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No podem negar que aquest ha estat un curs diferent, un curs on tots i totes ens hem hagut de 
reinventar per donar el millor de nosaltres i, a hores d’ara, podem sentir-nos, famílies, alumnes 
i mestres, molt satisfets de la feina que hem fet. 

Segurament tots i totes recordem el dijous 12 de març. Aquell dia es tancaven les aules, es 
buidaven els passadissos i al pati de l’escola hi regnava un silenci poc habitual. 

Tancàvem els llums i ens acomiadàvem davant d’un futur incert, no sabíem què passaria, 
estàvem davant d’una situació excepcional que mai fins ara no havíem viscut. 

Durant aquestes setmanes hem après moltes coses, de ben segur que sí. Hem après a valorar el 
caliu de casa, a estar amb les nostres famílies, hem après que tenim una gran capacitat 
d’adaptació davant les adversitats, que no tot està sota el nostre control, i segurament ens 
hem convertit en millors persones. 

I vosaltres, nens i nenes del Machado, heu continuat ajudant-nos a comprendre la importància 
de la nostra tasca, de la feina, les ganes, la il·lusió, la nostra passió. La importància que té tenir 
alumnes amb ganes d’aprendre, de millorar i de superar els entrebancs, de fer-nos riure, dubtar, 
pensar i reflexionar. 

Aquests últims mesos hem crescut junts i darrere les nostres pantalles o a l’altre costat del 
telèfon us hem sentit, hem sentit el vostre caliu i la vostra estima i aquest, sens dubte, és el 
millor regal que ens heu pogut fer: saber que éreu a l’altra banda amb totes les ganes i il·lusió 
per donar-li la volta a aquesta situació tan estranya. 

Per nosaltres l’escola és la suma de les famílies, els mestres i els infants. Tots som el motor del 
centre, i hem estat capaços de tirar endavant aquest projecte des de la distància. 

Monitors i monitores, cuinera, netejadores, conserge i administrativa, alumnes en pràctiques 
que amb la vostra feina i dedicació continueu treballant perquè tot l’engranatge Machado 
funcioni. 

L’escola sou vosaltres, és el vostre caliu, és un somriure, una abraçada, paraules, gestos i 
complicitat; aquest curs tots hem après que mai res ni ningú no pot substituir-ho. 

Tot i això continuem pensant, una vegada més, que ha estat un bon curs i estem feliços d’haver- 
lo compartit amb vosaltres! 

Desitgem retrobar-nos ben aviat per poder fer-nos totes aquelles abraçades que es van quedar 
a l’escola el 12 de març. 

Bon estiu! 
 
 
 
 
 

Les mestres i els mestres del Machado 

AQUEST CURS, DURANT LES 
SESSIONS DE MÚSICA DEL CICLE 
PETIT, HEM TINGUT LA COMPA-
NYIA D’UN OBJECTE MOLT ES-
PECIAL: “LA CAIXA DE MÚSICA”. 
A CADA SESSIÓ, LA CAIXA ENS 
SORPRENIA AMB NOVES PRO-
POSTES QUE ENS CAUSAVEN 
EXPECTATIVA, SORPRESA I ENS 
EMOCIONAVEN. 

EN ALGUNES OCASIONS, DINS LA CAIXA TROBÀ-
VEM CAIXETES AMB  OBJECTES QUE ENS INDI-
CAVEN QUE HAVÍEM D’ESCOLTAR UNA CANÇÓ, 
CONEGUDA O NOVA COM “SOL, SOLET”, “EL GALL I 
LA GALLINA” O “PEIX, PEIXET”. EN D’ALTRES OCA-
SIONS, DINS LA CAIXETA HI TROBÀVEM ALGUN 
INSTRUMENT, COM UNS PICAROLS QUE PODIEN 
ACOMPANYAR L’OBJECTE I QUE ENS ANIMAVA A 
APRENDRE A TOCAR AQUEST INSTRUMENT, COM 
LA CAIXETA DE “DALT DEL COTXE”. ALGUNES 
CANÇONS ANAVEN ACOMPANYADES D’UNA IMAT-
GE COM “EL GEGANT DEL PI” O “LA CANÇÓ DEL 
SILENCI”. TAMBÉ HI HA HAGUT MOMENTS EN QUÈ 
PODÍEM DESCOBRIR UN NOU BALL O UNA NOVA 
DANSA AMB UN MATERIAL NOU COM “VOLTA CAP 
AQUÍ” O “LA CANÇÓ DE LA FELICITAT”. FINS I TOT 
EN ALGUN MOMENT HEM TROBAT LA FOTO DE 
COMPOSITORS QUE HAVIEN VISCUT FEIA MOLTS 
ANYS, COM MOZART O LEO DELIBES, I QUE HAVI-
EN CREAT MÚSICA QUE ENS HA FASCINAT.

GRÀCIES A LA CAIXA DE MÚSI-
CA HEM ANAT DESCOBRINT DI-
FERENTS POSSIBILITATS D’ES-
COLTAR, BALLAR, CANTAR, 
JUGAR, RELAXAR-NOS I EMOCI-
ONAR-NOS AMB LA MÚSICA.

SI CONEIXEU ALGUN NEN I NENA 
DEL CICLE PETIT LI PODEU PRE-
GUNTAR QUÈ ÉS EL QUE MÉS LI 
HA AGRADAT DE TOT EL QUE HA 
SORTIT DE LA CAIXA DE MÚSICA.

Música
      Inf

antilCarta dels Mestres i les mestres 
del Machado
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Durant aquest curs les situacions que s’han anat 

donant a la classe de P3A ens han portat a viven-

ciar com s’arriba a la vida, a través de dos con-

textos molt significatius: “Germanes i germans” i 

“Les abelles”. 

Quan va començar el curs hi havia 7 mares em-

barassades, el que volia dir que alguns nens i ne-

nes tindrien germanets o germanetes. Per això, 

vam mirar amb molt d’amor aquest esdeveniment 

que vindria i vam ajudar els nens i nenes que es 

convertirien en germans i germanes grans amb 

converses, contes, tenint cura de nines per prac-

ticar com cuidar als bebès i convidant a aquelles 

persones especials a la classe. Així, van venir les 

mames embarassades i vam poder dibuixar a les 

seves panxes com ens imaginàvem els bebès 

a dins, vam cantar cançons de bressol als nos-

tres germans i germanes petites i vam compartir 

estones de joc. Ens han fet molta il·lusió els nai-

xements de tots aquests i aquestes bebès i l’ex-

periència que cada nen i nena ha compartit amb 

nosaltres.

Però aquí no acaba la cosa! Ens vam endur una 

gran sorpresa quan una nena ens va portar un 

tros de bresca d’abella que s’havia trobat a la 

muntanya i la vam mirar pel microscopi: hi havia 

un ésser viu a dins! Vam investigar i vam desco-

brir que podia ser una larva d’abella i així ens vam 

endinsar en com neixen les abelles i què necessi-

ten per poder-ho fer.

Ara ja sabem que les persones i les abelles nei-

xen de diferent manera però l’arribada a la vida 

de totes dues ens ha semblat espectacular i molt 

significativa!

L’ARRIBADA A LA VIDA A P3A
ELS INFANTS DE P3B ENS VAM REUNIR 
AMB LA CLASSE DE 4tA I VAM PARLAR DEL 
RESCAT ANIMAL ARRAN D’UN CONTE, DE 
L’ADOPCIÓ DE GATS I GOSSOS. TAMBÉ ENS 
VAN EXPLICAR LA CONSCIENCIACIÓ ANI-
MAL. QUINA PARAULA TAN DIFÍCIL PER 
NOSALTRES!

VAM DECIDIR MUNTAR UA PARADETA A 
LA PORTA DE L’ESCOLA PER RECOLLIR TOT 
TIPUS DE MATERIAL PER L’SPAM, LA PRO-
TECTORA D’ANIMALS DE MATARÓ. PRIMER 

VAM DISSENYAR DOS CARTELLS AMB LA 
PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA I DESPRÉS 
VAM ANUNCIAR LA DURADA DE LA PARADA, 
ANANT PER LES CLASSES EN PETITS GRUPS 
D’AMBDUES AULES.

PER SORPRESA NOSTRA, LA RESPOSTA MAS-
SIVA DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA 
DEL MACHADO VA SER ESPECTACULAR I 
CADA DIA ANAVA CREIXENT EL VOLUM DE 
MATERIAL!!! DES D’AQUESTES LÍNIES APRO-

FITEM PER DONAR-VOS LES GRÀCIES A 
TOTHOM PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 
DESINTERESSADA!!! SOU GENIALS!!!

ARA SOLS ENS QUEDAVA ACABAR D’ORGA-
NITZAR LA SORTIDA A L’SPAM PER PORTAR 
TOT EL MATERIAL I CONÈIXER LES DIFE-
RENTS TASQUES QUE FAN ALLÀ AMB ELS 
ANIMALS, PERÒ EL COVID-19 ENS VA ATU-
RAR EN SEC I VAM HAVER DE CANCEL·LAR 
AQUESTA SORTIDA QUE TANTA IL·LUSIÓ 

ENS FEIA A TOTHOM.

