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Editorial 
Encarem la recta final del curs 2015-16 i, com ja és habitual per 
aquestes dates, a l’Escola editem un nou número de la revista “ El 
Nostre Crit”. Són ja 28 edicions. Cada nova edició és un repte que 
en deixa molt satisfets. 
 
Estem immersos en uns moments difícils i tots els vessants de la 
nostra societat se’n ressenten. El món de l’ensenyament no és una 
excepció. Es necessita tot el suport de la comunitat educativa i de 
les diferents administracions per poder afrontar aquest període i 
també per ajudar a formar noves generacions amb èxit. L’educació 
i l’ensenyament impregnen el dia a dia i fan que els pobles avancin 
cap a un futur millor. No es poden retallar recursos ni inversions en 
aquest camp. Les administracions han de fer un esforç i creure en 
la importància de la formació d’aquests infants per al dia de demà. 
 
Des d’aquest espai volem donar el nostre agraïment a tota la co-
munitat educativa: alumnes, mestres, famílies, AMPA, les diferents 
administracions, entitats, associacions municipals... pel seu treball, 
dedicació, col·laboració i implicació amb l’escola al llarg del curs.  
 
Us presentem un ventall de treballs dels diferents nivells educatius 
del centre, així com diferents col·laboracions de mestres especia-
listes, de l’AMPA i també un recull d’activitats i sortides que hem 
realitzat aquest curs 2015-16. 
 
Esperem que gaudiu amb aquesta nova edició! 



 

I seguint el calendari, arriben les festes de Nadal. Els més petits 

es preparen per a rebre el Tió,  assagem les  Nadales,  preparem  

les postals, fem el pessebre, escrivim les cartes dels Reis... 

És una de les celebracions de les nostres tradicions que els nens 

viuen amb més il·lusió; és la màgia de ser infant! 

“L’escola és un viatge, una odissea,  

un descobriment entre les tradicions i les innovacions”. 

Celebracions del curs 2015-16 

Nadal 
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La festa de Tots Sants i la Cas-

tanyada és la primera festa 

que celebrem a l’escola. Deco-

rem passadissos, l’entrada i les 

portes amb motius de tardor; 

torrem castanyes, ens les 

mengem tots junts al pati, tot 

ballant i cantant cançons. 

Els alumnes de 6è en són els 

protagonistes. Es vesteixen  de 

castanyers i castanyeres i 

acompanyen els més petits a 

gaudir de la festa. 

Ah!!! No ens deixem els pane-

llets! Els alumnes d’Educació 

Infantil i de Cicle Inicial fan  els 

tradicionals panellets i els co-

uen a la cuina del menjador.    

 

 

 

La Castanyada 



La Vella Quaresma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diuen que hi ha una senyora 

que ve just després de Carnaval. 

Expliquen que té set cames 

que són set setmanes de bondat. 

I és una senyora 

que ens porta el bacallà. 

És una velleta 

que ens ve a vigilar! 

És la Vella Quaresma 

no us deixeu enganyar! 

Porta una faldilla 

i una mocador al cap. 

 

Carnaval 

El tema del Carnaval aquest curs ha estat: l’Univers. Va arribar el 

carnestoltes Armstrongnòmic i va omplir l’escola i el pati d’-

estels, de meteorits, d’asteroides, d’estrelles, de galàxies...  

I per a celebrar el Carnaval no hi poden faltar les disfresses, les 

màscares, el pregó... i el gran ball de carnaval! 
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Carnestoltes Armstrongnòmic 



Jornades Culturals 

Seguint amb el tema de l’Uni-

nivers, hem dedicat les Jorna-

des Culturals a conèixer amb 

més profunditat els misteris de 

l’Univers. Des dels més petits 

fins als més grans, hem gaudit 

descobrint noms de galàxies, 

construint telescopis, ordenant 

els planetes... 

La senyora Judit Robert  va ve-

nir a explicar-nos un conte so-

bre l’origen del Sistema Solar i 

dels planetes. Ens encanta es-

coltar-la i gaudir amb les seves 

interpretacions! 

Hem recopilat unes quantes fo-

tografies que resumeixen molt 

bé l’esperit d’aquestes Jorna-

des. 

