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Hi ha canvis a l’escola…

Durant el primer semestre d’aquest curs hi ha hagut el 
concurs de mèrits per seleccionar el nou director o la nova 
directora de l’escola després de la jubilació de la nostra 
directora de referència, l’Assumpta Ripoll; des d’aquestes 
ratlles aprofitem per agrair-li la tasca duta a terme des 
dels inicis de La Vitxeta. 

A continuació ús en detallem el calendari i els resultats.

Fins al 12 de gener es presentaven els candidats. Com a 
grata sorpresa, n’hi havia tres: el Pep Montaner, la Mireia 
Aguado i la Maria Horra. Això és una mostra de les ganes 
i l’empenta que té l’escola per fer-la més bonica i seguir 
amb la mateixa emprenedoria. De ben segur que els tres 
projectes eren engrescadors, motivadors, es presentaven 
amb ganes de millora i eren fets amb molta il·lusió.

Cadascun dels candidats va exposar el seu projecte davant 
del Claustre i del Consell Escolar per tal d’escollir, a través 
d’una votació secreta, els representants de la Comissió de 
Selecció (formada per 2 inspectors, 2 directors de centre, 
3 representants de mestres del Claustre, 1 representant 
de l’Ajuntament i 1 representant del Consell Escolar). Una 

vegada constituïda la Comissió de Selecció, els candidats 
van desenvolupar l’exposició dels seus projectes davant 
dels representants escollits, i els van resoldre els dubtes o 
els interrogants que havien quedat pendents.
 
Després de vàries hores de deliberació es va proclamar la 
candidata seleccionada: la Maria Horra i Pueyo. Un cop 
finalitzats els períodes de reclamacions, recursos i altres, 
podem dir qui és la directora per als propers quatre cursos.

La Maria Horra és mare, d’un nen de sisè i una nena a 
quart, i mestra des de fa 5 anys a l’escola. Actualment és 
mestra a Cicle Superior de Primària i té una extensa expe-
riència com a docent i coneix molt bé el centre.

La Maria Horra prendrà possessió del càrrec el dia 1 de 
juliol, i com ella mateixa diu:  Ja rebreu notícies meves!

Des de la Comissió de la Revistxeta només ens resta dir: 
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“Un dels elements fonamentals dins 
les comunitats d’aprenentatge és 
la participació de tota la comunitat 
educativa: familiars, professorat, 
voluntaris... Les persones treballen 
en pla d’igualtat amb un objectiu 
compartit: l’aprenentatge dels nens 
i les nenes per no estar socialment 
exclosos de la societat de la 
informació. A més, en les comunitats 
d’aprenentatge totes les persones 
s’enriqueixen i creen nous sentits a 
les seves vides. Tothom tenim el dret 
de poder somiar i sentir, donar sentit 
a la nostra existència. L’aportació de 
cadascú és diferent a la de la resta i, 
per tant, irrecuperable si no es té en 
compte.” 

Ramón Flecha, 1997

Nosaltres, els voluntaris!
Són quarts de nou i la música del pati ens marca l’inici d’una nova jorna-
da. Com cada divendres en què es realitzen els grups interactius, sentim 
unes immenses ganes de trobar-nos amb el grup i poder compartir de 
nou amb ells/es les activitats de matemàtiques que les tutores i els tutors 
han pensat i preparat. En arribar a l’aula, en l’ambient es percep un aire 
d’autogestió i d’autonomia que, com a voluntaris, ens motiva a pensar com 
de significativa pot arribar a ser aquesta manera de funcionar. 

Tal com a les trobades de voluntaris es va exposar, els grups interactius 
s’entenen com una forma d’organització de l’aula en què els infants s’agru-
pen de manera heterogènia atenent a aspectes de gènere, nivell d’apre-
nentatge, procedència cultural... amb l’objectiu de resoldre una activitat 
conjunta mitjançant la interacció i el diàleg. Així doncs, com a voluntaris, 
ens competeix la tasca d’acompanyar els infants en les dues premisses 
teòriques que fonamenten els grups interactius: l’aprenentatge cooperatiu 
(en què els infants treballen conjuntament i autònoma pel benefici comú) 
i l’aprenentatge dialògic (un aprenentatge resultat del diàleg, en el qual els 
infants aporten i comparteixen diferents idees en condicions d’igualtat).

Iniciem les activitats, situats cada voluntari a una taula des d’on realitza-
rem una proposta d’activitat matemàtica als quatre grups que hi passaran. 
Es posa en marxa el cronòmetre, que temporitzarà l’activitat per tal que 
el grup pugui gestionar-ne de manera autònoma la seva resolució. És en 
aquest moment, doncs, quan la màgia de les relacions humanes apareix: 
un repte en comú, diferents maneres d’abordar una tasca, propostes de 
solució imaginatives i compartides, conflictes i resolució de conflictes, 
col·laboració i cooperació... tanta riquesa concentrada en 15 minuts! 
Passat el temps establert per a l’activitat, se succeeixen els grups d’infants 
fins a arribar a la cloenda. Posteriorment, els voluntaris fem una petita 
trobada de valoració amb els tutors i tutores; cadascú omple la seva rúbri-
ca i es posen en comú aspectes significatius de la jornada. 