PERÒ SI ALGUNA COSA HEM APRÈS DE TOT 
AIXÒ ÉS QUE UNINT ESFORÇOS I COL·LABO-
RANT ELS UNS AMB ELS ALTRES I POSANT EL 
COR AMB CADA COSA QUE FEM SOM IMPA-
RABLES!!!

ALS NENS I NENES DE 4tA, GRÀCIES PER 
LA VOSTRA ESTIMA I ESPEREM PODER FER 
AQUESTA SORTIDA O D’ALTRES AVIAT I PLE-
GATS!

RESCAT ANIMAL P3B
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p4 A  A RITME DE HIP HOP

TOT VA COMENÇAR QUAN LA PROFESSIÓ ESCOLLIDA PEL CALENDARI DE SISÈ VA SER 

BALLARINS/ES DE DIFERENTS ESTILS:  SEVILLANES, BALLET I HIP HOP!! 

DE MICA EN MICA, EL HIP HOP VA ANAR AGAFANT 

IMPORTÀNCIA A LA CLASSE I ELS NENS/ES BALLAVEN, 

EN PARLAVEN I S’ENGRESCAVEN CONSTANTMENT. UNA 

SORPRESA ES VAN EMPORTAR, I ÉS QUE LA FAMÍLIA D’UN 

DELS NENS DE LA CLASSE, TÉ UNA ESCOLA DE DANSA 

DE HIP HOP! DE SEGUIDA ES VAN POSAR EN CONTACTE 

AMB ELLS PER FER-HI UNA VISITA I VAN BUSCAR QUIN 

ERA EL MILLOR BUS DE LÍNIA PER ARRIBAR-HI. ALLÀ, 

VAN FER MOLTES COSES, DES D’UNA BREU EXPLICACIÓ 

DEL HIP HOP FINS A BALLAR SENSE PARAR TOT FENT EL 

CUC, EL ROBOT, LA PILOTA, LES ONADES, ENTRE D’ALTRES.  

PER RECORDAR AQUESTA EXPERIÈNCIA, VAN FER UN 

ESQUEMA VISUAL ON UNA DE LES COSES QUE HI VAN 

APUNTAR VA SER QUE EL HIP HOP ESTÀ FORMAT PER 

QUATRE ELEMENTS: ELS DJ’S, ELS BALLARINS/ES, ELS 

GRAFITERS/ES I ELS RAPERS/ES. EL QUE MÉS ELS 

VA CRIDAR L’ATENCIÓ VAN SER ELS GRAFITERS/ES I, 

DE SEGUIDA, ES VAN COMENÇAR A INTERESSAR PER 

ELLS/ES: MIRAVEN 

VÍDEOS, FOTOS, VAN 

CREAR EL SEU NOM EN FORMAT GRAFITI, APROFITANT 

LA SORTIDA AL BÚLDER EN VAN ANAR A VEURE PEL 

CARRER. TAMBÉ, VAN FER PARTICIPAR A LES FAMÍLIES 

AMB L’ACTIVITAT D’ANAR A FER UNA VOLTA EN BUSCA 

DE GRAFITIS I FER-SE FOTOS AMB ELLS. DESPRÉS, VAN 

APROFITAR AQUESTES FOTOS PER FER CLASSIFICACIÓ 

DE GRAFITIS. N’HI HAVIA DE LLETRES, DE PERSONES, 

D’ANIMALS,  DE PLANTES...! I, EVIDENTMENT, TAMBÉ 

VAN FER DE GRAFITERS/ES PINTANT UN MURAL AMB ESPRAIS DE COLORS!

FINALMENT, COM QUE EL HIP HOP ESTAVA TAN ARRELAT A P4A I APROFITANT QUE 

ARRIBAVA EL CARNAVAL, VAN VOLER DISFRESSAR-SE D’AIXÒ: RAPERS, GRAFITERS/ES, 

DJ’S I BALLARINS/ES. QUIN GOIG QUE FEIEN! 

P4B 
Tresor pirata a l’Escola Antonio Machado

El passat dimecres 29 de gener, els nens i les nenes de p4B en arribar a l’aula es van 

trobar, enmig de la rotllana, un sac petit. Molt sobtats es preguntaven qui l’havia portat: les 

mestres, l’Anna i la Carla? No  pas! Doncs elles dues també estaven ben sorpreses! 

Quan ja tots estaven en rotllana, van decidir 

obrir el saquet. Dins es van trobar una carta 

d’un pirata! Ostres, quina emoció! A la carta els 

deia a les nenes i els nens que havien de fer 

una gimcana per l’escola per trobar el tresor que 

els hi havia deixat. Som-hi, doncs! La primera 

prova consistia a fer uns trencaclosques per 

grups. Aquests trencaclosques eren imatges de 

diferents espais del gimnàs. Tot seguit, molt i 

molt engrescats, van anar al gimnàs i allà van 

haver de buscar sobres. En aquests sobres hi havia unes icones que els portarien al proper 

lloc on buscar més pistes: la biblioteca. A la porta de la biblioteca hi havia una nota penjada 

del pirata que deia que havien de buscar 4 ampolles i dins de cada ampolla trobarien una 

lletra que ordenant-les trobarien la paraula que els portaria a trobar el tresor. Buscant i 

buscant, pensant i pensant, el proper i últim lloc per trobar el tresor era el pati! Corrents van 

anar cap al pati i... sí, allà van trobar el tresor pirata! Quina xulada! 

Finalment, en obrir el tresor van quedar ben 

sorpresos...i és que dins el tresor no hi havia ni 

diners ni joies... sinó un llibre i un trofeu. Amb 

això, el pirata, volia transmetre als nens i nenes  

que no tots els tresors són d’or i de plata sinó 

que n’hi ha que són personals i més valuosos. I, 

és a partir d’aquí, que cada setmana les nenes 

i els nens de p4B portaven el seu tresor més 

apreciat de casa seva. 
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ELS NENS I NENES DE P5A HEM ESTAT TREBALLANT EL CONTEXT DE LES 

ESTÀTUES I PER CARNAVAL, JUNTAMENT AMB LES NOSTRES DISFRESSES 

D’EGIPCIS, VAM DECIDIR ELABORAR UNA ESTÀTUA MOLT CONEGUDA D’EGIP-

TE, LA FAMOSA ESFINX DE GIZA. PER CONSTRUIR-LA VAM SEGUIR UNS PAS-

SOS. PRIMER VAM FER EL MOTLLE AMB UNES PECES DE CARTRÓ QUE HI 

HAVIA A UN DELS NOSTRES AMBIENTS, EL CREATIU, ON FEM CONSTRUCCI-

ONS. DESPRÉS VAM DECIDIR DE QUIN MATERIAL ESTARIA FETA, JA QUE ELS 

ESCULTORS FAN SERVIR PEDRA, FUSTA, GEL, SORRA… NOSALTRES VAM 

PENSAR EN PAPER DE DIARI. I PER ÚLTIM VAM MODELAR LES PARTS DE LA 

FIGURA PER SEPARAT: CAP, COS I POTES, I DESPRÉS UNIR-LES. PER ACA-

BAR, UNA MÀ DE PINTURA I EL RESULTAT VA SER ESPECTACULAR! VAM ES-

TAR TOTA UNA SETMANA PER CONSTRUIR-LA, TOT I QUE A L’ANTIC EGIPTE 

VA SER MOLT MÉS DIFÍCIL; HEM APRÈS MOLTES COSES D’AQUESTA ÈPOCA. 

I SOBRETOT ENS HEM ESFORÇAT I GAUDIT DE VALENT!

P5A

ESTÀTUA DE L’ESFINX DE GIZA

P5B

ELS MISTERIS DE L’UNIVERS
ELS NENS I NENES DE P5B AQUEST CURS ENS HEM ENDINSAT EN ELS MISTERIS 
DE L’UNIVERS. HEM DESCOBERT MOLTES COSES SOBRE ELS PLANETES, ELS 
SATÈL·LITS I LES ESTRELLES. VA SER PRECISAMENT VOLENT OBSERVAR LES 
ESTRELLES DE DIA, QUAN VA COMENÇAR UN CAMÍ QUE ENS VA PORTAR A 
CONÈIXER QUINA ERA LA NOSTRA CONSTEL·LACIÓ.