I, com l’any passat, les hem aca-

bades ballant al ritme i al so de 

l’animador Jaume Barri.  Acte inaugural 

Pasqua 

Com ens agrada cele-

brar la Pasqua fent les 

tradicionals mones 

amb pa de pessic, xo-

colata i plomalls de col-

ors! 
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“Durant tres dies vam fer diferents tallers i activitats per tal d’aprofundir sobre 

diferents aspectes de l’univers”. 
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Sant Jordi 

Ens agrada fer de padrins de Lectura!! 

Ja fa una colla d’anys que fem aquesta activitat i volem seguir 

fent-la perquè ens fa gaudir molt de la lectura i de la relació en-

tre els alumnes més grans i els més petits de l’escola.  

La celebració de la Diada de 

Sant Jordi és una de les festes 

que més ens agrada.  

Mudem l’escola a fi de prepa-

rar-la per la festivitat del patró 

de Catalunya. 

 

Decoració del Hall. 

Amics de la Poesia 

Padrins de Lectura 

Els Amics de la Poesia del nos-

tre poble ens visiten també ja 

fa uns quants anys i ens apro-

pen al món dels poemes. Ens 

reciten poemes fets per ells 

mateixos, poemes d’autors co-

neguts... És tot plaer escoltar-

los i també una manera d’ac-

ostar la poesia als infants i de 

fer-los gaudir d’un gènere que potser no tenen gaire a l’abast. 

Concurs Literari i 
de Dibuix 

Aquest és el IV Concurs Literari i de 

Dibuix que organitza l’escola per Sant 

Jordi. 

De 1r a 6è tots els alumnes participen 

de les dues modalitats, fent un escrit 

i fent un dibuix. 

Les bases del concurs ja especifiquen 

quin tipus de text és el que correspon 

realitzar a cada nivell i també quina 

tècnica de dibuix és la de cada grup 

d’alumnes. 

El jurat està format per mestres de 

l’escola i per convidats externs que 

tenen o han tingut alguna relació 

amb el centre. És el jurat qui té la 

potestat d’escollir un primer premi i 

un accèssit per a cada nivell amb 

total anonimat, ja que els treballs són 

presentats sense el nom de l’autor. 
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Concurs de Dibuix 

Centre de Dia 

l’Onada 

Els alumnes de P4 i P5 van rebre la 

invitació a participar en un concurs 

de dibuix amb molta il·lusió. El Centre 

de Dia l’Onada de Mont-roig del 

Camp va oferir-nos la possibilitat 

d’organitzar un concurs de dibuix 

dedicat als AVIS.  

Els petitons de la nostra escola van 

fer uns dibuixos molt bonics pensant 

en els seus avis i àvies. 

Després de deliberar molt i molt, els 

avis van escollir els guanyadors del 

concurs i van venir a la nostra escola 

a fer l’acte de lliurament. 

Abecedari de Sant Jordi 

Aquest any hem creat un abecedari dedicat a Sant Jordi; hem 

lligat cada lletra del nostre alfabet amb alguna paraula relaciona-

da amb l’escola i amb la llegenda de Sant Jordi. Totes les lletres 

han servit per a crear una mena d’exposició a l’aire lliure on cada 

grup d’alumnes, en funció de la seva edat, havia de realitzar una 

sèrie d’activitats per a treballar-les.  
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ABC de Sant Jordi 



Activitats del curs 2015-16 

• Com cada any, des de l’Àrea d’Educació Física, col·laborem 

amb el Club de Bitlles de Mont-roig. Tots els alumnes  

d’Educació Primària fan tirades de bitlles al pati. 

• El dia 29 d’abril vam fer la 2a Trobada d’Avis i néts a l’escola 

organitzada pel Casal d’Avis de Mont-roig del Camp en 

col·laboració amb l’escola. Els alumnes d’Educació Infantil van 

assistir juntament amb els seus avis a la representació en tite-

lles de l’obra “ El rei que tenia el nas vermell” a càrrec de l’In-

visible Titelles. Després vam esmorzar coca amb xocolata!!   

Des d’aquí volem agrair-los que pensin en nosaltres. 

 Aquesta Trobada es complementa amb l’anada al Casal 

 d’Avis una tarda a gaudir d’una altra representació de 

 titelles. 

• Ja és tradició a la nostra escola que els alumnes d’Educació In-

fantil facin el tradicional concert de Nadal a l’Església de Sant 

Miquel Arcàngel. Donem les gràcies al mossèn de la parròquia 

per la seva col·laboració  i bona predisposició. 