Un dia més, doncs, hem pogut gaudir des de la consciència com els 
nostres infants s’embranquen en la més emocionant de les aventures, 
l’aventura d’aprendre; una aventura intensa avui, que demà es barrejarà 
amb altres experiències i records fugaços de la infantesa, però que de ben 
segur seran referent en la seva memòria. Com a voluntaris, estem molt 
satisfets d’esdevenir agents d’aquesta base de transformació social, edu-
cativa i cultural, i us animem sincerament a formar-ne part!

ESCOLA 
DE MARES I PARES

Al llarg d’aquest curs 2017-2018 la Comissió pedagògica de l’escola ha aportat, mitjançant l’Escola de Mares i Pares, 
propostes de creixement i aprenentatge per a tota la comunitat educativa, en forma de xerrades, cursos i tallers.
Durant el primer trimestre, va tenir lloc el taller de “Primers auxilis en nadons i infants” a càrrec de la Laura Solé, 
infermera i mare de l’escola. Durant el segon trimestre es va abordar la problemàtica de l’assetjament escolar amb 
la Patricia Jordán, psicòloga i membre del gabinet Nou Espiral. La cloenda de les activitats va anar a càrrec de la Míriam 
Tirado, periodista i consultora de criança, que el tercer trimestre ens va acostar el tema de “La sexualitat i els moments 
vitals de la parella”.

LA TUNA 
A L’ESCOLA
El dia 19 de gener va vindre per prime-
ra vegada la tuna a l’escola. Es donava 
la circumstància que antics alumnes de 
l’escola de La Vitxeta, anaven a 4t d’ESO 
de l’Institut Domènech i Montaner i van 
promoure poder anar a l’escola i la direcció 
de l’escola ho va fer possible. 

DIA MUNDIAL 
DE LA POESIA
El dia 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia. A l’escola el vivim de 
manera molt especial i ens agrada celebrar-lo com cal. Setmanes abans ja 
ens posem a buscar, recitar, treballar i, fins i tot, crear poemes. Ens agrada 
recollir el nostre treball al vestíbul de l’escola, així tothom pot veure’l i 
gaudir tant com ho hem fet nosaltres. Un any més el dia 21 es van obrir 
les aules a familiars i amics perquè vinguessin a fer-nos gaudir de la poesia. 
Un munt de voluntaris disposats a compartir el seu art i la seva creativitat 
amb tots nosaltres i fer del dia de la poesia una explosió de paraules, ritme, 
màgia i amor!

Vam gaudir del davantal de poemes de la Rosita Samarra (a P3 i P4), poe-
mes de les 4 estacions de part de la Traudel Schreiber i l’Anna Plana (a P3 i 
P5). Els genials poemes de l’avi Bonmatí  (a P4 i 2n), el recital de l’Adriel i 
la Ruth (a 1r), l’activitat poètica que ens va oferir la Montse Giralt (a 3r), el 
poemes musicats del Juantxo Latorre (a 3r i a 5è), el relat de la Natàlia Po-
curull (a 4t i a 5è), el recital de poesia i música de la Tere Torroja i la Noèlia 
amb la viola (a 4t), i les corrandes d’un grup de pares ben eixerits que ens 
fan xalar moltíssim sempre amb els seus garrotins (a P3, P4, P5, 1r, 2n, i 6è)

“ELS REGALS MÉS EXTRAORDINARIS NO ARRIBEN 
EMBOLICATS EN PAPERS DE COLORAINES.” 
Eva Bach Cobacho
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TOTS A TAULA!
ÉS HORA DEL CÀTERING
Us volem presentar Apple Càtering, l’empresa reusenca 
encarregada de preparar el dinar que servim a l’escola des 
de fa 5 cursos. 

Cada dia utilitzen el servei de menjador al voltant de 200 
famílies i s’ha convertit en un servei imprescindible per 
moltes d’elles. La majoria coneixem personalment els mo-
nitors i les monitores del menjador i totes rebem informes 
periòdics sobre el nostre fill o filla, però, què en sabem 
del que mengen cada dia els nostres fills i filles a banda de 
tenir el menú penjat a la nevera de casa?

Apple Càtering és una empresa familiar fundada a Reus 
l’any 1993 (enguany celebra el seu 25è aniversari). Durant 
aquests anys Apple Càtering ha centrat la seva activitat 
als menjadors escolars (llars d’infants i escoles), càterings 
per a esdeveniments i en els menús diaris per a empreses i 
residències de la tercera edat.

