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EDITORIAL EL DRAC MÀGIC 

 

I així acabem un curs amb un final ben diferent i inesperat...Un dia qualsevol, un dijous qualsevol                 

que no oblidarem, ens vam quedar sense les nostres rutines i sense veure els nostres companys.                

Aquell dia l’escola va quedar tancada. No va ser una situació fàcil. Cadascú va haver de trobar                 

noves maneres d’organitzar-se, noves vies per comunicar-se, nous camins de pensament. I ens vam              

trobar molt a faltar. 

Ara ja en una nova situació no hem de deixar enrere el que hem après. És potser com si el nostre                     

rellotge tornés a començar marcant un nou temps amb hores noves. 

L’hora de felicitar a cada família pel gran esforç de mantenir els seus fills connectats a                

l’aprenentatge. 

L’hora d’agrair els i les mestres per intentar arribar a cada infant fent servir tots els mitjans                 

possibles. 

L’hora de valorar com tota la comunitat educativa ha volgut animar a aconseguir-ho posant el seu                

granet de sorra. 

L’hora de l’esperança, sabent que  entre tots ho farem possible. 

Només dir que ho hem fet molt bé i si cal, ho farem encara millor. Per nosaltres, pel futur, pels que                     

ja no hi són... 

Una forta abraçada i bon estiu!!! 
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P3 EL DRAC MÀGIC 

ELS CONILLS I ELS POLLETS US VOLEM ENSENYAR ELS NOSTRES DIBUIXOS 

#JOEMQUEDOACASA 
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P4 EL DRAC MÀGIC 
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P5 EL DRAC MÀGIC 

 

Ha arribat el final de l’etapa d’infantil, aquest any         
l’acabem, amb unes circumstàncies molt difícils.      
Sense poder acomiadar-nos, ni poder celebrar la       
graduació que tant ens agrada. Però això no ha de ser           
motiu de tristesa, perquè tenim una cosa molt més         
important que la festa de final d’etapa: els bons         
records. Hem passat molts moments junts, de riures,        
de jocs, de llàgrimes, d’aprenentatges... hem tingut       
l’oportunitat d’acompanyar-vos mentre heu crescut... i      
aquest regal res ens ho arravatarà! Perquè l’estima        
que ens tenim és més forta que cap pandèmia que          
pugui venir. Aviat ens abraçarem amb més força que         
mai! Bon estiu! 

 
 

ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL 5 



1r EL DRAC MÀGIC 

Enguany l’alumnat de 1r ha gaudit molt amb les sortides a les vinyes de Sant 
Martí Sarroca i al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. A més, tothom 

s’ho va passar genial disfressat de cranc per Carnaval. 

 

VINYES 
I RAÏM 
 

 

CRANCS PER 
CARNAVAL 

 

TRENS 
ANTICS 
I NOUS 

 

Malgrat la situació excepcional que vivim, hem après molt i ens en sortirem 
més forts! Moltes gràcies a les famílies i als nens i nenes per la seva paciència, 

dedicació, il·lusió, esforç i implicació! Una abraçada i ens veiem aviat! 
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2n EL DRAC MÀGIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESCOLA ÉS VIDA I TOTS/ES FORMEM PART D’AQUESTA. 
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3r EL DRAC MÀGIC 
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4t EL DRAC MÀGIC 
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5è  EL DRAC MÀGIC 
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   CIUTADELLA IBÈRICA DE CALAFELL 

        

 

Descobrint els orígens  

          del nostre poble. 

 

 

 

COVES DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

        

 

Descobrint la nostra          

Humanitat. 

 

 

 

 

CARNAVAL! TAURONS DE CINQUÈ! 

           

  Peix venut!!! 

 



6è EL DRAC MÀGIC 
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EE EL DRAC MÀGIC 
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SIEI EL DRAC MÀGIC 

LES EMOCIONS 

Les emocions es troben a totes les fases del cicle vital, per això és important aprendre a regular-les i                   

integrar-les en el nostre funcionament quotidià, expressar els propis sentiments i comprendre els dels altres,               

expressar afecte i rebre, enfrontar-se amb l’empipament propi i aliè…Per això, aquests curs, hem continuat               

treballant les emocions amb els alumnes des de l’aula SIEI, mitjançant mímica, jocs, interpretacions,              

escenificacions, curts i murals, i d’aquesta manera millorar destreses i aptituds i posar-les a la pràctica per                 

relacionar-nos amb les altres persones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNAPCHAT  

Per mitjà de la integració de les noves tecnologies podem aconseguir que els alumnes facilitin les seves                 

possibilitats d'inserció en el món real. És per això, que s’ha fet servir l’aplicació del Snapchat i els/les alumnes                   

han après a utilitzar aquesta aplicació i fer fotos als seus companys, després aquestes fotos les hem penjat                  

en l’aula. Ens ho hem passat molt bé! 
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ENGLISH EL DRAC MÀGIC 

Let’s cook!!! 