• També volem agrair a l’Associació Pessebrista de Mont-roig 

per apropar-nos al món dels pessebres i preparar les visites 

dels nostres alumnes amb tanta dedicació. Gràcies una vegada 

més! També agrair al Centre Miró per fer-nos arribar sempre 

les seves propostes . 

• Moltíssimes gràcies a l’AMPA per haver-nos ajudat, ha partici-

pat, col·laborat i/o organitzat diferents activitats: Patges, Tió, 

programa de reutilització de llibres, col·laboracions econòmi-

ques... 

 

• Ens han visitat els Mossos  d’Esquadra, la Policia Local  i els 

Agents Rurals i ens han fet unes xerrades molt interessants. 

Amb ells hem après en què consisteix la seva feina i hem escol-

tat les normes i consells que ens han donat. 

• Els alumnes de 6è han assistit a una xerrada a càrrec de la di-

rectora de l’IES Antoni Ballester per explicar-los com és l’Insti-

tut i com serà la seva nova etapa a la ESO. 

• Dins el Programa de Salut Escolar de la Generalitat s’ha realit-

zat l’administració de vacunes als alumnes de 6è i revisions 

bucodentals a 1r i 6è. 

Activitats i xerrades Escola Verda 
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Col·laboracions… 



Pla de Consum de 

Fruita a les escoles 

Ja fa una colla d’anys que participem 

en el Pla de consum de fruita.  

Una vegada al mes, el Departament 

d’Agricultura juntament amb el 

Departament d’Ensenyament 

col·laboren amb l’impuls i el foment 

dels hàbits saludables en els nostres 

alumnes distribuint a l’escola fruites 

de temporada per a l’esmorzar de 

tots els alumnes. 

Des d’aquí volem fer explícit el nostre 

agraïment a totes les mares que 

col·laboren en la preparació de la 

fruita per als esmorzars.  
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Pla d’Impuls a la lectura 

• I el nostre agraïment a pares, mares i familiars que han rea-

litzat diferents activitats i/o col·laboracions a l’escola: ens 

han ensenyat on i com treballen,  ens han ajudat en l’hort 

escolar... 

• També hem rebut col·laboracions per part de la Biblioteca 

Municipal. 

• L’escola, durant el curs, ha participat en diferents campanyes 

solidàries de recollida de roba. 

Aquest és el tercer curs que el nostre centre participa en el Pla d’Im-

mpuls 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 millorar la competència lectora dels nostres alumnes realitzem tot 

un seguit d’activitats entorn de la lectura: tallers de lectura, formació 

per al professorat, 30 minuts de lectura diaris en els quals fem dife-

rents activitats (àlbums il·lustrats, lectures compartides, lectures en 

anglès, lectures per millorar la comprensió lectora...), biblioteques 

d’aula i treball de contes per als més petits... 

araESCRIC  

El curs 2015-2016 el Departament d'Ensenya-
ment impulsa el programa araESCRIC, amb el 
qual s'estableix com a objectiu millorar la com-
petència escrita dels alumnes per augmentar-ne 

la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i així afa-
vorir-ne l'èxit educatiu.  
La nostra escola participa en aquest programa. Durant aquest 
curs els mestres hem assistit a un cicle de conferències formati-
ves organitzades pel Departament d’Ensenyament relacionades 
amb la millora de l’expressió escrita dels nens i nenes. 

La nostra escola participa també en el 
Pla Català de l’Esport.  Aquest pla, im-
pulsat per la Generalitat de Catalunya, té 
la finalitat de posar a l’abast de l’alumnat 
la pràctica d’activitats físiques i esporti-
ves, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contri-
buir a la formació personal i cívica dels infants i joves. 

Pla Català de l’Esport  



Aquest curs hem realitzat diferents sortides  per tal de comple-

mentar el treball que fem diàriament a les aules.  

Aquestes excursions han estat de caire educatiu, lúdic i/o cultural 

I ens han ajudat a reforçar I ampliar diferents aprenentatges alho-

ra que ens ho passàvem bé amb els companys. 

Hem anat a: 

Educació Infantil: 

29 d’octubre de 2015:  Van anar al Corral del Neri a El Catllar a fer 

diferents activitats sobre la Castanyada  la Tardor. 