El menú que serveix Apple Càtering està elaborat per la 
doctora Roser Martí Cid, diplomada en Nutrició Humana 
i Dietètica, llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Ali-
ments, doctorada en Nutrició i Metabolisme i màster en 
Nutrició i Metabolisme. La doctora Martí compta amb 
més de 12 anys d’experiència en el sector de la restauració 
i les col·lectivitats, i en l’elaboració de menús i dietes en 
diferents situacions especials i en diferents col·lectius, 

REESTRUCTURACIÓ 
DE L’ESPAI PÚBLIC 
D’ACCÉS A LA VITXETA

Els primers pressupostos participatius de Reus faran realitat 14 projectes, entre ells, la reestructuració de l’espai públic 
i viari de l’accés a la urbanització Sant Joan i l’accés a La Vitxeta per part de l’Ajuntament de Reus. Això serà gràcies als 
315 vots obtinguts en la participació del procés de votació de la ciutadania de Reus. 
La proposta contempla dues actuacions: descongestionar la zona d’aparcament actual, i arranjar i ampliar la zona d’en-
trada al CEIP La Vitxeta. Aquesta serà una millora en la seguretat i confort de l’entorn immediat de l’escola, fins a la 
materialització definitiva del Passeig Nord. El pressupost és de 49.000 euros. 

LA TERESA, 
LA NOVA CONSERGE
Qui és aquesta senyora que obre les portes de l’escola?
És la Teresa, la nova conserge que tenim des de finals de 
març. No dubteu a buscar-la si perdeu alguna peça de 
roba, necessiteu algun document, heu de recollir algun 
nen, transmetre un encàrrec...

Esperem que entre tots et sentis còmoda en aquesta feina.

tant en infants com adolescents. Els menús que dissenya 
la doctora Martí s’elaboren cada dia a la cuina central de 
Reus i es transporten cap a l’escola abans de les 12 del 
migdia, segons la normativa de transport i emmagatze-
matge alimentari vigent, tenint molt en compte el mante-
niment de la temperatura i la traçabilitat dels aliments.  

Els nens i les nenes amb necessitats alimentàries especials 
(al·lèrgies, intoleràncies, celiaquia...) gaudeixen cada dia 
d’un menú fet a mida, tot i que sempre es procura que el 
menú sigui el més semblant possible al de la resta. 

Un dels serveis que també ofereix Apple Càtering a les 
escoles on treballa és un servei de recomanació de sopars 
que complementen els dinars des del punt de vista nutri-
cional per tal que les famílies que ho desitgin disposin de 
les eines necessàries per crear menús variats, saludables i 
equilibrats per tota la família.    

Un dels punts forts de l’empresa Apple Càtering és la seva 
aposta ferma per la qualitat i la proximitat de la matèria 
primera, treballant gairebé en exclusiva amb proveïdors 
del Camp de Tarragona i sempre amb producte fresc i de 
temporada. 

Volem aprofitar per felicitar l’empresa pel seu 25è aniver-
sari i desitjar-los molts anys més de bona feina!  

L’EQUIP DE FUTBOL 
SALA DE 6è A TORÍ
L’equip de futbol sala de 6è de l’escola ha estat convidat a 
un torneig internacional de futbol sala amb altres equips 
europeus. 

El torneig l’organitza la UISP,  la Unione Italiana Sport per 
Tuti, del comtat territorial de Torí (Itàlia), en el marc d’un 
projecte de la Unió Europea amb l’objecte de promoure 
l’esport mixt. Aquest torneig es disputarà durant els dies 
8, 9, 10 i 11 de juny a la ciutat de Torí. 

L’equip convidat és l’equip d’alevins de 6è de futbol sala de 

la nostra escola. Aquest equip està dirigit per Auger Forné 
i el configuren 14 nens i 1 nena.

Des de l’organització del torneig han confirmat que en 
aquesta categoria participaran cinc equips provinents de 
França, Bulgària, Itàlia (Piemont), Sicília i Catalunya (La 
Vitxeta).

A TOTS ELS MEMBRES DE L’EQUIP, 
ELS DESITGEM MOLTA SORT I QUE 
GAUDEIXIN MOLT DE L’EXPERIÈNCIA!
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PLAYING GAMES: Per reforçar el vocabulari, consolidar-lo 
i ampliar-lo, participem en diferents jocs amb flashcards, 
board games o jocs que impliquen moviment corporal.

DRESSING UP: Ens disfressem i ens convertim en 
monstres terrorífics. How many eyes has got the mons-
ter?How many heads?...

SINGING AND DANCING: Cantem i ballem cançons 
que tenim al CD English Songs From the English Class.

ACTING OUT: A l’aula representem el conte Where’s my 
baby? de Julie Ashworth and John Clark que emmarca tot 
el treball dels monstres.

TELLING THE STORY: Expliquem el conte a les nostres 
famílies, després de diferents assaigs a l’aula. Les famílies 
són el nostre millor públic i en recollim les felicitacions. 

L’exposició ha sigut tot un èxit i n’han pogut gaudir totes 
les classes de l’escola, des de P3 fins a 6è. Cada grup ha 
visitat l’espai i s’ha endinsat en aquest món monstruós, 
gaudint de les activitats interactives. Gràcies per la visita i 
pels vostres comentaris al Guest Book, que ens animen a 
continuar treballant. 

Localitza en aquesta sopa de lletres 
(en qualsevol direcció i sentit) els 18 noms 
de les nostres classes: espígol, romaní, 
menta, tarongina, orenga, farigola, bruc, boix, 
ginesta, rosa de bardissa, esbarzer, arboç, pi 
pinyoner, figuera, llimoner, cirerar, ametller, 
morera.

