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EDITORIAL

Un curs més ja hem acabat i hem crescut com a persones, 
tant els/les Alumnes com els/les Mestres. Cada dia aprenent 
els uns dels altres, construint junts i creixent com a persones.
Molts projectes, tallers, sortides, assemblees… Tot això,  poc 
a poc, ens ha ajudat a créixer. Cada un de nosaltres hem 
anat aprenent a aprendre al nostre ritme i mai no deixarem 
de fer-ho. Aquesta és la màgia de l’escola, que ens ajuda 
a descobrir per poder mantenir una mentalitat oberta da-
vant la vida.
I sabeu què és el més important en aquest viatge que fem 
junts?
Ser feliços, aixecar-nos cada dia amb il·lusió per tot allò que 
esperem fer durant el dia.
Si l’Escola aconsegueix que cada un de nosaltres s’aixequi 
amb il·lusió, ganes d’aprendre i cultivar els amics, ja tenim 
l’objectiu més important aconseguit.
Vagi aquesta editorial per encoratjar a tots i totes a trobar 
el seu lloc en aquest vaixell que es diu TORRE ROJA. Només 
si ens sentim oberts i amb ganes de donar i rebre, podrem 
sentir-nos satisfets per la nostra feina.
Gràcies a tota la Comunitat Educativa per la implicació i la 
feina.
Endavant TORRE ROJA, endavant... 

La Direcció
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EDUCACIÓ INFANTIL P3/P4: Romaní

Contruccions

Art i experimentació

Música i danses

Durant aquest curs, totes les tardes, els alumnes de P3 i P4 hem fet ra-
cons.
Aquests racons han estat: “Música i dansa”, “Art i experimentació”, 
“Taules de llums i construccions”, “Bee-bot i tauletes” i “Conte”
Ens ha agradat molt i ens ho hem passat molt bé!!
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Contes

Taultes i Bee-bot

Taules de llum
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EDUCACIÓ INFANTIL P3/P4: Menta
A infantil ens visiten els pirates!!

Aquest tercer trimestre els alumnes de P3 i P4 hem estat treballant el 
conte El pirata de les estrelles de Albert D. Arrayás. Una tarda vàrem 
rebre la visita de dos pirates en Barba Roja i en Mudet, dos grans pirates 
que ens varen acompanyar per tota l’escola buscant un gran tresor. 
De tant en tant els pirates visiten l’escola i ens deixen pel pati molts   
tresors amagats.
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EDUCACIÓ INFANTIL P3/P4: Farigola

Els nens i nenes de parvulari, el dia 20 de maig vàrem anar                         
d’excursió al Castell Vall de Llinars. Allà ens esperaven uns                   
monitors molt alegres i un follet màgic. Ens van ensenyar el bosc dels             
sentits. Cada classe va fer un recorregut pels voltants de la casa tot 
fent activitats com: fer bossetes amb plantes remeieres, buscant nans, 
escoltant sons, ballant, etc.
Ens ho vàrem passar molt bé! Aquí teniu un recull dels dibuixos que 
han fet. 
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EDUCACIÓ INFANTIL P3/P4: Espígol

Els nostres Jocs Olímpics
A la nostra escola, com cada any, ens preparem per realitzar els Jocs 
Olímpics. Enguany, ens hem preparat molt, i la classe d’Espígol de P3 
i P4 hem volgut dibuixar les proves que a cadascú de nosaltres ens 
agraden més: salt de llargada, d’alçada, llançament de javelina, cursa 
de velocitat, de sacs i marxa atlètica. També hem dibuixat les medalles 
que tots i totes guanyem pel nostre esforç!
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EDUCACIÓ INFANTIL P5: Poniol
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CICLE INICIAL 1r: Àloe Vera
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CICLE INICIAL 2n: Calèndula
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CICLE MITJÀ 3r: Xicoia
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CICLE MITJÀ 4t: Malva