10 de març de 2016: Van anar a Reus al Teatre de La Salle a veure 

l’obra  “El llibre de la selva”. 

9 de juny de 2016: està previst que vagin a Cambrils a realitzar 

diferents activitats amb l’escola de mar Marinada. 

Cicle Inicial: 

19 de maig de 2016: Van anar a la hípica de Vilanova d’Es-

cornalbou a realitzar diferents tallers relacionats amb els cavalls. 

Cicle Mitjà: 

14 de juny de 2016: Els alumnes de 3r tenen prevista una sortida 

a Reus per visitar l’empresa Cal Sendra. 

15 de desembre de 2015: Els alumnes de 4t van anar a Reus a vi-

sitar el Centre Gaudí. 

3 de juny de 2016: Els alumnes de Cicle Mitjà van a l’Espluga de 

Francolí a  visitar la Cova, el Museu de la vida rural I a fer un taller 

de prehistòria. 

Cicle Superior: 

17 de març de 2016: Els alumnes de Cicle Superior van anar a Bar-

celona a visitar el Cosmocaixa. 

19 de maig de 2016: Els alumnes de 6è van anar a visitar el Bon 

Àrea de Guissona. 
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Sortides Escolars 



Sortim a conèixer el 
nostre poble 
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El Martí Colom Sancho i la Meritxell Rovira Anguera van ser els 

alumnes de 5è que van representar la nostra Escola com l’hereu 

i la pubilla infantils 2016. 

 Hereu i Pubilla infantils 

Concursos  

Hem participat en els següents concursos: 

• CONCURS DE PESSEBRES organitzat per l’Ajuntament. Aquest 

any el Pessebre de l’escola l’han realitzat els alumnes de Ci-

cle Superior. 

• CONCURS DE DIBUIX del Grup Pessebrista. 

• CONCURS BÍBLIC. Ha resultat premiada pel seu treball indivi-

dual l’alumna de 5è Andrea Cuadros. 

• III JOCS FLORALS DE CATALUNYA. És un concurs organitzat 

pel Departament d’Ensenyament. Han estat  seleccionats per 

a participar-hi els alumnes següents: 

  - Alexandru Martínez (Cicle Inicial) 

  - Guillem Toda (Cicle Mitjà) 

  - Júlia Borràs (Cicle Superior) 



Educació Infantil  
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Educació Primària — Cicle Inicial 
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Educació Primària — Cicle Mitjà 
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SILLY BILLY by Anthony Browne         (4t)                            

Després de llegir i treballar diferents llibres 

al llarg del curs, en aquest  tercer trimestre 

els alumnes de quart hem descobert un bo-

nic llibre en an-

glès que ens ha 

permet treba-

llar una de les 

emocions que 

coneixem des de ben petits: la por. 

Ell llibre  és diu Silly Billy i ens parla de les 

coses que preocupen a en Billy, un noi que 

descobreix que li és molt difícil dormir fora 

de casa perquè 

moltes coses li 

fan por. Serà la 

seva àvia qui li 

expliqui com ho 

va fer ella per 

apartar les pre-

ocupacions 

abans d’anar a 

dormir i així po-

der descansar: li regala unes boniques nines 

anomenades Worry Dolls.  

En Billy aprèn a explicar tot allò que li preo-

cupa a les seves noves amigues però també 

descobreix mitjançant l’empatia, que les 

nines potser també es poden preocupar si 

són elles les que guarden les pors explica-

des. Així doncs,  deci-

deix posar-se en acció 

i amb materials sen-

zills i  una mica d’esforç decideix fabricar 

nines per a les seves Worry Dolls. I així tot-

hom 

podrà 

des-

cansar 

tran-

quil! 

Ens ha 

agra-

dat tant el conte que hem llegit sobre la tra-

dició de les nines quita penes, originàries de 

Guatemala, i ens hem decidit a crear les 

nostres pròpies Worry Dolls,  amb llanes de 

colors. Aquest ha estat el resultat: 
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First Nations Art  
Aquest curs els alumnes de quart ens hem apropat a les First Nations Art. S’anomena així a 

les expressions pictòriques dels pobles originaris d’Austràlia, Canadà, Estats Units, Panamà i 

Colòmbia.  