Omple els buits amb els números que hi 
falten. Però pensa que no es pot repetir 
cap número en una mateixa fila, columna o 
subquadrícula.

Podeu veure el recull de l’experiència a 
www.vitxetenglishathome.blogspot.com
Classes Bruc i Boix

 AQUEST CURS ELS ALUMNES DE 1R DE PRIMÀRIA 
HAN PREPARAT UNA EXPOSICIÓ DE TERRIBLE 
MONSTERS EN LA QUAL HAN POGUT MOSTRAR 
ELS SEUS MONSTRES CREATS A PARTIR DE TOT 
UN TREBALL A L’AULA D’ANGLÈS. 

A través d’aquesta exposició interactiva hem pogut en-
senyar el treball realitzat, en què la llengua anglesa esdevé 
vehicle de comunicació i es contextualitza en situacions 
diverses per esdevenir un aprenentatge més significatiu: 

ENGLISH BLOG: Al bloc d’anglès hi trobem un recull 
de vídeos sobre els monstres i les parts del cos, així com 
altres vídeos on es recullen activitats fetes a l’aula amb els 
alumnes com a protagonistes.

SHOPPING: Per crear els nostres monstres, anem a 
comprar. Hi ha els shop assistants i els compradors. Can I 
have 2 eyes, please? Can I have 4 feet, please? Can I have 
3 hands, please?...

DESCRIBING: Mentre creem els nostres monstres, 
tenim converses sobre com són els monstres, a vegades 
guiades i a vegades espontànies, però sempre en anglès! 
How many ears has got your monster?...

Monster Exhibition Passatemps

Solucions:
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Al febrer, la Comissió de Biblioteca va començar el seu camí amb moltes activitats dirigides als 
alumnes i les seves famílies i que han tingut una molt bona acollida.

Vam començar amb molta il·lusió amb l’obertura de la biblioteca en horari no lectiu, cada dimarts 
i dimecres de 16.00h a 17.00h perquè els infants puguin passar una estona llegint i coneixent 
nous llibres. Al mateix temps vàrem iniciar el préstec de llibres per portar a casa. L’Antonio (pare 
de l’Ian i l’Aisha) va fer uns carnets molt xulos pels socis de la biblioteca i ja tenim més de setanta 
socis, la qual cosa ens fa sentir a les mestres i mares, membres de la Comissió de Biblioteca, molt 
i molt felices.

També hem engegat l’activitat de contacontes un divendres al mes. Al març vam tenir l’Analía 
(mare del Nahuel de P3) que ens va explicar el conte Orelles de papallona, on la petita Mara 
descobreix que té unes orelles que  “voletegen sobre el cap i pinten de colors les coses lletges”.
A l’abril va vindre la Pili Vendrell amb un preciós conte sota el braç: Tots els petons del món.

Una altra de les accions que hem dut a terme han estat les exposicions amb llibres recomanats 
segons els temes, que han estat: “El Dia de la Dona”, “El Dia Mundial de la Poesia” i “Sant Jordi”. 
També tenim el racó de les novetats, amb els últims llibres adquirits, i les recomanacions. Us 
sembla ja molta feina feta? Dons encara n’hem fet més! 

La nostra preciosa Bústia de Suggeriments i Comentaris, obra del Juan (pare del Kilian S. de P4), ha 
estat el lloc on hem rebut comentaris i peticions de nous llibres. La primera petició va ser ampliar el 
nostre horari, i tal com la vam rebre ens vam reunir i vam decidir obrir mitja hora més cada dimarts i 
dimecres. El Jordi (pare del Pablo de P4) es va oferir “voluntàriament’ per fer un fantàstic carro pel 
projecte del Bibliopati, que facilitarà l’experiència de llegir en zones habilitades del pati.

La Marta Solà, coordinadora de la biblioteca ha conduit el Primer Club de Lectura de l’escola 
amb els alumnes de 6è amb el llibre Wonder de l’autora R.J. Palacio. Volem enviar una forta 
abraçada a un gran lector, que des del dia que vam obrir la nostra biblioteca, no ha faltat ni una 
sola setmana, llegint llibre rere llibre.Tot un exemple de “coneixedor de bones lectures”. Que els 
llibres t’acompanyin i et regalin tot el que vulguis rebre Saad ;-)

Però res d’això no hauria estat possible sense el treball amorós, constant i gairebé invisible d’unes 
fantàstiques dones que conformen l’equip de “Voluntariat de mestres jubilades” i són les enca-
rregades de donar d’alta els nous llibres a la nostra base de dades, folrar-los i arranjar els que ho 
necessitin. Gràcies a totes elles! I gràcies a tots el infants, nois i noies que han vingut a gaudir de 
la lectura, és un veritable plaer veure tot l’amor i l’interès que tenen pels llibres. 

I recordeu “Un dels beneficis de l’estiu és que cada dia tenim més llum per llegir” (Jannet Walls).

Bon estiu i millors lectures!!