EL DIA QUE EN DANIEL, COMPANY DE LA CLASSE, 
VA PORTAR EL SEU TELESCOPI, VAM ESTAR 
OBSERVANT COM FUNCIONAVA I ELL ENS VA 
EXPLICAR COM L’HAVÍEM DE FER SERVIR I QUINES 
COSES PODIA MIRAR ELL DES DE CASA. AL PATI 
VAM OBSERVAR ELS OCELLS I ELS ARBRES, 
PERÒ DE SEGUIDA 
VAM ENTENDRE QUE 
LES ESTRELLES, 
QUE ERA EL QUE 

NOSALTRES REALMENT VOLÍEM DESCOBRIR, NO ES 
PODIEN VEURE, JA QUE NECESSITÀVEM QUE FOS 
DE NIT I NO HI HAGUÉS EL SOL.

AQUESTES GANES DE PODER VEURE LES 
ESTRELLES A LA CLASSE ENS VAN PORTAR A 
VISITAR UN PLANETARI VIRTUAL, ALLÀ VAM VEURE 
LA CONSTEL·LACIÓ DE CRANC, LA DE L’ANNA, I VAM VOLER DESCOBRIR QUINES 
EREN LES NOSTRES. VAM APRENDRE, QUE ELS HORÒSCOPS VENIEN DE LES 
CONSTEL·LACIONS I PER SABER QUINA ERA LA NOSTRA, HAVÍEM D’ESBRINAR 
QUIN ERA EL NOSTRE HORÒSCOP. PER AIXÒ, ENS HAVÍEM DE FIXAR EN LA 
NOSTRA DATA DE NAIXEMENT. VAM COL·LOCAR ELS NOSTRES ANIVERSARIS, 
ORDENANT ELS MESOS DE L’ANY I SITUANT LA NOSTRA FOTOGRAFIA, 
HORÒSCOP I CONSTEL·LACIÓ ALLÀ ON LI TOCAVA.

UN COP JA TENÍEM CLAR QUINA ERA LA NOSTRA 
CONSTEL·LACIÓ VAM HAVER D’APRENDRE COM 
DIBUIXAR-LA, QUIN DIBUIX FORMAVEN LES 
ESTRELLES QUE TENIA I PLASMAR-LA EN PAPER. 
ENS VAM ORGANITZAR EN PETITS GRUPS 
SEGONS LES NOSTRES CONSTEL·LACIONS I 
EN UN PAPER D’EMBALAR NEGRE, VAM FER EL 
DIBUIX AMB LLAPIS, VAM ESCRIURE EL NOM 
DE LA CONSTEL·LACIÓ I FINALMENT HO VAM 
REPASSAR TOT AMB PINTURA FLUORESCENT.

QUAN JA VA ESTAR ACABAT, VAM PORTAR EL NOSTRE MURAL A LA COVA, ON 
VAM PODER VEURE, PER FI, BRILLAR LES NOSTRES ESTRELLES.
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AMB LA INTENCIÓ D’ANAR DE COLÒNIES 

AL “MAS GORGOLL” DE PALAMÓS, EN DANI 

ENS VA PROPOSAR UNS REPTES.

ELS REPTES (5) VAN SER ELS SEGÜENTS:

1. ESCRIURE LA CIRCULAR INFORMATIVA 

DE LES COLÒNIES (FOTO 1).

2. CALCULAR QUANT FALTA PER ANAR DE 

COLÒNIES (FOTO 3).

3. DESCOBRIR QUIN ÉS EL CAMÍ MÉS CURT 

I QUANT DE TEMPS TRIGAREM EN ARRIBAR 

A LA CASA DE COLÒNIES (FOTO 5).

4. PENSAR A QUÈ PODEM JUGAR DURANT 

EL NOSTRE TEMPS LLIURE (FOTO 7).

5. ESCRIBIR QUÉ PONEMOS DENTRO DE LA 

MOCHILA (FOTO 8).

EN PRIMER LLOC, ENS VAM REPARTIR EN 

FUNCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES I EL NOM-

BRE DE REPTES QUE HAVÍEM DE RESOL-

DRE. FINALMENT, VAM FORMAR 5 GRUPS 

DE 4 o 5 ALUMNES CADASCUN.

A CONTINUACIÓ, VAM COMENÇAR A COO-

PERAR EN PETIT GRUP PER TAL DE DONAR 

RESPOSTA A AQUESTS DESAFIAMENTS TAN 

ENGRESCADORS.

DURANT EL PROCÉS, VAM HAVER DE FER 

UN MUNT D’ACCIONS: PARLAR, ESCOLTAR, 

LLEGIR, COMPRENDRE, PENSAR I ARGU-

MENTAR ELS NOSTRES PENSAMENTS I 

IDEES, ARRIBAR A ACORDS, ESCRIURE LES 

NOSTRES CONCLUSIONS, PREPARAR I EX-

POSAR LES NOSTRES DEDUCCIONS I, AVA-

LUAR-NOS I COAVALUAR ELS COMPANYS I 

COMPANYES D’ALTRES GRUPS.

FINALMENT, PER TAL QUE LES NOSTRES 

MARES I/O PARES ENTENGUESSIN COM 

TREBALLÀVEM A LA CLASSE, DURANT LA 

REUNIÓ D’AULA DE 1R A, VAM PENSAR QUE 

SERIA INTERESSANT FER UNA DINÀMICA 

SIMILAR A LA NOSTRA. PER AQUEST MOTIU, 

QUAN VAN VENIR, VAN HAVER DE RESOL-

DRE ELS MATEIXOS REPTES QUE HAVÍEM 

FET NOSALTRES UNS DIES ABANS (FOTOS 

2, 4 i 6). 

1r A MAS GORGOLL
1

3

5

7

2

4

6

8
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Pam-pam-pampampam-pam! Som-hi amb aquest ritme!!!

Aquest curs hem treballat el basket beat a cinquè de primària. Podríem pensar que és cosa de l’àrea de 
música, però és que molts cops, aquestes dues àrees no poden separar-se. Quan fem coreografies, estem 
treballant el moviment juntament amb la música. I el cas del basket beat, n’és un exemple més. 

El basket beat és una metodologia que utilitza la pilota de bàsquet, el cos i el joc per a fer ritmes i d’altres 
manifestacions artístiques, a banda, també, de millorar la nostra coordinació òculo-manual, el ritme i el 
treball en equip.

Amb aquesta pràctica intentem fomentar la participació física, intel·lectual i social des de la convicció que 
tots podem generar una creació vàlida per a ser reproduïda, la qual cosa també afavoreix al creixement 
personal.

Només necessitem una pilota i ganes de crear!

Com ho vam fer?

Primer ens vam situar tots en un cercle gran i vam fer un gest bàsic dividit en quatre parts (quatre temps): 
un bot amb una mà, un altre bot amb l’altra mà, agafo la pilota amb les dues mans i la pico amb una. Amb 
això, ja teníem un ritme fet. Vam anar repetint aquesta seqüència per tal que tothom la tingués interio-
ritzada. Calia posar-hi molta atenció perquè tot sonés al mateix temps. Tot seguit, vam utilitzar una base 
musical de ritmes, una bateria, amb una pulsació lenta de 90 bpm (beats per minut). Quan tothom va 
interioritzar aquesta pulsació, vam augmentar-la a 110 bpm. Era una miqueta més ràpida. Ens vam engres-
car tant que vam voler provar més ràpid, i vam pujar a 120 bpm. Va ser un desastre, però vam riure molt.

Després de la pràctica en grup, vam dividir-nos en petits grups i cada grup es va inventar un ritme, sempre 
tenint com a base que havia de ser de quatre temps. Les creacions grupals van ser una passada, ja que 
no només es feia servir la pilota per crear so, sinó que intervenia tot el cos per expressar-se mitjançant el 
moviment.

D’aquí, vam tornar-nos a ajuntar tot el grup en una gran rotllana i tothom repetia el ritme que els diferents 
grups havien creat. Teníem una súper coreografia muntada!!!

El següent pas, que ens va quedar pendent de treballar, era agafar una cançó coneguda amb una base 
rítmica marcada (per exemple, un rap) i fer una coreografia sencera. Però això ens queda pendent per al 
curs vinent!

Basket Beat! 1rB

AIXÒ DE GAMIFICAR, QUE ESTÀ TANT DE MODA, NO-
SALTRES JA HO FEM A LA CLASSE!

ELS ALUMNES DE 1rB VAM DESCOBRIR UNA EINA MOLT 
DIVERTIDA PER COMPROVAR QUÈ HEM APRÈS I PER 
REFORÇAR ALLÒ QUE JA SABEM. SE’N DIU Kahoot. 

ÉS UNA PLATAFORMA VIRTUAL, GRATUÏTA, QUE PO-
DEM FER SERVIR QUAN VULGUEM I ON VULGUEM, 
SEMPRE QUE DISPOSEM D’INTERNET I TINGUEM UN 
“PIN” PER ACCEDIR-HI. 

ES PODEN CREAR Kahoots NOUS O UTILITZAR ELS QUE 
JA HI HA A LA PLATAFORMA.