En el nostre cas, ens vam centrar en els nadius pobladors de Canadà, homes i dones que van 

aprendre a viure amb harmonia amb els animals amb els que havien compartit el món.  

Els nadius honoraven als animals perquè els donaven, saviesa i  lliçons de vida així com men-

jar, roba, refugi i eines. A més, estaven connectats amb els esperits dels animals que repre-

sentaven i es sentien orgullosos de la saviesa , habilitats i coratge que els transmetien. 

Així doncs, vam conèixer la vida i figura de l’Àlex Janvier, un pioner de l’art contemporani 

aborigen de Canadà. Per al nostre projecte, vam decidir escollir l’animal amb el que m’ide-

ntifiqués per els seus valors i representar-lo amb els colors i formes de les First Nations Art. 

Aquest va ser el resultat: 

Thunderbirds 

Rabbit Moose 

Wolf 

Buffalo 

Dolphin 

Loon 
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Cada setmana els Àlbums Il·lustrats ens permeten gau-
dir de la lectura i també ens fan pensar. 

LLIBRES QUE MOLEN... 

 

ELMER és un àlbum il·lustrat que explica que no 

passa res per ser diferent. 

(A.P.) 

El PETIT PRÍNCEP és un conte amb molta imagina-

ció. M’agradaria tenir un amic especial com el Petit 

Príncep. (B.M.) 

Pels amics del PEIX IRISAT no 

cal ser perfecte per fora, sinó 

que has de ser bo per dins 

(T.P.) 

M’agradaria poder tastar la lluna 

com van fer aquells amics per 

trobar-hi gustos ben diferents.  

DE QUÈ FA GUST LA LLUNA. (V.G.) 

 

M’agradaria poder ser un 

CARTER JOLIU  que repar-

tís cartes a molts personat-

ges de contes diferents. 

(J.R.H.) 

El  que més m’agrada del PETIT PRÍNCEP 

és que viu a l’asteroide B612. (M.G.) 

DE QUÈ FA GUST LA LLUNA. 

M’agradaria provar la lluna i 

donar-ne una mica als meus 

amics, segur que tothom nota-

ria un gust diferent, el gust que 

més els agrada. (M.G-A.) 

El PEIX IRISAT és 

un conte de com-

partir coses amb 

els amics. (L.R.) 
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Tan debò els 

amics mai es barallessin i sempre fossin 

amics pel bo i pel dolent, com EL PETIT 

GROC I EL PETIT BLAU. (M.B.) 

SENTIMENTO és un llibre que parla sobre la companyia, sobre saber que el més important és tenir amics i saber-los estimar. (E. T.) 

EL RAMON APRÈN A LLEGIR és un llibre que t’en-

senya el poder de la lectura i les paraules (E.C.) 

M’agradaria ser com en Bob, aventurer de l’espai, 

descobrir nous planetes, galàxies i si pot ser, extrater-

restres. L’HOME DE LA LLUNA (A.A.) 

L’OVELLA CARLOTA és un conte que 
explica que sempre has d’ajudar als 
demés. (B.T.) 

A mi m’ha agradat LA TALPETA QUE VOLIA 

SABER perquè busca sense parar el culpa-

ble i no tira la tovallola. 

M’ha encantat EL RAMON APRÈN A LLEGIR perquè 

parla d’un home que aprèn a llegir  de gran; deci-

deix anar a l’escola per aprendre’n. (M.V.) 
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Educació Primària — Cicle Superior 
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English 

Reading Time 

Once a week at school, our students have half an hour for reading in English. 

Through stories and songs children get used to the English sounds and structures while hav-

ing fun. 

We listen the story first, after one by one students read in a loud voice different parts and at 

the end we enjoy some video with the story or songs. 

There are some of the most beautiful books read this course: 
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- In 2016 we commemorate the 400th anniversary of William Shakespeare's death in 1616. 
 

 

 

 

 

 

 

-  We know that he was baptized in Stratford-upon-Avon, 100 miles northwest of London, on April 
26, 1564. But we don't know his exact birthdate. 

- William Shakespeare is one of the world's greatest writers. He wrote plays for the theatre. He 
wrote poetry too.  