El consell d’alumnes La biblioteca, 
un espai viu

Els nens i les nenes de l’escola participen aportant idees 
i opinions consensuades en assemblea a l’aula a les 
sessions del Consell d’Alumnes que es realitzen un cop 
al mes.

Tots els alumnes de 1r a 6è voten diferents delegats i 
delegades de la seva classe, que assistiran durant dos 
consells com a representants per expressar les informa-
cions que sorgeixen a l’aula i que creuen importants que 
es debatin en les diferents sessions. 

Un cop tots els delegats i delegades exposen els temes 
a parlar, s’intenta arribar a acords i es dinamitza un clima 
de cooperació per trobar solucions als plantejaments.

És una tasca enriquidora observar i escoltar com els 
nens i les nenes manifesten les seves inquietuds i 
propostes de millora amb la finalitat d’afavorir un bon 
ambient a l’escola.

Aquest curs, totes i tots els delegats, conjuntament 
amb els representants de mestres, han redactat un 
decàleg que posa de manifest la necessitat de respectar 
les normes bàsiques a l’hora de l’esbarjo i de millorar les 
relacions i el respecte vers els companys/es i l’entorn.

Aquest ha estat el resultat, després de moltes hores 
de debat:

CONJUNT DE NORMES

o Tingues cura de les plantes del pati.
o Utilitza els accessos correctes a les zones 
    de trobada.
o Respecta els animals del pati, observa’ls i tingues     
    cura de deixar-los al lloc on els has trobat.
o Llença la brossa al contenidor corresponent.
o Recull el material del pati perquè no es perdi 
    ni es faci malbé.
o Juga net, respecta les normes i els torns de 
   cada espai de joc.
o Sigues respectuós, parlant ens entendrem millor.
o Utilitza els troncs dins de la zona de trobada  
    només per seure. 
o Deixa el lavabo com t’agradaria trobar-te’l.
o Gaudeix de l’hora d’esbarjo al pati.
o L’amistat és un regal, valora-la, el pati és 
    un bon lloc! 
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El passadís d’educació infantil és un ambient que s’organitza en diferents espais i aquests 
a la vegada en diferents microespais, de manera que  responen a les necessitats que els 
nens tenen per poder créixer en el sentit més ampli de la paraula. 

Els espais que hi ha actualment són: “El cos”, “Joc simbòlic”, “Sensorial”, “Fer i desfer”, 
“Natura”, “Comunicació”, “Art”, “Contes” i “Música”.

En  conjunt, disposar les aules de manera que els infants puguin fer diferents coses en un 
mateix temps, brinda moltíssimes oportunitats imprescindibles dins del context educatiu, 
com autonomia en l’aprenentatge, capacitat de decisió, aprenentatge per interacció, en-
riquiment mutu, respecte dels interessos i de les necessitats de l’infant per poder créixer, 
l’adult com a acompanyant… 

En aquestes primeres edats els nens volen explorar, assajar, construir, descobrir,  fer i 
desfer, imaginar, provar, aproximar-se, moure’s… Per tant, els espais i els seus materials 
els han de donar l’oportunitat de dur a terme aquestes accions, i no en solitari, ja que 
l’aprenentatge no és un acte que es produeixi individualment. 

L’enriquiment mutu, el fet de posar-nos d’acord, la complicitat amb els companys, el tre-
ball compartit, l’organització del que els nens volen fer, compartir rialles, descobriments… 
són moments que es donen en el procés de convivència i d’aprenentatge.

“Algú ha escrit que l’ambient ha de ser una espècie d’aquàrium que reflec-
teixi les idees, la moralitat, les actituds, les cultures de les persones que hi 
viuen. Els infants estan en constant recerca, són competents i experimen-
tadors: l’espai ha de ser, doncs, acollidor, ric en propostes, estímuls i reptes. 
Els llocs i els espais han d’estar pensats i organitzats per permetre que totes 
les intel·ligències s’hi impliquin, activant connexions entre l’experiència i el 
pensament.” (Loris Malaguzzi)

Hi ha espais de construcció - destrucció, espais més tranquils, espais per investigar, 
espais de trobada, espais de representació, d’expressió de diferents llenguatges amb 
materials que generen múltiples formes d’acció i pensament. Materials concrets però que 
són suficientment “oberts” i d’altres que són més concrets.

En aquest espai el joc lliure és una activitat espontània i permissiva que 
s’organitza progressivament a través dels objectes disposats pel joc dels 
infants.  Un joc espontani sense ser jutjat i sense consignes precises 
basant-se en el cos, el moviment i l’espai.

És una oportunitat de provar la pròpia creativitat i sentir satisfacció en crear 
estructures que no existien abans, estructures que reflecteixen i canalitzen 
el seu món interior; un món que es va formant a partir de les pròpies expe-
riències, desitjos i pors.  

Exploren les seves possibilitats motrius i amb el moviment relacionen l’espai 
i els materials transformables i polivalents. Per tant, a través de fer i desfer, 
es posen en joc diferents habilitats motrius fins a arribar a dominar eines i 
instruments molt precisos. 

