meteorològics. 

Després del pati ens va acompanyar a l’estació 

meteorològica de Mont-

roig del Camp i ens en 

va explicar el 

funcionament i els 

aparells que la formen.  
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Seguint amb el vent com a protagonista, vam fer un altre taller relacionat amb 

aquest fenomen. Vam construir un penell per així poder saber la direcció del vent. 

Un instrument també molt útil en aquestes terres tan ventoses. Va ser una 

manualitat força entretinguda i ens va quedar molt bé.  

 

 

L’últim dia de jornades el vam dedicar a la pluja. Com molt 

bé sabem, un fenomen que no és del gust de tothom però sí 

del tot indispensable. 

 

 

Vam construir un pluviòmetre casolà 

amb una ampolla de plàstic, cinta 

adhesiva i una cinta mètrica. A més a 

més, en vam aprendre el seu funcionament i el vam poder comparar amb el que 

tenim al nostre hort. 

 

Ara només ens queda esperar que torni a ploure… 
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UN PASSEIG PER LES FESTES… 
Com cada any, a la nostra escola, hem celebrat les diferents festes del 
curs. Us proposem un passeig per les diverses manualitats que hem fet. 
 
Per la Castanyada vam decorar les portes del cicle amb cuques vestides 
de tardor. Quan va arribar el Nadal, les vam reciclar i les vam 
transformar en unes papallones molt boniques amb ales lluents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per comptar els dies que falten 
per Nadal ens fabriquem el nostre 
Calendari d’Advent. 
També aprenem un poema que 
després recitem a l’escola i fem 
una bonica postal per desitjar a la 
familia un Bon Nadal! 
Com que hem sigut uns bons 
minyons, escrivim la carta als 
Reis i la donem als patges. 
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  Per Carnaval, com que és l’any de 
la Meteorologia, hem fet uns 
antifaços de fenòmens 
atmosfèrics. Al cicle mitjà hem 
anat de tormenta.  
 
 
 

 

 
Seguint amb els Fenòmens 
Atmosfèrics, vam celebrar les 
Jornades Culturals. Algunes de les 
activitats que vam realitzar són: una 
xerrada amb un meteoròleg, vam 
visitar l’estació meteorològica del 
poble, vam construir estris per 
mesurar el vent, la pluja... i vam 
aprendre moltes coses interessants 
sobre la Meteorologia. 
 

 Sant Jordi va arribar i la 
llegenda vam representar. 
 Com que és el dia del Llibre, el 
cicle Mitjà vam fer de padrins de 
lectura de nens i nenes de P4 i 
P5. Com a record d’aquest dia, 
els vam regalar un punt de llibre 
molt bonic. 
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Vivim  l’ART 
 
Els nens i nenes de cicle mitjà gaudim de l’aproximació a les manifestacions 
artístiques i a les obres de pintors força coneguts. 
Aquí teniu una mostra de la reinterpretació de les Menines de Velàzquez fetes pels 
alumnes de 3r:  

 
Desprès d’analitzar les obres utilitzem la comunicació visual per fer unes creacions 
plàstiques ben interessants. Us mostrem també la reinterpretació del petó de Gustav Klimt 
que han realitzat  els nens i nenes de 4rt:  
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SORTIDES D’ENTORN  Cicle Mitjà  

 

Ens encanta fer sortides al voltant de l’escola per tal de conèixer tot 
el que ens pot oferir l’entorn més proper.  
Tenim la sort de treure el cap per la finestra de la classe i veure la 
muntanya de Les Creus i, amb poques passes que fem, ja arribem a 
l’era i a l’ermita del Peiró.  
 
Aquest curs hem fet dues sortides d’entorn: 
-  la primera per estudiar i el pi i l’alzina i 
- la segona per estudiar la farigola i el romaní.  
 
A la segona sortida el temps no ens va 
acompanyar gaire i el vent va ser el protagonista que ens va 
esguerrar una mica la festa. Sort que a la primera el bon temps va 
sortir amb nosaltres d’excursió i vam poder fer els jocs de pistes que 
ens havien preparat els mestres i seguint totes les pistes, vam 
acabar composant el puzle que ens desvetllava l’arbre que anàvem a 

treballar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

56/ Cicle Mitjà______________________________________________________________ 



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

57/ Cicle Superior – 5è_______________________________________________________ 

  



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

58/ Cicle Superior – 5è_______________________________________________________ 

  



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

59/ Cicle Superior – 5è_______________________________________________________ 

  



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

60/ Cicle Superior – 5è_______________________________________________________ 

  



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

61/ Cicle Superior – 6è_______________________________________________________ 

  



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

62/ Cicle Superior – 6è_______________________________________________________ 

  



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

63/ Cicle Superior – 6è_______________________________________________________ 

  



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

64/ Cicle Superior – 6è_______________________________________________________ 

   
  

Vam finalitzar el Projecte durant la 
setmana de les Jornades Culturals, 
fent experiments i treballs manuals. 