- Some of his greatest plays are: Hamlet, Othello, Romeo and Juliet, King Lear and Macbeth.  
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Música 
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Educació Física—Touch Rugbi 

Aquest any amb uns diners del Pla Català de 
l’Esport vam comprar noves dotacions de 
material. Una de les coses que vam comprar 
va ser material per iniciar-nos en el món del 
Touch rugbi. 
El touch rugbi, o touch, és un esport origina-
ri d'Austràlia. És similar al rugbi, però més 
simple, i sense gaires requeriments de joc. 
No hi ha placatges, ni xuts de pilota. 
Per a jugar cal una pilota de rugbi (talla 4), 
un espai on jugar i un grup de gent. És un 
esport de contacte mínim que es juga arreu 
del món. 

 

Objectiu del joc 
L'objectiu per a cada equip és marcar as-
saigs i impedir que l'adversari en marqui. 
Es pot passar, donar o colpejar el baló amb 
la mà entre jugadors de l'equip atacant sem-
pre que no estiguin fora de joc. El jugador 
amb el baló pot córrer o moure el baló entre 
jugadors . 
La defensa ha d'impedir que l'atac pugui 
guanyar terreny i marcar tocant l'adversari 
en possessió del baló. Tant l'atacant com el 
defensor poden iniciar el toc. 
 

Els fonaments 
• El touch (el toc): Els jugadors dels dos 
equips han d'usar de la mínima força per fer 
un touch. Un touch es pot fer sobre qualse-

vol part del cos d'un jugador, la seva roba o 
la pilota. Després d'un touch, el jugador en 
possessió de la pilota s'ha d'aturar, tornar a 
l'indret del touch (la marca) si ha anat més 
enllà i rodar el baló entre les seves cames 

sense pausa (rollball o plant). Després del 6è 
touch el baló es dóna a l'altre equip. Si un 
touch es considera massa fort es xiularà fal-
ta. 

• La falta: Si se li xiula una falta a un juga-
dor, el seu equip ha de retrocedir 10 metres. 
Una falta es juga, posant el baló a terra, dei-
xant-lo i tocant-lo amb el peu abans d'agafar
-lo amb les mans. Aquest gest s'anomena un 
tap. 
Passes: Un avant es penalitza i es considera 

així quan el jugador en possessió de la pilota 

l'ha passat cap endavant a un company. Un 

"touch i passe" succeeix quan un jugador 

passa el baló després d'haver estat tocat. Es 

penalitza. 

 



69 

Regles generals 
• General: Es considera Anar Més Enllà 
(Over Stepping) o Fora de la Marca (Off 
the Mark) quan el jugador tocat passa el 
lloc on l'han tocat. En aquest cas hi hau-
rà penalitat. Quan el baló cau a terra per 
la raó que sigui, la possessió canvia i el 
joc es reinicia amb un rollball. 

• Obstrucció és falta: Per ofenses me-
nors: discutir amb un àrbitre i/o jugador, 
contacte amb l'espatlla, travades, etc. El 
jugador haurà d'anar a la banqueta du-
rant 5 minuts . 

• Duració d'un partit: La duració d'un 
partit pot variar segons les circumstànci-
es locals corresponents a l'esdeveni-
ment, encara que podríem dir que un 
partit dura almenys 30 minuts (2 parts 
de 15 minuts); el temps reglamentari és 
de 2 x 20. 

• Mida del camp: Generalment es juga 
en la meitat d'un camp de rugbi conven-
cional (o 70 x 50 metres). No es necessi-
ten pals. 

• Nombre de jugadors: Els equips con-
sisteixen en un màxim de 14 jugadors, 6 
dels quals estan sobre el camp. Es sugge-

reix que els equips tinguin entre 8 i 10 
jugadors per tal d'optimitzar la participa-
ció de tothom. 
• Marcar punts: S'atorga un punt quan 
un jugador aplana la pilota en la zona 
d'assaig o sobre la línia d'aquesta zona. 

 
Principis generals del joc 
• Anar cap endavant: En l'atac: l'objec-
tiu és marcar més assaigs que l'equip 
contrari; per això s'ha d'avançar cap a la 
línia d'assaig. A vegades és bona tàctica 
avançar cap a les línies laterals per obrir 
espais per als següents atacs. 

• En defensa: s'ha d'intentar reduir 
l'espai i el temps de l'atacant avançant 
cap a ell i tocar-lo. Com més ràpid puja la 
defensa, menys camp guanyaran cap a la 
vostra línia d'assaig. 
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Religió 
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