A LA NOSTRA CLASSE, N’HEM CREAT DE NOUS I HI HEM 
JUGAT MOLTES VEGADES I DE MOLTES MANERES: EN 
GRAN GRUP, PETIT GRUP I INDIVIDUAL, A CASA NOS-
TRA. SÍ, SÍ, TAMBÉ PODEU JUGAR A CASA, SI TENIU 
CONNEXIÓ A INTERNET. 

NOSALTRES N’HEM FET UN PER AL PRIMER TRIMESTRE 
SOBRE NOSALTRES MATEIXOS, PER VEURE I RECOR-
DAR NOMS, AFICIONS, GUSTOS DELS COMPANYS I LES 
COMPANYES DE LA CLASSE. EN EL SEGON TRIMESTRE, 
N’HEM FET 2 MÉS! UN DE L’ESCULTURA MATARONINA 

LAIA L’ARQUERA, JA QUE VAM FER UNA SORTIDA I VAM 
DESCOBRIR UN MUNT DE COSES D’ELLA. I L’ALTRE, SO-
BRE ELS ESPAIS D’EXPERIÈNCIES, DELS QUE GAUDIM A 
L’ESCOLA. TOTS TRES ENS HAN AGRADAT MOLT!

ENS AGRADA MOLT AQUESTA EINA PERQUÈ:

- “ÉS MOLT DIVERTIT”,

- “T’AJUDA A CONÈIXER MILLOR ELS AMICS”,

- “ÉS UN JOC D’ENDEVINAR”,

- “ENS AGRADEN LES PREGUNTES”,

- “HEM D’ESCOLLIR LA RESPOSTA CORRECTA”,

- “ENS EMOCIONEM MOLT QUAN HEM DE CON-
TESTAR”,

- “ENS ADONEM DEL QUE HEM APRÈS I, SI NO HO 
SABEM, DONCS HO APRENEM”,

- “NO CAL COMPTAR ELS PUNTS NI GUANYAR, 
POTS JUGAR PER DIVERTIR-TE”.

US ANIMEM A DESCOBRIR-HO!   
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Els alumnes de 
2nA de l’escola 
hem pogut viure 
un context ple 
d’emocions. El 
temps abans de 
l’arribada d’aquest 
divendres de 
disbauxa causa 
molta emoció als 
nostres alumnes i 
als i les mestres de 
l’escola. A l’aula 
ens ha permès 

realitzar moltíssimes activitats, totes elles encaminades 
a confegir la nostra disfressa tan esperada per tots. 
Amb els i les alumnes i a través d’una conversa molt 
interessant, vàrem decidir després d’uns quants dies 
de dissenys i posades en comú de les disfresses què 
volíem: que aniríem de pintors i pintores, tot tenint 
en compte una sèrie de premisses molt importants: 
res de contingut bèl·lic, fàcil de fer, poder fer-la amb 
material reciclat majoritàriament, que no triguem gaire 
a fer-la i que tothom la pugui fer. Cal dir que el grup 
de 2nA és un grup molt artístic, així que ens anava 
com anell al dit! 

Un cop vàrem saber de què volíem anar per decisió 
democràtica, és a dir, per votació final de les 
propostes fetes pels alumnes, vam posar fil a l’agulla 
i vam començar a pensar com volíem que fos la 
nostra disfressa final, tot tenint en compte els models 

que ja havíem vist fins ara i que havien fet els nostres 
companys. Per fer-ho bé, primer ens vam dibuixar a 
nosaltres mateixos i, a sobre, els complements de la 
nostra disfressa amb molt detall, indicant el material 
amb el que faríem cada complement. La posada en 
comú a la resta del grup aula ens va ajudar a acabar 
de decidir com volíem que fos la nostra disfressa. 
Però vam tenir una petita sorpresa, alguns alumnes 
de l’aula, tan creatius com sempre, van decidir que la 
seva disfressa final se l’imaginaven en format quadre i 
paleta de colors, aquest seria el complement principal. 
Després de parlar-ho amb la resta del grup classe 
vàrem arribar a la conclusió que era una molt bona idea 
i els vam ajudar per decidir també els materials dels 
seus complements. Aquesta petita oportunitat que es 
va generar, ens va donar peu a parlar de diferents 
pintors donat que els que anàvem disfressats de 
quadres es volien posar un quadre conegut. De tots 
els pintors dels que vam parlar, vam acabar decidint 
que els quadres durien la MONA LISA d’en Leonardo 
da Vinci i que la resta, que aniríem disfressats de 
pintors, ens pintaríem els bigotis com Dalí. Un cop 
sabíem els complements i material necessari, vam fer 
una comanda de material comú i li vam passar a l’Ana, 
la secretària de l’escola. Cal dir però, que una part 
important del material utilitzat era reciclat, per la qual 
cosa de seguida els alumnes van dur caixes de cartró 
i tubs cilíndrics grans de cartró i vam poder començar 
a treballar. Una altra part del material estava a la 
mateixa escola, així que de seguida ens vam posar 
mans a l’obra. Moltes gràcies a les famílies, perquè 
vau ser una gran ajuda per nosaltres, ens van ajudar 
moltíssim en aquest procés. De mica en mica vam 

2nA LA FESTA DE CARNESTOLTES

construir el nostre tub de cartró pintat de color verd 
que, junt amb cartolina tallada, era el nostre pinzell; 
la nostra boina amb cartolina i bossa de la brossa 
negra, el nostre vestit de pintor amb una bossa de la 
brossa blanca tallada a mida per nosaltres mateixos i 
unes taques de colors fetes amb cartolines; i la nostra 
paleta de colors feta amb cartró i pintura. Tot sumat 
a l’amor i l’alegria amb què ho vam fer tot, va donar 
com a resultat una disfressa de pintors de la qual ens 
vam sentir molt orgullosos i ens encantava! Mentre 
nosaltres elaboràvem aquestes disfresses, al mateix 
temps, els que anaven de quadres feien els marcs dels 
quadres amb cartró i pintura i enganxaven el quadre 
de la Mona Lisa al mig. Les paletes, amb capses de 
cartró grans elaboraven la seva paleta gegant, eren 
com les petites dels pintors però gegants! Tot plegat 
va ser molt emocionant i van quedar unes disfresses 
ben maques i còmodes de portar! 

Per últim, vam 
haver d’escollir 
la cançó per a 
la desfilada a la 
pista. Buscant 
a Youtube vam 
trobar una cançó 
que es titulava 
“La cançó dels 
pintors” i només 
escoltar-la vam 
saber que era la 
que volíem ballar 

a la festa. Tenia ritme, la lletra era fàcil d’aprendre i 
va connectar amb nosaltres i la nostra disfressa des 
del primer moment! Amor a primera vista! Tot seguit, 
ens vam animar a pensar el ball que l’acompanyaria, 
aquests nens i nenes són tan artistes que en un tres 
i no res ja sabíem què faríem! El resultat, el podeu 
veure a la gravació que surt al bloc! Per acabar, entre 
tots, vam elaborar en un mural tot el procés que 
havíem seguit, també perquè el poguessin gaudir les 
famílies que venien a les portes obertes a visitar la 
nostra escola. 

Ens ho vam passar d’allò més bé i la disfressa ens 
va ajudar, una vegada més, a aprendre molt sobre 
coses importants i necessàries per la vida: prendre 
decisions, conversar, documentar, reflexionar, 
dissenyar, mesurar i un llarg etcètera. Una vegada 
més, estava passant...
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2NB Nosaltres som rèptils?

Els alumnes i les alumnes de 2nB 
elaborem un esquema sobre el procés del 
context : Nosaltres som rèptils?

1- Tot va començar al primer trimestre. 
Una alumna de classe ens va portar un 
terrari amb un camaleó. Aquest animal 
va generar molta curiositat però es va 
quedar amb això...curiositat. Al cap d’unes 
setmanes, la mateixa alumna ens va portar 
un altre terrari però, en aquest, hi vivien 2 
serps. Les vam observar, tocar... i en aquí 
és on van començar a sorgir diversitat de 
preguntes. 

2- Al segon trimestre, l’alumna en 
qüestió ens va dur la muda d’una de 
les serps. En aquest moment, es va 
generar una enrevessada conversa on 
hi van tenir cabuda infinitat d’animals 
(aquesta conversa la vam transcriure 
literalment amb totes les intervencions 
dels i les alumnes) i la pregunta clau va 
ser: Nosaltres som rèptils? en aquest 
precís moment és quan es va iniciar aquest 
context.

3- Tot seguit, per intentar veure quines 
característiques tenien els diferents 
animals, al llarg dels dies vam anar fent 
diferents tipus d’activitats, les quals ens 
van ajudar a aclarir moltes de les idees 
inicials. 
4- A partir de la pregunta: COM 
TENEN LA PELL? vam poder 
anar construint les nostres pròpies 
classificacions i ens vam atrevir a fer un 
gran esquema. Un cop fet l’esquema a la 
pissarra el vam traslladar al “Popplet” (un 
programa que fa aquest tipus d’esquemes) 
I aquest va ser el resultat!