VISITEM EL PARC DE LES OLORS
Aprofitant que aquest any el projecte de la nostra escola és “Les plantes 
remeieres”, el dia 27 de març la classe de la malva vam visitar el Parc de les 
Olors, situat a Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental). Allà, hi vam fer moltes 
activitats. Una de les activitats va ser elaborar un oli essencial amb pètals de 
calèndula i espígol sec. També, ens van ensenyar com fer planter a través de 
tres tècniques diferents: amb esqueix (romaní), amb arrel (menta) i amb llavors 
(equinàcea). A més a més, vam recórrer un circuit de plantes  aromàtiques, que 
ells anomenen farmàcia natural, on vam poder olorar i tastar diferents plantes 
remeieres; com per exemple la calèndula, l’orenga, la santolina, el romaní, la 
farigola, la sajolida, l’espígol, la sàlvia romana i el poniol, entre altres. Per últim, 
ens van ensenyar un espai tancat i fosc on, mitjançant ventilació d’aire calent, 
assequen les plantes que posteriorment utilitzaran amb diferents finalitats. 



P
IN

ZE
LLA

D
E

S

21

MALVA AMB PASTA DE SAL
MATERIAL NECESSARI

Aigua Culleres Escuradents  Farina de blat
Got Pintura  Pinzells  Recipient hermètic
Sal Test de fusta Tisores  Vaselina

PROCÉS D’ELABORACIÓ DE LA PASTA DE SAL

1. Posa la farina necessària dins del got de plàstic.
2. Aboca la quantitat de sal adequada dins del got de plàstic i remena amb la farina. 
3. Afegeix aigua a poc a poc i barreja tots els ingredients.
4. Quan ja tens la pasta amb una textura sòlida, comença a amassar amb les mans.
5. Posa una mica de vaselina a la pasta tova i tornar-la a amassar.
6. Col·loca la massa dins un recipient hermètic i deixa-la reposar a la nevera.
7. Una hora més tard, agafa la massa i ja pots començar a fer la figura de la malva.
8. Quan està sec, pintar la malva com es vulgui.
9. Decorar el test.
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CICLE SUPERIOR 5è: Tarongina

SORTIDA AL PARLAMENT
Hola alumnes de l’Escola Torre Roja! 
El dimarts 12 de febrer, els i les alumnes de cinquè vam anar al  Parlament de Catalunya.  Ens 
vam dividir en dos grups i, a partir d’un joc de rol, vam simular la sessió d’investidura del presi-
dent de la Generalitat de Catalunya.
Prèviament, ens havíem organitzat a escola en diferents grups parlamentaris, havíem triat por-
taveus i havíem escrit un programa electoral de 5 punts.
Aquest taller ens va servir per fomentar els valors democràtics a cinquè. Vam votar i, a cada 
grup, va sortir elegit un President de la Generalitat: Víctor Méndez i Maria Bautista. 
Com a Presidents de la Generalitat de cinquè, hem pensat que us volem explicar algunes de les 
propostes que vam fer. Són molt interessants !

 1.Per començar vam proposar canviar de lloc el paper de vàter, del lloc actual (davant 
de secretaria) a la paret que hi ha entre la porta dels lavabos dels nens i les nenes. Ho trobem 
molt més pràctic.
 2.A continuació us presentem la segona proposta:  a molts alumnes els agradaria poder 
escoltar la ràdio per la tarda ja que, per una banda, és una mena d’avís per seure a la cadira i 
per l’altra, és molt interessant la informació que els alumnes de 6è expliquen.
 3.També vam proposar de posar papereres d’orgànica al pati, perquè al pati, no n’hi ha 
cap. I són molt importants perquè, quan algun alumne està esmorzant fora, no pot llençar les 
restes de menjar.
 4.I per acabar, ens agradaria posar papereres especials de paper de plata a cada classe 
per intentar reduir el seu consum. I que cada classe ens avisin quan les papereres estiguin 
plenes i així poder registrar el seu pes. Les tres classes que n’haguessin consumit menys,  po-
drien obtenir un diploma a final de curs!