Tocar, sentir, ensumar, barrejar, classificar, ordenar, separar, tastar, 
trencar, esmicolar, triturar, intuir... són procediments de la vida 
quotidiana que fem contínuament durant el dia.

Pels nens i nenes, parlar dels sentits és viure en primera persona totes 
aquelles olors, sabors, formes i colors, textures i sons que recordaran 
quan siguin grans. 

Així doncs, l’espai sensorial ofereix mil i una oportunitats a l’infant per 
apreciar els infinits recursos de les mans, de la vista, de l’oïda, de les 
formes, dels sons i dels colors. Tot això amb molta llibertat per indagar, 
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· Els espais 
d’aprenentatge

ESPAI DEL COS

ESPAI DE FER I DESFER

ESPAI SENSORIAL
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És un espai destinat a l’activitat lúdica que necessita una parti-
cipació lliure, imaginativa i creadora. Permet als infants recrear 
experiències quotidianes, assumir rols diferents als habituals, 
que faciliten representar situacions. També es potencien acti-
tuds de col·laboració, de respecte i d’integració.

Un espai d’investigació, en què els materials, els estris i 
l’entorn han convidat els infants a fer  l’espai de l’imprevist, 
de la curiositat, de l’assaig, del m’ajudes, ho tornaré a intentar 
fins a aconseguir-ho, l’espai de la sorpresa… Aquesta manera 
de conviure a l’aula ofereix temps a l’infant per explorar, per 
sorprendre’s i emocionar-se, tot construint el seu pensament.

Les experiències o activitats artístiques viscudes per l’infant amb intensi-
tat i gaudint li deixaran un pòsit que perdurarà al llarg de la seva vida.

Dibuixar, pintar, modelar, retallar, construir... han de ser activitats plaents, 
amb què els infants han de poder gaudir i expressar emocions, sensa-
cions, vivències o fantasies. Les manifestacions plàstiques són una forma 
d’expressió personal i única i, per tant, l’escola les ha de valorar i respectar 
com a tal.

“Si l’ambient és ric en materials escrits, en interaccions i pràctiques de 
lectura i escriptura es desenvolupa de manera significativa la capacitat 
comunicativa en llengua escrita.” (Teberosky, 2001)

El coneixement i domini de la llengua també es construeix des de l’obser-
vació i l’experimentació. Donar als infants espais i moments per assajar el 
fet d’escriure, com ara deixar que doni sentit a la seva producció.
Si un gargot és portador de significat, benvingut sigui. Retallar lletres, pa-
raules, per reconstruir o inventar un nou text, també forma part d’aquest 
procés de descoberta.

Un espai confortable, acollidor, atractiu, accessible i de 
recolliment amb llibres diversos, de qualitat, que alimen-
ten la seva curiositat i també la seva imaginació. Es poden 
viure moments de lectura de falda i compartida. Situacions 
de lectura properes entre l’adult i l’infant on es crea una 
atmosfera íntima i relaxada.

La música és important per als infants. Alguns desitgen escoltar música, 
mentre altres prefereixen cantar-la. Alguns volen tocar-la amb instru-
ments musicals, mentre altres gaudeixen ballant-la. Les experiències mu-
sicals són importants en la vida de les nenes i els nens. L’espai de música 
dona resposta a les inquietuds artístiques dels infants.

ESPAI DE JOC 
SIMBÒLIC

ESPAI DE 
NATURA

ESPAI D’ART

ESPAI DE 
COMUNICACIÓ

ESPAI DE 
CONTES

TALLER DE 
MÚSICA

Educació infantil
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 Al llarg del curs hem treballat endevinalles, dites, rodolins, poemes 
i cal·ligrames en les sessions de tallers d’escriptura. Aquí us mostrem 
un petit recull de les últimes activitats.

Vam buscar rimes amb els nostres noms o cognoms i van sortir 
uns rodolins molt divertits!

“La Júlia
fa tertúlia”

“L’Alba García Ben-Mohamed
sempre té molt de Fred”

“A l’estiu la Jana
se’n va s Vilaplana”

“La Lina
és una nina”

“Al Nil
li agrada el pernil”

“L’Alba García Ben-Mohamed
sempre té molt de Fred”

“El Jordi Salsench Ramon
viatja per tot el món”

“L’Eloi
és un heroi”

La Júlia Duran
compra desodorant

“A l’aina
Li agrada la vaiana
I menja samfaina”

“L’Emma
llegeix un poema”

“La NicoleJ jiménez Pulgar
Ha pescat un calamar”

“L’Eloi Creus
viu a reus”

“L’Isaac
porta un sac”

Classe Bruc i Boix 

El text poètic
· 1

r ·

“El Ferran marca Andrés
aixeca un gran pes”

Entre tots i totes hem fet un cal·ligrama del poema 
“La lluna” de Francesc Bofill.    

Hem treballat el poema “Jo tinc una caseta” de Ramon Folch 
i Camarasa i ens ha sortit una bonica composició

Hem creat el nostre propi cal·ligrama amb el poema del 
cargol, i ens ha quedat molt bonic!