3rA QUÈ FEM AMB EL DRAC?

AL LLARG DEL PRIMER TRIMESTRE L’AU-
LA DE 3rA VA ESTAR TREBALLANT EL CON-
TEXT DEL TEATRE!
EL PRIMER QUE VAM HAVER DE FER VA 
SER DECIDIR QUIN TIPUS D’OBRA VOLÍEM 
I VAM BUSCAR RECURSOS A INTERNET.
VAM TROBAR UNA NOIA QUE ES DIU ADE-
LAIDA I DESPRÉS D’ENVIAR-LI UN CO-
RREU I LLEGIR-NOS EL GUIÓ QUE ENS 
VA PROPOSAR, LA NOSTRA FEINA VA SER 
REVISAR-LO, ADAPTAR-LO, CANVIAR-LO, 
AMPLIAR-LO...TOT AL NOSTRE GUST. 
CADASCUNA DE LES FEINES QUE HA 
COMPORTAT L’OBRA L’HEM ANAT FENT EN 
PARELLES, EN GRAN GRUP, EN PETITS O 
SOLS.
UN COP VAM TENIR L’OBRA, HAVÍEM DE 
PENSAR EN EL DECORAT. A NIVELL INDIVI-
DUAL TOTHOM VA FER LA SEVA PROPOS-
TA I VA SER MOLT DIFÍCIL ESCOLLIR PER-
QUÈ TOTS ELS DISSENYS EREN MOLT 
BONICS I ORIGINALS! PER TANT VAM 
HAVER DE FER VOTACIONS.
VAM TENIR MOLTA SORT DE LA MARTA, 
UNA GRAN EXPERTA QUE ENS VA AJUDAR 
I ENS VA DONAR MOLTS CONSELLS AR-

TÍSTICS.
ENS VA QUEDAR GUAPÍSSIM!
FER TEATRE IMPLICA PRENDRE MOLTES 
DECISIONS COM PER EXEMPLE SOBRE 
L’ATREZZO, EL GUIÓ, EL DECORAT, LA 
TRIA DE PERSONATGES… TAMBÉ CAL 
TENIR EN COMPTE ANAR A MESURAR 
LA PARET DEL GIMNÀS PER NO FER UN 
DECORAT MASSA GRAN O MASSA PETIT. 
VAM AGAFAR CINTES MÈTRIQUES I VAM 
FER EL CÀLCUL DEL NOSTRE PAPER 
D’EMBALAR, QUE ERA ENORME!
I SOBRETOT EL QUE S’HA DE FER ABANS 
D’UNA OBRA ÉS PRACTICAR I ASSAJAR 
MOLT!
NOSALTRES HO VAM ESTAR FENT AL 
LLARG DE GAIREBÉ TOT EL PRIMER TRI-
MESTRE.
HA ESTAT MOLTA FEINA PERÒ PER AIXÒ 
L’OBRA VA SER TOT UN ÈXIT I, TOT I ELS 
NERVIS, ENS HO VAM PASSAR MOLT BÉ 
I VAM PODER GAUDIR DAVANT DE LES 
FAMÍLIES I DELS COMPANYS I COMPAN-
YES DE CICLE. UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA!       
3rA

VAM DECIDIR FER EL PAISSATGE ON TOTS HEM PARTICIPAT I VAM 
ACORDAR FER LES GALLINES!
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Els alumnes de tercer, al llarg del primer trimestre 

vam estar preparant la nostra obra de teatre. El pri-

mer que vam fer va ser decidir de què volíem que 

anés la nostra obra, així que vam fer una primera 

pluja d’idees, però no acabaven de sortir, així que 

vam decidir buscar per Internet.

Vam trobar una noia que tenia obres de teatre es-

crites per a nens i nenes de la nostra edat, així que 

vam llegir algunes de les que tenia i la que més 

ens va agradar va ser l’anomenada “I conte contat 

aquest conte no s’ha acabat”. 

Vam decidir enviar-li un correu a aquesta noia per-

què ens la fes arribar. Quan l’Asun (la noia que ha-

via escrit l’obra) ens la va fer arribar per correu elec-

trònic la vam llegir tota sencera, i ens vam adonar 

que faltaven personatges i que hi havia coses que 

no ens agradaven. Així que vam pensar en quins 

personatges més podíem afegir i vam ampliar el 

guió. 

Tot seguit vam decidir cadascú el personatge que 

volia ser, i per sorpresa de tots, va ser més fàcil del 

que ens pensàvem i tots vam estar contents amb el 

nostre personatge. 

Així que ara tocava preparar i aprendre’ns el guió, 

així que vam demanar a les famílies que ens aju-

dessin, i els dijous a la tarda venien unes quantes 

famílies, ens dividíem per grups i practicàvem l’obra. 

Primer només el text, però a mida que passaven els 

dies ja afegíem els gestos i els complements que 

portàvem. 

També vam haver de pensar en l’atrezzo que ne-

cessitàvem, el decorat que volíem i preparar-ho tot 

perquè l’obra sortís bé.

El dia de l’estrena de l’obra estàvem tots molt ner-

viosos, i vam fer una sessió de relaxació per cal-

mar-nos i que a la tarda tot anés perfecte. I així va 

ser, l’obra va ser tot un èxit i ens ho vam passar 

molt, però que molt bé! Aquell dia se’ns van barrejar 

diferents sentiments, contents, feliços i orgullosos 

de com havia anat, però a la vegada tristos perquè 

ja havia acabat tot el procés que tant havíem gaudit.

3r B   “I CONTE CONTAT, AQUEST CONTE NO 

S’HA ACABAT” Els alumnes de 4t A vam iniciar un context sobre la llibreria Dòria. A través d’aquest 
hem estat fent molts càlculs; hem fet molta activitat artística, ja sigui amb aquarel-
les, pintura al tremp, argila o ceres; també hem realitzat uns quants escrits, tant per 
al blog com per treballar la llengua. A més a més, aquest context l’hem treballat en 
castellà. Ens ha descobert el món dels decimals, treballant amb euros i també amb 
les diferents unitats de mesura: m, km, cm, etc.ja que vam veure la distància que hi 
havia des de l’escola fins a la llibreria. 

Després de fer una llarga tria sobre el llibre a llegir, vam ser molt valents i vam lle-
gir-ne tres, dos dels quals parlaven sobre animals, concretament els gossets. Des 
del començament d’aquest curs hem estat parlant sobre els animals que tenim a 
casa, les nostres mascotes. Llavors, en veure que en un dels llibres una gosseta es 
perdia, ens vam posar tristos. A partir d’aquí vam decidir treballar en aquesta direc-
ció i parlar sobre els animals que estan perduts. Tot això ens va portar a voler parlar 
sobre la conscienciació animal fins al punt que vam rebre la visita d’un veterinari a la 
nostra classe i vam decidir poder visitar una protectora. Per poder cuidar una mique-
ta els gossos i gatets de la protectora de Mataró, l’SPAM, van iniciar una recollida 
d’objectes i menjar juntament amb els companys de P3, que també van començar 
a treballar això mateix. 

Al Machado treballem molt i aspectes molt variats, com podeu veure.

4TA LLIBRERIA DÒRIA
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4tB COS HUMÀ 

Al llarg d’aquest segon trimestre, els alumnes de 4tB hem realitzat el context 
del cos humà. Aquest context va sortir gràcies a la radiografia del braç que va 
portar un company de classe. A partir d’aquesta vam poder engegar una petita 
conversa per veure què coneixíem i com ens imaginàvem el nostre propi cos.

A partir d’aquestes idees prèvies, vam poder elaborar una sèrie de preguntes 
del que volíem aprendre. Per poder contestar aquestes preguntes, vam treba-
llar en petits grups d’experts, on havíem de buscar informació i preparar una 
exposició per donar resposta a les diverses qüestions que havíem plantejat.

Més tard, vam exposar els diferents treballs davant de la resta de grups. Els 
vam valorar mitjançant una autoavaluació i una coavaluació.

Vam poder realitzar una sortida a l’exposició Human Bodies de Barcelona. Ens va ser-
vir molt per reforçar els diferents aspectes que hem anat treballant al llarg del context. 
 
Per últim, entre tota la classe, vam formar el nostre propi maniquí, on hi sortien 
les diferents parts del cos que vam treballar.

VISITEM L’EXPOSICIÓ HUMAN
 BODY A L’AULA DE 5è A 
Des de l’inici del nou curs, els alumnes de 5è A van poder compartir amb 3 companys 
l’experiència de tenir un/a nou/va germà/na. Aquest tema va provocar curiositat, 
molts comentaris, dubtes i especulacions. De seguida, ens vam adonar que teníem 
molt d’interès i també desconeixement sobre la reproducció en general. També 
hem sentit a parlar de la reproducció en referència al medi ambient, d’espècies 
d’animals que ja no es poden reproduir i que s’extingeixen. Per aquest motiu, entre 
tots decidim que ens agradaria molt treballar a l’entorn dels temes: COS HUMÀ I 
MEDI AMBIENT.