Aquestes són les propostes que hem triat, què us semblen? Estaria molt bé que algunes d’elles 
les poguéssim dur a la pràctica!!!
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Cantània 5è

El passat dissabte 8 de juny, els alumnes de cinquè vam fer la Cantània, a l’auditori 
de Granollers. Aquest any, el tema de la Cantània ha estat “A de Brossa” de Joan 
Brossa, un poeta català. Vam anar sis escoles (Escola La Torreta, Escola Montnegre, 
Escola Camins, Escola Salvador Sonromà, Escola Aqua Alba, i nosaltres, l’escola 
Torre Roja).
També hi haurien dues protagonistes la Blanca i la Bruna.
Hi havia setze cançons, però la nostra escola en va cantar tretze (vam cantar la 
1,2,3,4,6,8,9,11,13,14,16).
Havíem d’anar vestits amb una samarreta vermella, pantalons negres o foscos i sa-
bates fosques. El material era una “B” girada que era un antifaç, una lletra “A” (ver-
mella metal·litzada), una lletra de l’abecedari i un avió de paper fosforescent.
Els cantaires vam arribar a les 14:30 per fer un assaig de dues hores i començar a les 
16:30 el concert, i acabar a les 17:30.
En arribar a l’escenari ens vam quedar bocabadats, ja que l’escenari era geganti hi 
havia molts seients per al públic.
El concert va trigar una hora i va ser al·lucinant. Després de cada cançó els pares ens 
aplaudien moltíssim i nosaltres estàvem molt agraïts. La Cantània és una experiència 
inoblidable, a nosaltres ens va encantar i recomanem que tots els nois i noies que 
vagin després de nosaltres, que hi participin. 
Us ho passareu genial!
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ELS NOSTRES TALLERS I RACONS
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ELS NOSTRES TALLERS I RACONS
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Certàmen poètic Joan Joan
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Certàmen poètic Joan Joan



28

P
IN

ZE
LL

A
D

E
S

ENTREVISTES

El Bibliopati és una biblioteca perquè  els nens agafin els lli-
bres  i se’ls puguin  llegir a l’hora del pati. El funcionament és 
que els cursos tinguin un dia de la setmana per llegir o agafar 
els llibres. Fem una entrevista a l’encarregada del Bibliopati, 
la Teresa Sagrera.

Per què s’ha fet el projecte del Bibliopati?
Perquè els nens puguin llegir els llibres a l’hora del pati i 
perquè fos més atractiu i vinguéssin els nens a llegir.

D’on treieu els llibres?
De l‘escola o de la biblioteca de Sant  Antoni de Vilama-
jor.

Quants llibres et pots emportar?
Un llibre o una revista.

Quants dies et pots emportar un llibre?
Quinze dies i pots demanar pròrroga.

Quins cursos poden entrar al Bibliopati?
Poden venir de 1r a 6è i el préstec de 3r en amunt.

ARRIBA EL BIBLIOPATI A L’ESCOLA
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Aprofitant que és la nova campiona d’Espanya de ciclocròs, 
hem entrevistat a Sara Méndez, exalumna de l’escola Torre 
Roja.

1.Quants anys tens ? 
16. 

2.Quants anys portes fent ciclisme? 
8 i aquest és el 9è any. 

3.A quina categoría estàs? 
Ara estic a cadet de 2n any. 

4.Tens entrenador o vas per lliure? 
Tinc entrenador. 

5.Quines modalitats fas? 
Ciclocròs , BTT i Carretera. 

6.Quants campionats de Catalunya has guanyat? 
16 campionats. 

I d’Espanya? 
4.

7.Tu creus que algún dia arribaràs a participar en algún 
mundial? 

És un somni per a mi. 
Gràcies Sara per haver-nos concedit aquesta entrevista.

Entrevista a l’exalumna i campiona 
d’Espanya de ciclocròs, Sara Méndez
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Viatge de Fi de Curs al Delta
El creuer
Quan vam pujar al creuer ens van fer seure per sortir. 
Va ser molt divertit, perquè vam imitar l’escena Titànic.
Quan estàvem a la meitat del viatge vam veure un canvi 
d’aigua de dolça a salada. Que es diu “Aiguabarreig”, era 
el riu Ebre que es barrejava amb el mar.