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

65/ Anglès _________________________________________________________________ 

  



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

66/ Anglès _________________________________________________________________ 



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

67/ Música ________________________________________________________________ 

 

 

AULA DE MÚSICA  
 
 
Aquest curs en l’àrea de Música els alumnes de Cicle Superior han realitzat dues 
activitats que, a part de treballar diferents continguts musicals, desenvolupaven les 
seves competències bàsiques, es relacionaven amb altres àrees curriculars i 
afavorien la seva autonomia personal i el treball en equip. 
Han estat unes activitats prou interessants i motivadores i ara us les volem 
explicar... 
 
Els alumnes de 6è... 

Van preparar en grup una coreografia i la van balla r en públic. 
 
Com ho van fer? 
 

- Aprofitant que aquest curs el Projecte Interdisciplinari que feien els alumnes 
de 6è era sobre “Els Fenòmens Atmosfèrics” i que aquest era també el tema 
del Carnaval, a les classes de música vam escoltar i cantar diferents 
cançons que parlaven del clima i dels fenòmens atmosfèrics. 
 

- Els alumnes van fer grups de treball. Cadascú va escollir els companys que 
volia al seu grup. 
 

- Després d’escoltar diferents cançons de diferents estils, cada grup va escollir 
quina cançó volia per preparar la seva coreografia (totes les cançons 
parlaven del temps i/o de fenòmens atmosfèrics). 
 

- La senyoreta de música els va gravar la cançó i els va donar algunes 
orientacions. Van tenir uns dies per preparar la seva coreografia (a les 
classes de música, a casa, fins i tot hi va haver grups que es va quedar a les 
hores del pati per preparar-la bé!). Calia escoltar i analitzar bé la música, 
pensar quins passos farien, parlar i dialogar amb els altres membres del 
grup, arribar a acords, assajar, pensar en el vestuari... 
 

- Finalment va arribar la representació. El dia de Carnaval tots els grups van 
ballar les coreografies que havien preparat davant dels altres alumnes de 
l’escola. Va ser un èxit! Hi havia grups que va estar realment espectaculars! 
 

- Posteriorment a les classes vam parlar de les diferents actuacions i vam fer 
una valoració i anàlisi del resultat. 
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Aquí teniu unes fotos de les actuacions... 
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Els alumnes de 5è van representar  

unes escenes de la Cantata ... 
“La Colla del Miracle”. 

 
Com ho van fer? 

- A la classe vam explicar què era una Cantata i en vam veure exemples. 
- Vam seleccionar unes escenes d’una cantata de Nadal que es diu “La colla 

del miracle”, una obra musical divertida en la qual els protagonistes són una 
colla d’àngels que han de fer que el Nadal vagi tal i com ha d’anar, però no 
sempre se’n surten del tot bé. 

- Vam explicar l’argument de la cantata, qui eren els protagonistes, vam llegir 
les diferents escenes i ho vam comentar entre tots. 

- Vam anar aprenent les cançons de la Cantata (que per cert, eren força 
difícils!). Cada cançó ens servia per aprendre i treballar alguna cosa nova: 
vocabulari, algun aspecte del llenguatge musical... 

- Després vam fer grups de treball i vam repartir les diferents escenes i els 
diferents personatges entre els alumnes. 

- Cada grup va ser l’encarregat de preparar la representació de les seves 
escenes. 
Vam dedicar una sessió als aspectes més teòrics: entre tots havien de 
decidir què farien, com ho farien, quin vestuari utilitzarien, quin decorat i/o 
elements havien de portar i/o fer, com s’havien de moure... calia analitzar 
escena a escena, llegir-la, parlar i arribar a acords. Després ho van plasmar 
en una taula. 