I què millor que poder veure cossos de veritat per dins? Per tal de poder entendre 
millor com funciona el nostre cos, visitem una exposició què és com fer moltíssimes 
classes d’anatomia juntes. HUMAN BODIES ha estat una experiència inoblidable, 
un viatge per l’interior del cos humà que ens ha permès conèixer tot allò que amaga 
la pell i, al mateix temps, gaudir de l’espectacle de la vida des d’un altre punt de 
vista!
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Des de l’àrea d’anglès no sabíem què triar per la 
revista… Estem presents a totes les aules de l’escola i 
ens passen moltes coses al llarg del curs! Així que us 
convidem a visitar el bloc d’anglès per veure-ho tot i 
passar una bona estona!

I d’entre totes les coses que fem, hem escollit 
finalment el “PROJECTE PEN PALS” per compartir 
amb vosaltres a la revista.

Aquest projecte es duu a terme a 3rA i B i consisteix 
en l’intercanvi de cartes en anglès amb una altra 
escola. Aquest curs la nostra escola amiga és a Santa 
Coloma de Gramenet.

Cada alumne 

o alumna té assignat un alumne o alumna de l’altra 
escola. Així, la primera carta que ens vam enviar va 
ser al desembre parlant de nosaltres una mica: el 
nostre nom i edat, les nostres aficions, etc. juntament 
amb una felicitació i un bon desig per les vacances.

La segona va ser una carta parlant del menjar que 
ens agradava i del que no, a més d’un menú de 
restaurant que vam preparar en grups. Va ser molt 
divertit fer de xefs i crear la nostra pròpia carta!

Rebre la correspondència dels nostres amics és 
emocionant i molt valuós… UNA EXPERIÈNCIA 
ÚNICA!

LEARN ENGLISH!

MÚSICA
L’aula de música es converteix en el majestuós 

PALAU DE LA MÚSICA els dies que toquen 

ESPAIS D’EXPERIÈNCIES per als alumnes de 

cicle mig i de cicle gran.

El que volem en aquest espai és oferir un ventall 

d’experiències musicals als nostres alumnes. 

Donar-los l’oportunitat de vivenciar tot allò que 

estem treballant a les classes amb més profundi-

tat i poder ampliar les nostres curiositats i conei-

xements.

Una de les propostes amb la qual més gau-

deixen els nois i noies és amb la interpretació 

d’instruments. Tothom sap que tocar-ne un no és 

una tasca gens fàcil, però amb algunes ajudes, 

l’acompanyament de la mestra i molta paciència 

i constància, estem començant a fer sonar les 

primeres melodies.

Veure l’alumnat creant, ajudant-se i treballant 

manera cooperativa és potser un dels punts forts 

d’aquest espai.

Cada curs tenim la sort de comptar amb més 

instruments. Aquest fet fa augmentar la possibi-

litat de tocar en conjunt i de crear composicions 

cada cop més elaborades.

Llarga vida al PALAU DE LA MÚSICA!
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5èB Colònies a Tuixent

A l’inici del segon trimestre, vam poder gaudir de les colònies a la neu. Al principi dubtàvem si es 

podrien dur a terme per la falta de neu, però finalment vam poder gaudir d’uns dies fantàstics. 
Vam poder fer esquí de fons i raquetes i tot i que en l’intent vam caure moltes vegades de cul, ens 

ho vam passar genial! A les tardes vam fer un joc de descoberta de l’entorn i així poder conèixer 

el poble i també vam fer un taller al museu de les trementinaires, on ens van ensenyar diferents 

plantes, les seves virtuts medicinals i com elaborar alguns remeis, com la pomada de calèndula. 

Però el millor de tot va ser compartir tots junts aquesta experiència i poder gaudir l’últim dia d’una 

nevada espectacular.

5è B

6èA Las increíbles aventuras de 10 
calcetines fugitivos

Per poder seguir millorant la lectoescriptura, els alumnes de 6èA vam decidir 
llegir dos llibres de lectura a l’aula que ens van recomanar des de la llibreria 
Dòria: “ L’any del gat” i  “Las increíbles aventuras de 10 calcetines fugitivos”. 
Aquest últim llibre tracta sobre deu mitjons que decideixen fugir de la renta-
dora, recórrer el món i viure les seves aventures. Abans de començar a llegir, 
ens adonem que la il·lustració té un pes important en el llibre perquè està ple 
d’imatges amb colors vius. Per aquest motiu, decidim aprofundir en el tema  i 
busquem informació sobre la il·lustració per fer-nos experts. D’altra banda, 
cadascú va fer el seu mitjó amb la idea d’inventar una història il·lustrada amb 
ell com a protagonista.
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6èB EL MÓN ESTÀ PLE DE FIGURES 
GEOMÈTRIQUES

Els alumnes de 6èB hem estat treballant les figures geomètriques. 

Tot va començar la primera setmana de curs, quan vam pensar decorar la 

nostra carpeta. Teníem unes instruccions i a partir d’elles ens van sorgir els 

primers dubtes: polígons, dimensions, costat, etc.

Llavors, vam tenir clar que havíem de solucionar tots els nostres dubtes. 

A partir d’aquí hem fet moltes activitats que us passem a explicar: 

- Ens vam distribuir en 5 grups i havíem de classificar diferents figures 
geomètriques. Ho havíem de plasmar en un full de conferència. 

Posteriorment cada grup va exposar la seva classificació. Ens vam 
adonar que teníem molts aspectes comuns i d’altres no. (1)

1.1.

3.

- Paral·lelament 

anem apuntant tots 

aquells aspectes importants a la 

pissarra i entre tots els anem completant. 

La pissarra ens va quedar plena del tot. I, a 

més a més, un company de la classe va dir una 

frase que fem servir com a títol per aquest article.

- Amb tota aquesta informació comencem una nova 

classificació. Una classificació on a poc a poc anem 
esbrinant com s’organitzen les figures. Fem un esquema 
perquè tota la informació ens quedi més clara. (2)

- Comencem a tenir més clars certs conceptes. Polígon, 

no polígon. Hi ha figures amb volum. Dins dels 
polígons en tenim de regulars i d’irregulars, i 

sabem quines són les seves característiques.  

- Arrel de la frase del nostre 

company, EL MÓN ESTÀ PLE 

DE FIGURES 

2.

4.

GEOMÈTRIQUES, pensem com ho podem demostrar. 

I així ens queda la classe: (3)

Certament el món està ple de figures geomètriques. 
Tenim objectes quotidians, tenim art, tenim arquitectura, 

... Mentre anem col·locant el que hem portat per 

demostrar-ho, anem explicant què sabem d’aquell 

objecte en relació a la geometria. Anem construint 

coneixement.

- Decidim buscar figures geomètriques a l’escola. (4)

- A partir d’aquí agafem l’esquema que ja tenim de la nostra 

primera classificació i l’anem ampliant. Parlem, debatem 
i demostrem si tota la informació que tenim al mural és 

certa o no. I pensem on la podem col·locar en el nostre 

esquema. Cada vegada esbrinem més informació.  

 

Com veieu hem treballat de valent i hem après moltes coses!

3.

2.

5.

- També ens 

endinsem en els triangles. 

Construïm, mesurem els angles, fem la suma 

d’aquests angles i descobrim moltes coses. (5)

- Finalment per grups ens dividim la feina i 

fem una recopilació de tot el que hem 

après en forma de fitxa tècnica 
de cada figura. (6) 

4.

6.
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ANÈCDOTES
ANÈCDOTES P3A

Recordeu el dia que vam posar les fotos de ca-

dascú al seu lloc de la rotllana? Jo sí: era hora de 

recollir i ningú ho feia perquè tots i totes volíeu 

seure a sobre de la vostra foto. Us vaig haver 

d’arrencar com cebes del terra perquè anéssiu a 

recollir!

Quan vau sentir per primera vegada el mantra 

Sa ta na ma us vau quedar amb la boca oberta i 

la mar de relaxats i relaxades, però això continua 

passant cada vegada que el sentiu!

Anècdotes P4B

Anècdota 1: En Martí, a qui li agraden molt els ge-

gants, va portar-ne uns per ensenyar-los als com-

panys/es i explicar per què li agraden tant. Finalment 

vam acabar fent tots una cercavila per la classe i 

ballant el bequetero! 

Anècdota 2: Els nens i nenes de p4B estàvem tre-

ballant els búlders i qui era el campió d’escalada en 

pedra i paret i on vivia. El campió es diu Adam On-

dra i viu a la República Txeca. L’endemà, se’ls va 

preguntar a veure qui se’n recordava com es deia 

el campió d’escalada, i molts van contestar: Adam 

Txeca! No anaven tan mal encaminats, oi

ANÈCDOTES P1erA

-D’ON SURT L’ELECTRICITAT?