No-Churn Blueberry Graham Cracker Ice Cream 

This sweet and creamy no-churn ice cream features a fresh blueberry jam swirl and graham cracker pieces. You can 
use raspberries in place of the blueberries for a different berry flavor. —Heather King, Frostburg, Maryland 

 
Ingredients 

● 3/4 cup fresh or frozen blueberries 
● 1/4 cup sugar 
● 1 tablespoon vanilla extract 
● 2 cups heavy whipping cream 
● 1 cup sweetened condensed milk 
● 4 whole graham crackers, coarsely crushed 

Directions 

● In a small saucepan, combine blueberries, sugar and vanilla. Bring to a boil; reduce heat. 
Simmer until mixture begins to thicken, about 5 minutes, stirring frequently. Cool completely. 
Refrigerate until chilled. 

● In a large bowl, beat cream until soft peaks form. Add condensed milk; beat until mixture 
thickens. Gently fold graham crackers into cream mixture. Transfer to freezer containers, 
allowing headspace for expansion. Drop blueberry mixture by tablespoonfuls over ice cream. Cut 
through ice cream with a knife to swirl. Freeze for 8 hours or overnight before serving. 
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MÚSICA EL DRAC MÀGIC 

Des de l'àrea de música hem fet diverses activitats i projectes per tal de desenvolupar                             

el gust i la sensibilitat per la música. Aquí teniu un exemple, el projecte de creació                               

d'instruments musicals amb material reciclat que han fet l'alumnat de cicle mitjà                       

durant el confinament. 
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ESPORTS EL DRAC MÀGIC 

El nostre ritme de vida ha canviat els últims mesos, s’ha aturat l’activitat que fèiem fora de casa i a l’aire                     

lliure. Però els de l’escola Santa Creu de Calafell, ho heu tingut claríssim… no heu oblidat que és molt                   

important realitzar una estona diària d’activitat física. Us volem felicitar perquè us heu pres el confinament                

amb paciència, humor i molta creativitat. I també amb molta activitat física: reptes, balls, coreografies,               

malabars, jocs, patinatge, ciclisme, bàsquet, futbol, tennis, ioga, curses d’obstacles, taekwondo, acrosport...            

Gràcies per totes les fotos que ens heu enviat, són molt divertides, aquí teniu un petit recull. Esperem que us                    

agradi! 
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PASSATEMPS EL DRAC MÀGIC 

  Mars i oceans 
 

Troba el peix amagat en menys 
d’un minut. 

Ho has aconseguit??? 
Enhorabona, crack!!! 

 

 

 

Busca els 25 animals marins 
amagats (ajuda’t de les 

imatges). 
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AMPA                                                                                                       EL DRAC MÀGIC 
 

 
 

Aquest curs atípic 2019-2020, l’AMPA com 

cada any participem de forma activa en 

totes les festes, projectes escolars i socials 

amb les seves comissions. 
 
 

S’ha millorat la festa de la Castanyada, ha 

vingut el patge Reial amb un decorat 

espectacular i totes les classes s’han pogut 

fer fotos i donar-li les seves cartes. 
 

S’ha decorat totalment el gimnàs per a les 

cantades de les nadales com mai s’havia fet! 
 
 

 

Per primer cop, s’ha treballat amb 

comissions de festes i s’ha aconseguit 

crear un ambient màgic. 
 

Amb la col·laboració de la Federació 

d’AMPAs de Calafell (F.A.P) s’ha participat 

en la cavalcada de Reis amb els nostres 

alumnes i tres vehicles amb remolcs 

guarnits!! 
 
 
 

Al Gener, la F.A.C també va participar a la 

cursa escolar que organitzava l’Ajuntament 

de Calafell amb la dotació de les bosses 

d’avituallament per a cada participant (més 

de 500 unitats) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE 
PERTENYENT A LA 
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