- Van llegir i memoritzar els diàlegs dels seus personatges. 
- Vam començar a preparar la representació en grups. La mestra els anava 

orientant, guiant, però eren ells mateixos els que decidien què, com i de 
quina manera preparaven i muntaven cada escena, cada diàleg, cada 
moviment... 

- L’últim dia del primer trimestre vam cantar algunes de les cançons de la 
Cantata al Concert de Nadal que vam fer a l’escola davant d’altres cicles. 

- Al final, cada grup va fer la representació de les escenes preparades davant 
dels altres companys i companyes de classe.  

- Després de la representació de cada grup vam fer un diàleg col·lectiu a nivell 
de grup-classe: valoració, aspectes positius.. 
L’objectiu final no era fer una gran i fantàstica actuació sinó tot el procés de 
treball: l’aprenentatge de continguts musicals, saber treballar en equip, el 
diàleg amb els altres, la presa de decisions en grup, arribar a acords, cantar 
les cançons, actuar davant del públic...va ser una activitat molt interessant i 
els alumnes de 5è s’ho van passar molt bé! 
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Aquí teniu una mostra de les representacions... 

 
 

 

                
 
 
 
 
 
 

        

   
 

  

 

 

Ens ho vam passar molt bé! 
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L'escalada és l'acció d’ascendir per un 

indret difícil, d’una certa  verticalitat, 

utilitzant les quatre extremitats per a 

progressar. A Catalunya aquesta 

activitat està associada al moviment 

excursionista i es regula des de la 

Federació d'Entitats Excursionistes de 

Catalunya. L'escalada consta de 

múltiples disciplines segons el lloc, el 

medi, l'estil... 

El curs 2014-2015 ha estat aquell en 

el que s’han donat totes les 

circumstàncies per a poder dur a 

terme aquest nou projecte dins l’àrea 

d’Educació Física. 

Feia temps que ho teníem en ment 

però, per diverses raons, mai ho 

havíem pogut concretar. Aquest any i 

gràcies a una partida de diners del Pla 

Català de l’Esport vam poder fer la 

compra del material i, per fi, posar-ho 

en marxa. 

Pràcticament des del primer moment 

vam desestimar fer una escalada en 

vertical ja que no diposàvem d’una 

paret prou alta i a la vegada prou 

consistent. Vam decidir provar-ho a la paret de blocs i passar a fer una  
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escalada en horitzontal o tipus boulder. 

Així també minimitzàvem els riscos i 

tothom semblava més convençut amb el 

projecte. 

En aquest punt, farem un incís i 

descriurem què és l’escalada en 

bloc o boulder:  

Són parets artificials preparades per l'escalada (anomenades 

«rocòdroms») i s'utilitzen per a simular 

vies d'escalada en bloc en interior. 

Aquestes parets es construeixen amb 

panells de fusta, formigó, polímers o 

motlles prefabricats de roques reals. Les 

preses, sovint fetes de resina sintètica 

es collen a la paret creant les vies. 

Sovint aquestes parets simulen penjants 

empinats, forçant els escaladors a 

utilitzar moviments altament tècnics 

mentre aguanten tot el pes del seu cos 

amb la força de les extremitats superiors 

i la part superior del tronc. 

Així doncs, dins l’àrea d’Educació Física 

treballarem l’escalada com a element 

motivador per a millorar diferents 

aspectes físics com són: 

- La força, la coordinació i la confiança en el material i en un mateix. 

Esperem que els nostres alumnes s’ho passin d’allò més bé amb aquesta 

activitat, ja que des de l’àrea d’Educació Física busquem la millora del 

rendiment jugant i gaudint de l’activitat física. 
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A LA CLASSE DE RELI... 
 
Hem entrat en el darrer mes d’ aquest curs i per alguns dels nostres alumnes és també l’últim mes en la nostra escola. 
Per tal de donar protagonisme a aquests alumnes de 6è, els grans de l’escola  i aprofitant que estaven treballant el projecte 
dels fenòmens meteorològics , des de la classe de religió s’han preparat unes dramatitzacions. 
Els textos bíblics triats van ser : L’Arca de Noè i La Tempesta Calmada. 
Ho han representat davant d’un públic molt exigent: els companys de Cicle Inicial. 
Durant les últimes setmanes es van organitzar per adaptar els textos bíblics: repartir els personatges, decorats, materials, 
titelles... 
 