UN DIA UN COMPANY DE LA CLASSE VA POR-

TAR UN COTXE ELÈCTRIC DE JOGUINA. A PAR-

TIR D’AQUÍ ES VA GENERAR UNA CONVERSA 

MOLT INTERESSANT SOBRE QUÈ ERA EL QUE 

FEIA FUNCIONAR AQUELL JOGUET. MENTRE 

CONVERSÀVEM, UN COMPANY VA COMENTAR 

QUE EL QUE EL FEIA FUNCIONAR ERA L’ELEC-

TRICITAT, UNA ENERGIA QUE ES DESPLAÇAVA 

PER DINS DELS CABLES D’ALTA TENSIÓ QUE HI 

HAVIA PELS CARRERS I CARRETERES. EL CU-

RIÓS D’AQUESTA SITUACIÓ VA SER QUAN UN 

ALTRE ALUMNE MOLT EIXERIT VA AFEGIR QUE 

AQUESTS ES CARREGAVEN ÚNICAMENT DU-

RANT ELS DIES DE TEMPESTA, MITJANÇANT 

LES ESPURNES QUE GENERAVEN ELS LLAMPS! 

LA VERITAT ÉS QUE AQUESTS INFANTS NO PA-

REN DE SORPRENDRE’M!!! 

-QUÈ PASSA DINS LA PANXA QUE TRANSFORMA ELS 

ALIMENTS?

UN DIA UNA ALUMNA ENS VA EXPLICAR QUE ELS ALI-

MENTS QUE ENS EMPASSÀVEM ES TRANSFORMAVEN 

EN PIPÍ I EN CACA I ELS EXPULSÀVEM AL CAP DE 3 SET-

MANES.

COM QUE DAVANT D’AQUEST COMENTARI ES VA CRE-

AR MOLTA CONTROVÈRSIA, VAM PENSAR QUE PODÍEM 

FER UN EXPERIMENT PER COMPROVAR-HO. AL FER-HO, 

VAM TENIR EN COMPTE QUE NORMALMENT CADA DIA 

FEM, COM A MÍNIM, TRES ÀPTATS (L’ESMORZAR, EL DI-

NAR I EL SOPAR). A MÉS A MÉS, PER SIMULAR EL MEN-

JAR VAM UTILIZAR UNS CUBS ENCAIXABLES (PECES 

DE MULTI-LINK). A CONTINACIÓ, UN COMPANY DE LA 

CLASSE VA REPRESENTAR QUE S’EMPASSAVA LES PE-

CES COM SI FOSSIN TROSSETS DE MENJAR. DE SEGUI-

DA, AL TERCER O QUART DIA TENIA LA PANXA COM UN 

GLOBUS AEROSTÀTIC!!! VAM ARRIBAR A LA CONCLUSIÓ 

QUE PER NO POSAR-NOS MALALTS I EXPLOTAR, ELS 

ALIMENTS QUE ENS EMPASSÀVEM NO PODIEN PASSAR 

TANTS DIES DINS LA PANXA. LA VERITAT ÉS QUE NO PO-

DÍEM PARAR DE RIURE! VA SER MOLT DIVERTIT!!!

ANÉCDOTES 1erB

ALUMNA: NO PASSA RES. ENCARA QUE NO ET DEIXIN VENIR DE COLÒNIES 
ET PORTAREM AL NOSTRE COR.

ALUMNE: JO HE NASCUT AL BIG BEN (I UN COMPANY RESPON: QUÈ DIUS! 
SI AIXÒ ÉS QUAN VA EXPLOTAR L’UNIVERS (BIG BANG)...

ALUMNA: HI HA NENS QUE ELS HI COSTA, PERÒ NO SIGNIFICA QUE NO 
SABEN FER-HO, ÉS QUE NECESSITEN MÉS TREMPS I TRANQUIL·LITAT.

ALUMNE: (PARLANT DE LLETRES, PROPOSANT IDEES) JO HE ANAT AL 
JARDILAND I HE LLEGIT TOTS ELS CARTELLS DELS CARRERS.

ALUMNA: (REPASSANT UN CONTEXT) ESTEM RECONSTRUINT LA MEMÒRIA!

ALUMNA: (UNA COMPANYA ENS EXPLICA QUE JA HA TINGUT EL SEU 
GERMANET) HA DE SER MOLT BONIC! ENHORABONA, AVUI SÓC FELIÇ PER 
TU!

ALUMNA: (PORTA DE CASA UN POT AMB PÈSOLS GERMINANT) MIREU! AIXÒ 
QUE PORTO ÉS LA VIDA MISMA!

ALUMNE: (REFLEXIONANT SOBRE EL TREBALL FET EN PETIT GRUP) HE 
PENSAT, HE ESTAT AJUDANT I VOLIA FER UN PLÀNOL, PERÒ HO HA FET ELL 
I NO CALEN DOS, LLAVORS HE FET LES NORMES.

ALUMNA: NO PASSA RES SI ENS EQUIVOQUEM! AIXÍ APRENEM SI ENS 
EQUIVOQUEM. ÉS UNA MANERA D’APRENDRE EQUIVOCAR-SE!

ALUMNE: FARÉ PRIMER UN PLÀNOL PER IMAGINAR-ME COM POT QUEDAR I 
DESPRÉS, SI QUEDA BÉ, HO FARÉ EN GRAN.

ALUMNE: CUANDO SE FUE EL EGIPCIO, QUAN ESTÀVEM A PUNT DE PASSAR 
ALS ORDINADORS,  LES PIRÀMIDES ES VAN OMPLIR DE SORRA PER UNA 
TORMENTA. 

ALUMNA: (UN COMPANY LI PREGUNTA: “COM SABEM QUIN ANIMAL HI HA 
DINS L’OU?”) POR EL TAMAÑO, HAY DIFERENTES RAZAS Y COLORES. LA 
RAZA ÉS EL COLOR QUE TE L’OU!

ALUMNA: (AL PATI) HE FET EL RIU MÉS PROFUND PER A QUE L’AIGUA VAGI 
MÉS RÀPID I HE FET UN  RIU PETIT AL COSTAT PER A QUE NO ES PERDI RES 
D’AIGUA I PUGUI ANAR PER AQUEST RIU PETITO.

ANÈCDOTES 3rA CURS 19-20

1. RECORDO QUE EN UN DELS ASSAJOS DEL TEATRE LLEGIT LA NOA ENS VA FER 
UN BON ENSURT CAIENT DE L’ESCENARI! PER SORT, NOMÉS ES VA QUEDAR EN UNA 
ANÈCDOTA I NO ES VA FER MAL!

2. RECORDO LA SORTIDA A LA FÀBRICA DE XOCOLATA SIMON & COLL QUE 
PER FER PASSAR EL FRED QUE FEIA A SANT SADURNÍ D’ANOIA VAM AMAGAR LES 
XOCOLATINES PER TOT EL PARC I DESPRÉS TOTHOM A BUSCAR-LES PER PODER-LES 
MENJAR I TAMBÉ ENTRAR UNA MICA EN CALOR!

3. RECORDO FENT LA DISFRESSA DE CUB DE RUBIK QUE PRIMER VAM FER EL 
CÀLCUL TOTAL DELS QUADRATS QUE NECESSITÀVEM, DESPRÉS LES CAIXES EREN MÉS 
PETITES I COM QUE EN NECESSITÀVEM MENYS, ELS NENS I NENES QUE JA HO HAVIEN 
ACABAT SE’N VAN DEIXAR ELS UNS ALS ALTRES FINS QUE FINALMENT NO SÉ QUÈ 
VAM ACABAR FENT QUE TOTHOM EN VA NECESSITAR MÉS… EN FI, UN EMBOLIC. 
PERÒ AIXÒ SÍ: UNA DISFRESSA GUAPÍSSIMA!
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ANÈCDOTES

ANÈCDOTA A L’AULA DE 5è A!

És difícil fer memòria i trobar alguna de les tantes i tantes coses, 
que ens passen i ens agafem amb humor! Però recordem el 
moment en el qual, cercant informació sobre la visita a “Human 
Bodies” vam llegir el següent: “tots els cossos i òrgans mostrats 
són reals”. “La tècnica emprada és la plastinació...” 

I on és l’anècdota? Doncs el que ens va passar, és que vam llegir 
tan ràpid que vam entendre que veuríem cossos reals fets amb 
la tècnica de la plastilina. En resum, vam estar uns moments 
intentant visualitzar un cos com el nostre, de veritat però farcit de 
plastilina??? I quan ens vam adonar del nostre error i vam veure 
que la paraula plastinació no té res a veure amb plastilina, vam 
estar una bona estona rient!

UNA ANÈCDOTA MÉS A L’AULA DE 5è A!