La discoteca
Cada nit anàvem a la discoteca i una 
d’aquestes nits  un nen va portar un “pen 
drive” amb música i el DJ va posar algunes 
cançons: ens ho vam passar molt bé, al-
guns ballant, alguns mirant com ballàvem i 
algú a les butaques.

Anècdotes
L’autocar que ens va portar fins al Delta és el mateix que el que porta a l’aeroport al Futbol 
Club Barcelona. 
A la tornada ningú no anava al seu lloc. 
Un nen va llençar la ronyonera a l’aire i es va quedar enganxada a una palmera molt alta, i 
amb una ampolla plena de pedres la van poder baixar. 

La bicicleta
El dimecres ens vam aixecar a les 7:30. A les 8:15 vam 
esmorzar i sobre les 9:00 vàrem arribar al garatge on ens 
van donar cascos i bicis. A partir d’allà vam començar 
l’activitat. 
La ruta que vàrem fer començava al Poble Nou del Delta. 
Durant el trajecte vam veure una colònia de flamencs, 
vam passar per l’Encanyissada fins arribar a la platja del 
Trabucador. Les vistes eren espectaculars, vam poder 
observar les Salines. 
A les bicicletes no hi havia marxes, perquè allà tot és 
pla. El cotxe escombra ens va acompanyar durant tot el 
trajecte excepte quan passàvem pels arrossars. 
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Viatge de Fi de Curs al Delta

Hotel La Ràpita
L’hotel on vam anar era de 4 estrelles. 
La majoria de les habitacions eren de 4, amb 
tele, terrassa i lavabo. 
A la 1a planta hi havia el menjador (que era 
bufet lliure) i la piscina. La piscina tenia un 
tobogan i hamaques. I per últim la discote-
ca que estava a la planta principal. Ens va 
encantar!

Perxar
Quan vam arribar a l’embarcador, el nostre monitor ens va 
explicar en què consistia perxar, quan ja ho teníem clar va 
començar l’aventura. 
Anàvem amb barques de 6-7 persones. Semblava fàcil, 
però no ho era gens! Hi havia grups que anaven bé i d’al-
tres que no tant. Al cap d’una estona van venir un grup de 
Valencians. En aquell moment érem massa gent i el camí 
s’estava fent cada cop més estret (de tantes barques que hi 
havia). El nostre grup (6è) se’ns va acabar el temps, vàrem 
amarrar les barques.                                                    
Finalment vam marxar comentant les bromes que havíem  
fet als altres grups.
Va ser un dia súper divertit, vàrem riure tots moltíssim!!

PORT AVENTURA
Només arribar a Port Aventura ens vam dirigir cap a 
la Polinèsia, per pujar al “Tutuki Splash”(vam acabar 
ben xops), després vam anar a veure un espectacle 
on ens van convidar a ballar, també vam anar al “Dino 
escape 4D”.
Un cop a la Xina vam pujar a les tasses (alguns es van 
marejar). Després cap a Mèxic, vam pujar al “Tren de 
la Mina” i en acabar vam dinar a la cantina mexicana.
Vam passar la tarda al “Far West”, alguns van pujar 
a l’Estampida i altres es vam quedar jugant als mini 
jocs. En acabar pujàrem als “Troncs” i als “Ràpids”. 
Els últims 15 minuts en van deixar comprar algun re-
cord. A les 19:30 l’autobús ens va tornar a l’hotel.