Un treball cooperatiu on tots sumàvem .  Va  caldre posar-se d’acord, prendre decisions, discutir, esforçar-se 
individualment per poder aconseguir l’èxit del grup, comprometre’s, adquirir responsabilitats. 
El resultat el tenim en imatges i us ho podem mostrar però els veritables resultats, els més importants  no es poden veure . .. 

 

 

 
 
 

Quins  
nervis!!!! 

Jo no volia però 
… he confiat  en 
mi. 

Uf, aquests 
xiquets… no 
paren de riure! 
 

Que 
divertit!

Que grans!!!! 
Jo ja  vull ser 
gran 

Lluíiiiiiiiiiiis, un 
somriure!!!!!!!!!!!!!  

Moltes gràcies!!!!! 

Em sembla, que s’ho han 
passat bé. 
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A LA CLASSE DE RELI….   LAPBOOKS 

 
Els alumnes de cinquè han realitzat un lapbook sobre un sant/a que ells han triat. 
I què és un lapbook? Doncs és una espècie de llibre, com un tríptic, en el qual d’una manera molt 
creativa i visual es va desenvolupant un tema. L’alumne aprèn manipulant i interactuant amb la 
informació. És adaptable a qualsevol edat i tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A més a més heu de saber que com cada any hem participat al Concurs Bíblic que es 
realitza a nivell de Catalunya.  Uns 69.500 alumnes d’arreu de Catalunya!!!! 
I... un alumne de la nostra escola ha resultat premiat amb un accèssit de la seva 
categoria. 
Enhorabona, Roger!!!! 
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Aquí us deixem un petit recull de poesia relacionada amb 

fenòmens atmosfèrics... 
 

 

  
 

 

 

                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
            PLOU I FA SOL       
                          
Plou i fa sol, les bruixes es pentinen, 

al cel triomfa l'arc de Sant Martí, 

el món fa la rialla entre boirines 

i el verd és més lluent i el groc més fi. 

Plou i fa sol!, una alegria nova 

xiscla i s'ensenyoreix del pensament, 

i el poble vell, estès tal com la roba, 

comença a retrobar-se lentament. 

Plou i fa sol, cor meu, pla ho endevines, 

plou i fa sol, i riu clar l'horitzó, 

plou i fa sol, les bruixes es pentinen... 

I el vent manyac s'emporta la cançó. 

                                       (Miquel Martí i Pol) 

 
                       LA NEU 

 

 Prendré un bon grapat 

 de la neu més blanca 

 i la guardaré 

 dintre d’una capsa. 

 Quan vingui l’estiu, 

 que fa calorassa, 

 la neu em podrà 

 refrescar la cara! 

 

 El meu amic diu 

 que la neu no es 

guarda, 

 que sols trobaré 

 la capsa mullada. 

 Això no m’ho crec! 

 Ves, com s’ho faria! 

 Tancant bé la capsa, 

 com s’escaparia? 

                         
                        (Joana Raspall) 
 

 
Fragment de LA CIUTAT LLUNYANA 

 

Hi ha una ciutat, molt lluny d'aquí, dolça i secreta,  

on els anys d'alegria són breus com una nit;  

on el sol és feliç, el vent és un poeta,  

i la boira és fidel com el meu esperit.  
 
                          (Màrius Torres) 
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  Fragment de L'ATLÀNTIDA 
 
 Així d'estiu en tarda xafogosa 
 dos núvols tot just nats, d'ala negrosa, 
 s'escometen, al veure's, amb un bram,  
 i, atrets per l'escalfor de llurs entranyes, 
 s'eixamplen acostant-se, les muntanyes 
 fent estremir a l'espetec del llamp. 
 
                                 (Jacint Verdaguer) 

                      
                  PER LA BOIRA  
 
 
     Oh! boira, encantament de les muntanyes, 
     que et deixes travessar d'una llum dolça, 
     evocadora de clotades pàl·lides 
     i de poblats llunyans que es desensonyen 
     i s'acosten rient assoleiant-se... 
     Oh! boira que amb el sol tota t'aclares, 
     i que tu tota sola t'obscureixes 
     i t'omples dels rumors de la tempesta... 
                            
                                                 (Joan Maragall ) 

 
               L'arc de Sant Martí  
 
         De colors tots els que vulguis, 
         del roig fins al groc més fi 
 fent un cercle ben marcat  
 l’Arc de Sant Martí.  
 
 De vegades, amb l’aigua caient, 
 surt a un punt de l’horitzó 
 com si un pinzell sorprenent 
 despertés a la inspiració.  
 