Sabeu què és un cal·ligrama?
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Durant el segon trimestre, els alumnes de segon hem preparat l’obra de 
teatre El llarg viatge de l’Arc de Sant Martí. 

El conte parla de la vida mateixa. De les diferències físiques i culturals, de 
la por a perdre la identitat, de la importància de treballar en equip, de ser 
capaços de tirar endavant malgrat les dificultats, de pensar abans de fer les 
coses, de la necessitat de complementar-nos per aconseguir una fita, del 
poder de la imaginació i, naturalment, de l’alegria de viure.

Hem escoltat el conte, i les tutores han fet una adaptació, transformant 
aquests viatges en, EL NOSTRE GRAN VIATGE!

Hem treballat de valent, imaginant planetes de colors, fent decorats amb 
la col·laboració de les famílies, assajos, balls i moltes més coses que hagin 
donat el seu fruit.

Per Sant Jordi vam fer l’estrena i va ser un èxit

Els alumnes 
de segon  fem teatre!

· 2
n 

·

Classe Ginesta i Rosa Bardissa
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Fem de periodistes!
· 3
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Durant el segon trimestre, l’alumnat de tercer 
vam treballar els mitjans de comunicació. Vam 
decidir que seríem uns autèntics periodistes i ens 
vam posar a treballar de valent. 

Per conèixer de primera mà aquest ofici vam 
visitar les instal·lacions del diari digital delCamp.
cat i la Televisió de Reus on vam poder obser-
var el seu funcionament i la seva organització. 
D’aquestes visites en vam treure un gran profit, 
veure com treballen els professionals de la co-
municació és realment impressionant. 

Al diari digital delCamp.cat vam fer un joc molt 
divertit, consistia en crear una notícia esbojarra-

da a partir de les 5 preguntes clau per a ser un bon periodista: 
QUI?, QUÈ? COM? QUAN? PER QUÈ? 

A l’escola, primer vam treballar els mitjans de comunicació 
personals, cada nen va escriure una carta a un company o 
companya en la que li explicàvem les coses que més ens agra-
dava d’ell o d’ella. Ningú no sabia qui li havia escrit la carta, i 
va ser molt emocionant rebre la carta a casa i descobrir qui 
ens l’havia enviat. Sabem que enviar cartes cada vegada és 
menys freqüent, però rebre’n és màgic.

Per treballar el correu electrònic els de 3r A vam escriure un 
e-mail a TV Reus i la classe de 3r B en va escriure un al diari 
digital delCamp.cat. Amb aquestes dues activitats vam poder 
comparar la carta i el correu electrònic. Tots dos mitjans de 

comunicació ens van agradar molt, el correu electrònic per 
la seva eficàcia i immediatesa i la carta perquè és molt bonic i 
més personal. 

Vam seguir investigant sobre l’ofici de comunicar i ens vam 
endinsar amb els mitjans col·lectius: Premsa, internet, ràdio i 
televisió.

Per grups vam investigar cada un d’aquests mitjans i vam 
posar en comú quins eren els avantatges i els inconvenients 
de cadascun. Amb aquesta informació vam iniciar un debat a 
quatre bandes en el que cada grup defensava el seu mitjà. Uf, 
quin munt d’opinions i quines defenses més ben fetes de cada 
mitjà! Ens va agradar molt i creiem que ho vam fer molt bé, 
ah i sense voler vam aprendre molt.

Per finalitzar el tema vam portar a la pràctica tot allò que ha-
víem après i vam complir el nostre objectiu; ser uns autèntics 
periodistes.

Per a fer-ho vam enregistrar un programa de ràdio i vam 
gravar un telenotícies al nostre plató de Radio i de Televisió la 
TVitxeta.

Si us ve de gust i els voleu escoltar i veure podeu entrar a 
agora.xtec.cat/escola-lavitxeta/primaria/3r/som-periodistes

Esperem que us agradi, nosaltres ens ho hem passat Genial! 

Classe Esbarzer i Arboç

QUI?
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PER
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ON?

21?
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Un dels moments més esperats a quart, és el taller de maquetes, una activitat en 
família que es duu a terme dins de l’àrea d’Educació Artística Visual i Plàstica.

Després de les vacances de Nadal ens posem a dissenyar el nostre projecte, cada 
alumne fa un esbós que s’emporta a casa per tal de poder concretar i organitzar 
conjuntament amb la seva família com serà el seu treball. 

Un cop tenim la idea clara, elaborem un calendari, aproximadament de 6 setma-
nes, en què les famílies apunten els dies en els quals podran venir a classe a ajudar 
en l’elaboració de les maquetes. 

Les hores de Plàstica del segon trimestre es transformen en un anar i venir 
d’alumnes, pares, mares, familiars, mestres, plastilina, fulloles, pintura, vernís, pa-
pers de seda, pistoles de silicona, purpurina… Un enrenou divertidíssim carregat 
de companyerisme i creativitat. 

Setmana rere setmana anem veient com les maquetes van agafant forma i  ocu-
pen més espai i nosaltres ens anem inflant d’orgull i satisfacció.  