Passejant per Sant Carles
Sant Carles de la Ràpita, el poble on estàvem allotjats, és 
el poble coster amb una sorra (o arena com deien allà) molt 
fina, situat al parc natural del Delta, amb un port molt bonic.
Per les nits acostumàvem a sortir per fer una volta. La 
penúltima nit, vam fer un encanteri sorpresa en el parc del 
poble. Un dia per la tarda, els mestres ens van convidar a 
un gelat i vam anar a un parc a jugar.
Han estat uns dies fantàstics!
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¿Què és un musical?
Un musical és una forma d’art escènic en el que l’acció es desenvolupa en seccions can-
tades o ballades. És un gènere que combina la música, cançons, diàleg i ball.
Es sol representar en teatres grans com per exemple:

• Teatres de WEST End a Londres.
• Teatres de BROADWAY a Nova York
• ARGENTINA, AUSTRÀLIA, CANADÀ, ESPANYA, BRASIL I MÈXIC.

Es pot dir que el musical va néixer el 12 de setembre de 1866, el dia en que als Estats 
Units es posa en escena per primera vegada una opera “The black crook”.

NOTÍCIES
A la classe de la farigola (de P3 i P4) els han construit una caseta amb llum que és on fan 
speaking i altres activitats amb les tauletes de llum.

Les classes de P3 i P4 aquest any han estrenat cadires i taules noves.

Aquest any hem tingut la sort que ha vingut un noi (l’Isma) que ens ha fet speaking a tota 
l’escola. Ens ha agradat molt.

Ah! I a començament de curs vam fer una activitat molt xula, tots els alumnes, i cada 
grup d’un color diferent, vam estampar una samarreta amb la tècnica Tie-Dye que vol dir          
“Lligar-Tenyir”.

Hem estrenat parking! Ens l’han asfaltat i l’Ajuntament ens ha demanat que triéssim el 
nom del nou carrer. Ha estat molt emocionant. Primer hem fet pluja d’idees per classes i 
després quan ja ha quedat una llista curta, s’han organitzat unes votacions de debò i el 
resultat ha estat: CARRER OLÍMPIC.

Breus i notícies
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RÀDIO TORRE ROJA
A la ràdio cada dia fem una cosa diferent. 
El dilluns els alumnes de 4t venen a dir la dita de la setmana.
El dimarts els alumnes de 3r venen a fer l’enigma .
El dimecres els de 5è fan l’hora del conte.
El dijous els de 6è fan el noticiari de la setmana.
El divendres els alumnes de 2n,P3 i P4 ens canten o expliquen alguna cosa que han fet.
Cada dia un alumne de l’escola ve a dir el bon dia.
I també informem de la música que escoltem durant la setmana, la temperatura exterior i 
la dita del dia.

TROBA EL GOS AMAGAT

TROBA ELS TRES TOMÀQUETS

ENIGMES

Breus i notícies
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ACOMIADAMENT DE 6è

Hola, yo llegué en tercero, he venido de otro país, que es México, hasta 
Cataluña. Fue difícil, no tenía ni idea del idioma catalán ni tenía amigas. 
A tercer em van ajudar molt, els amics, amigues i mestres.
Han estat uns anys genials.

Des del primer dia que vaig entrar en aquesta escola vaig saber que 
m’ho passaria molt bé i faria molts amics i així ha estat. Sis anys  inobli-
dables, totes les experiències han sigut genials i espero no oblidar-les 
mai.

Som un grup, jo diria que atípic, perquè hi ha persones com jo, que van 
començar a P3 i moltes d’altres com la Joseline, l’Aaron o la Georgina 
que s’han anat afegint.
Ens hem fet amics, hem passat moments difícils, és lògic, però sempre 
hem tingut l’ajut i recolzament dels nostres profes, de tots, des de les 
mestres de P3 fins al mestres de sisè.

Ens emportem un munt d’amics, moltes vivències inoblidables i moltes 
de molt guais.
Ara anirem a l’Institut amb una motxilla carregada d’emocions,  vivèn-
cies i consells que ens ajudaran a fer el pas a secundària.

Només ens queda donar les gràcies als mestres, monitors i se-
cretàries, que tantes vegades ens han hagut d’ajudar per tru-
car a casa, posar el termòmetre o simplement escoltar-nos.
Gràcies Escola Torre Roja!!!
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ACOMIADAMENT DE 6è SIGNATURES



Aquesta és la nostra última 
pinzellada.

Desitgem que us hagi agradat.