 Cada vegada més poc 
 la pluja ens ve a visitar 
 i així a l’Arc de Sant Martí 
 no el podem contemplar.  
 
 Més, sempre és deliciós 
 admirar tan bell miracle, 
 els colors tan encertats 
 meravella incomparable.  
         
                                        (Mercè Bastida)  
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HORT   ESCOLAR                                                
 
 
A l’hort de la nostra escola hem seguit plantant, regant, cuidant i collint 

plantes. A finals de setembre vam plantar: cols, coliflors, bledes, espinacs, 

enciams, escaroles… Les plantes van créixer força bé encara que, degut a 

períodes de molt vent, van patir una mica. Les bledes van ser les plantes 

menys reeixides, la resta van ser ben productives i amb poques plagues. 

A finals de febrer vam realizar la plantació de primavera: enciams, bledes, 

bajoques, cebes,patates, tomàquets, carbassons, pebrots i albergínies.  

Tota l’escola, des dels més grans fins als més petits, gaudim d’aquest espai i 

d’aquesta activitat!! Marxem cap a casa tots cofois amb la bosseta 

reutilitzable i la verdureta que hem collit i som plenament conscients que, amb 

aquest euro simbòlic,  

NOSALTRES SOM ELS QUI EL FEM SOSTENIBLE!!! 

 
            

 

 

           Hort  

     a la tardor 

 
 
  
 

                                                             
 
 
 

                                                  Hort 

                                                                       a la primavera  
 
 
 



REVISTA DIGITAL núm. 4 

curs 2014-2015 

 

78/ AMPA _________________________________________________________________ 

 
Un any més tots els membres de la Junta de l´AMPA Escola Mare de Déu de la Roca de 

Mont-roig del Camp volem desitjar a tots els alumnes un final de curs molt satisfactori i que 

aquest any hagi estat ple de les millors vivències personals, compartides amb els amics i els 

professors, i si no ha estat així, animar-los a re emprendre el nou curs amb més ganes si cal, 

això sí , després d’unes bones i merescudes vacances d´ estiu. 

 

L´AMPA ha estat present també a l´escola durant el curs, realitzant les tasques que 

habitualment ve realitzant : 

-L’organització de les diferents activitats extraescolars com Judo, Anglès i Ordinografia, així 

com les acollides matinals i lúdiques de la tarda. 

-L´últim trimestre hem acollit també a l´escola, l´activitat de dansa, dirigida per l´acadèmia 

de dansa “ L´Estudi”. 

- Com a sortides organitzades no vàrem voler perdre la ocasió d´assistir a la “Festa dels 

Súpers” i es va organitzar l´excursió en bus a Barcelona. També es va fer de nou la 

caminada nocturna a l´ermita que tantes famílies va convocar. 

 

La col·laboració econòmica d´aquest any a l´escola ha anat destinada a l´adquisició de una 

nova pissarra digital i a la renovació de material esportiu pel gimnàs, responent així a les 

necessitats que l´escola demanda. També s´ha contribuït a l´actuació de l´animador que va 

assistir a l´escola durant les Jornades Culturals i que tant va agradar als nens. 

 

Aquest any hem recollit la proposta per part dels pares i mares d´anar a l´escola en 

bicicleta i ho hem valorat amb una petita consulta, l´interès de les famílies en fer-ho per 

demanar o no les instal·lacions necessàries a l´Ajuntament; malauradament no hi ha hagut 

la resposta positiva necessària per poder-ho fer. 

 

L´AMPA, a través del seu representant, juntament amb els pares i mares escollits a l´efecte, 

ha format part del Consell Escolar, on s´han anat exposant les necessitats del dia a dia de 

l´escola, l’organització del centre i l´evolució genèrica de l´alumnat, per tant, recollint les 

impressions i la informació dels temes importants de l´escola. 

 

Dir finalment que hi ha sempre molta feina a fer, tant per les activitats que s´organitzen, 

venda de xandalls, col·laboració en l’organització del reciclatge de llibres, festes, però 

sobretot volem ser la veu dels pares i mares, canals de comunicació amb l´escola quan 

convingui, per compartir inquietuds, informació i per integrar-nos més com a comunitat 

educativa que som. Us animem de nou a participar-hi i a comptar amb nosaltres. 

 

Desitgem a tots un molt bon Estiu 2015, descanseu, divertiu-vos molt i carregueu força les 

piles pel proper curs !  
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