Aquest curs estem molt engrescats a esbrinar tot allò 
que té a veure amb el nostre cos i, és per això que fem 
debat i ens qüestionem moltes i moltes  preguntes, però 
de totes les que ens fem segur que ens en recordarem 
d’una: Què passaria si deixéssim de respirar? i 
després de compartir les nostres idees sobre el que 
passaria, algú va preguntar i ... Pot una sirena viure 
i per tant respirar sota l’aigua? Tot i que aquesta 
pregunta ens va fer riure molt, vam acabar dient que 
una sirena té la part superior del cos de dona, per tant 
necessita que l’oxigen de l’aire entri als seus pulmons... 
AIXÒ, SI ÉS QUE CREUS EN SIRENES!!!

*Anècdotes English”

- Vam comprovar que els nens i nenes de l’esco-
la són molt valents… Per Halloween les mestres 
d’anglès anàvem disfressades per les classes per 
espantar una miqueta i tots els nens i nenes ens 
miraven com si fos el nostre vestuari habitual…

- Explicant el conte “The Very Hungry Caterpillar” 
a P3 (L’erugueta goluda) amb el conte gran en pa-
per, un nen es va apropar, buscant pel conte i em 
va dir: “on són les piles?”

- A classe d’anglès va passar la següent anècdota i 
encara ric molt cada cop que la recordo! Em pre-
gunta un alumne:

- Com es diu en anglès “Voy a ser metge?”

- Podries dir: “I’ll be a doctor”

- Però “doctor”, vol dir médico, no?

- Sí.

- No, no! Jo vull saber com es diu “Me voy 
a hacer mechas, no que voy a ser metge!”Anècdotes de 6èA

- Els drames els dies de vacuna. 

- Ens va agradar molt l’actuació de Nadal perquè, 
per fer la representació, vam aprendre a tocar 
instruments i cançons en altres idiomes. 

- Les cares del primer dia d’escola, a l’expectativa 
per descobrir què significava fer 6è de primària. 

- Recordem amb estima la festa de la castanyada 
quan vam fer la representació de titelles als 
companys i companyes de segon. 

-Com d’orgullosos estàvem de la nostra disfressa 
de Carnaval. 

- Les ganes i la il·lusió per tornar a l’escola 
després del període de confinament. 

5tB

Anècdota 1

Aquest any ens hem disfressat dels animals del calendari xinès. Per elaborar-la hem 
necessitat molta tela per fer els diferents patrons. El dia abans de la festa vam veure 
que van desaparèixer dos patrons de roba que ja estaven acabats. Vam buscar amb 
desesperació durant tot el dia i no aconseguíem trobar-los, fins que el mateix dia de la 
festa se’ns va acudir buscar a la bossa on ficàvem tots els retalls i per sort allà eren! Ja 
ens vèiem fent els patrons en un temps rècord. Finalment vam poder respirar i gaudir 
de la festa.

Anècdota 2

A la nostra aula dediquem algunes sessions a treballar la part més emocional. Ens 
serveix per expressar com estem i com ens sentim i també per arreglar possibles 
malentesos. Hem rigut, hem plorat, ens hem enfadat, però hi va haver un dia on vam 
tenir la necessitat d’abraçar-nos i sortir de l’aula amb una energia super positiva i 
totalment renovats.

4tB

Anècdota 1

Per celebrar el dia de la truita, 4tA i 4tB vam marxar a 
la platja de Mataró. Recordo que després d’esmorzar 
vam deixar una estoneta de joc lliure. Tots els nens i 
nenes van voler pujar a la piràmide que hi ha enmig de la 
platja. Quan ja eren tots a dalt, molts d’ells no s’atrevien 
a baixar, i vaig haver de pujar a baixar-ne uns quants. 
Quan ja érem tots a baix, vam riure plegats perquè deien 
que semblava un bomber baixant uns gatets d’un arbre. 
 
Anècdota 2

Durant la sortida a l’exposició Human Bodies, vam poder 
experimentar amb una pantalla tàctil projectada al terra del 
centre comercial Las Arenas. Aquesta projecció simulava 
un petit estany amb aigua. Quan em vaig girar, vaig veure 
diversos nens i nenes de la classe tirats per terra, estaven 
fent veure que nedaven per l’estany d’aigua. La imatge va 
ser d’allò més divertida, vam riure molt, i per descomptat, 
ens vam afegir a la festa.
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. A quin any vas entrar a l’Antonio 
Machado? I per què vas triar aquesta 
escola?

Vaig arribar a l’escola el curs 2010-
2011, ja porto 10 anys formant part de 
la família del Machado. Va ser l’any que 
vaig aprovar les oposicions i la veritat 
que no la coneixia però ja veieu que, 10 
anys després, aquí continuo.
El seu projecte sempre em va encantar 
i com que ha anat creixent al llarg 
dels anys, fa que dia a dia estigui més 
convençuda que quedar-me va ser la 
millor decisió.

. Com ha canviat l’escola des que vas 
entrar?
Doncs ha canviat força. Quan jo vaig 
arribar es treballava per projectes, tallers 
i racons. 

Amb el pas dels anys vam passar 
a treballar per contextos i espais 

d’experiències, tot un repte pedagògic 
que s’ha anat construïnt des dels 
professionals que en formem part.
. Com veus l’escola en un futur?
Sempre he pensat que el Machado 
és un centre de referència i així volem 
que continuï sent. La nostra escola, el 
nostre projecte, els i les nostres mestres 
tenim la sort de formar part d’una escola 
que mai para de plantejar-se reptes 
i repensar quina és la millor manera 
perquè els nens i nenes aprenguin més i 
millor.

. Què et va motivar a ser directora de 
l’escola?
Bé, suposo que les paraules que van 
lligades a aquesta motivació són il·lusió 
o continuïtat.

La il·lusió per continuar fent créixer un 
projecte d’escola en el que crec, em va 
donar aquella empenta necessària per 
assumir la direcció del centre. També 
continuar treballant de la mà d’en Rubén 
i la Vanessa va ser un punt clau per 
assumir aquest nou rol dins de l’equip 
directiu.

. Què és el que més t’agrada o et satisfà 
de ser directora de l’escola?

Com ja he comentat en l’anterior 
pregunta el fet de seguir fent créixer el 
projecte del Machado i, a més a més, 
assumint nous reptes futurs que ens 
plantegem com a equip, fan que em 
senti molt satisfeta de la feina que fem 
cada dia.
Som un equip valent que sempre estem 

ENTREVISTA ELI TERRÉ, DIRECTORA 
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disposats a reinventar-nos per donar el 
millor de nosaltres.

. Ens pots fer 5 cèntims del teu dia a dia, 
a l’escola? Què fa la directora un dia de la 
setmana a l’escola?

Aquí podria dir-vos que cada dia és 
diferent un de l’altre, vull dir que per molt 
que et planifiquis la setmana van passant 
històries que fan que hagis de prioritzar 
temes, i això ho he après al llarg d’aquest 
curs.
M’agrada arribar aviat a l’escola i poder fer 
feina de despatx (contestar mails, preparar 
circulars, preparar reunions, etc.).
Però al llarg del dia passen tantes coses 
que no et planifiques que la priorització de 
temes és un punt clau en el meu dia a dia.

. Des que has agafat el relleu de l’antic 
director, ens pots explicar alguns canvis o 
novetats que hagis pogut introduir aquest 
nou curs? O canvis que t’hauria agradat 
introduir?

Doncs la gran sort de tenir al Rubén a 
l’escola i, a més a més, que continuï 
formant part de l’Equip Directiu del centre 
ha fet que aquests primers mesos haguem 
pogut fer un traspàs d’informació molt més 
acurat i tranquil.
Sempre que tinc dubtes (que sovint són 
molts perquè hi ha moltíssima informació) 
en Rubén està disposat a donar-me un cop 
de mà, li agraeixo molt la seva paciència 
infinita.
Com he comentat abans, aquest nou 
projecte de direcció es caracteritza per la 
seva continuïtat, però sí amb noves idees 
i reptes que faran que el Machado no deixi 
de créixer.

. Com has viscut el confinament com a 
directora?

Doncs suposo que com qualsevol dels 
mestres de l’escola. Primer amb incertesa 
i dubtes però el fet de treballar amb un 
equip tan eficient capaç de reinventar-se 
amb temps rècord i donar el millor de si 
mateix fa que la meva valoració sigui molt 
positiva.
Mai no m’hauria imaginat que el que ens 
ha tocat viure passés, ja és ben cert que 
la realitat supera la ficció, però vam ser 
capaços de parar, respirar i replantejar-nos 
la feina des de la distància per fer aquest 
acompanyament als nens i nenes del 
Machado i a les famílies.

. Les famílies són una part important de 
l’escola, quin missatge els voldries fer 
arribar per acomiadar el curs?

Doncs els diria que ho han fet molt bé, que 
anar junts de la mà sempre és garantia 
d’èxit i que desitjo de tot cor retrobar-nos 
al setembre amb la màxima normalitat 
possible. Aquí estarem per rebre-us amb 
els braços oberts. El Machado som tots!
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