Un cop enllestides, preparem l’exposició, la gran posada en escena de les nostres 
obres d’art. Fem escrits i invitacions a tota la comunitat educativa i envaïm el 
vestíbul de l’escola de camps de futbol, piscines, animals, pistes de skate, ciutats, 
paisatges fantàstics... Fins i tot tenim rèpliques en miniatura del Taj Mahal i la 
torre inclinada de Pisa. 

Ens encanta comprovar com l’esforç, el treball i la il·lusió 
que hem posat en la nostra feina tenen la seva recompensa 
en forma d’ohs, ualas, índexs assenyalant detalls, boques 
obertes i ulls com a taronges dels nostres visitants.

Classe Bruc i Boix 

Les maquetes
· 4

t ·

La Piscina / La Fira / 

Tah Mahal

Camping / Granja / Ciutat 
Ciutat / Camp de Futbol / Robot

Bosc

Classe Pi Pinyoner i Figuera

“PER SER FELIÇ HAS DE MIRAR 
EL QUE TENS I NO EL QUE ET FALTA.” 
Eva Bach Cobacho
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Els alumnes de cinquè, durant el segon trimestre, vam anar al labo-
ratori a fer experiments i observar amb el microscopi diferents tipus 
de cèl·lules. Amb aigua bruta d’un toll vam poder veure protozous, 
amb la ceba vam veure cèl·lules vegetals i amb el iogurt vam veure 
bacteris.

La petroquímica BASF va ser molt amable i ens van regalar bates i 
ulleres de seguretat que ens van agradar molt.

Nosaltres vam fer unes normes de seguretat perquè no es trenqués 
res i perquè ningú prengués mal.

Crec que el laboratori és com una classe on aprendrem coses molt 
importants per tots nosaltres.

A tots ens va agradar molt aquesta experiència de poder sentir-nos 
com a científics amb les bates, les ulleres, els microscopis, etc. Va 
ser inoblidable.

Científics
al laboratori!

Classe Llimoner i Cirerer

“TREBALLA LA TEVA PACIÈNCIA 
I SEGUEIX ENDAVANT.” 
Daniel Gavarró
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Els de sisè
 fem d’investigadors

Aquest curs els alumnes de sisè hem participat al projecte Recercaixa. El projecte vincula 
l’escola a un grup d’investigació per tal de fer un treball de recerca que, posteriorment, es 
presentarà a la resta d’escoles participants en un congrés al CaixaForum de Barcelona.

El grup d’investigadors amb els quals estem treballant fan una recerca que porta per títol: 
“Paisatge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats catedralícies com a records vius”. Aquest 
és el títol dels investigadors, però nosaltres, com a nens, tenim un altre paper: analitzar la 
ciutat del passat (de l’edat mitjana), veure com s’hi viu ara i imaginar com serà en el futur.

Per dur a terme aquesta investigació ens ha calgut fer un treball de camp que vam realit-
zar el dilluns dia 26 de febrer del 2018. Per començar vam visitar la catedral amb un guia 
excepcional: el Gerardo Boto, catedràtic d’història de l’art de la Universitat de Girona. 
A  continuació, vam fer una investigació per carrers de la Part Alta de Tarragona i, final-
ment, vam anar a dinar al parc.

Quan vam entrar a la catedral, la majoria de nosaltres vam al·lucinar; ens va semblar un 
lloc meravellós. El Gerardo es va esforçar molt a l’hora d’explicar-nos la història de la 
catedral; ens ho explicava amb paraules que poguéssim entendre nosaltres. Vam aprendre 
moltes coses com que abans de construir la catedral allà ja hi havia un temple romà, que 
la paraula “catedral” ve de càtedra (‘cadira’ en llatí) i per això només són catedrals aquelles 
esglésies on hi ha la càtedra (cadira) del bisbe d’aquella regió. Una cosa que ens va cridar 
molt l’atenció va ser que, la catedral, si la mires des de dalt té forma de creu. El Gerardo 
va comparar aquesta forma de creu amb la forma del cos d’una persona; per exemple, 
l’altar seria el cos, els peus serien l’entrada…

Seguidament ens vam fixar en el retaule de Santa Tecla, ens van explicar una mica la 
història i també ens van explicar què és una relíquia i que la de Santa Tecla és un braç que, 
com diu la llegenda, a Santa Tecla la va absorbir una pedra i només en va quedar el braç.

Per acabar la visita vam anar a veure el claustre; el Gerardo ens va dir que és un dels 
claustres més grans d’Europa.

Seguidament vam anar a esmorzar per agafar forces per a la següent activitat que era que, 
per grups, ens endinséssim al carrer o plaça que ens havia tocat. 

Per fer la recerca els investigadors ens van preparar una fitxa metodològica de camp. 
Cada grup, en el seu carrer o plaça, havia de passejar, observar, fotografiar i anotar dife-
rents aspectes a tenir en compte. Entre d’altres, destaquem: els comerços, els habitatges 
i edificis, el mobiliari urbà i altres detalls. Per fer millor la nostra investigació també vam 
entrevistar diferents vianants que vam trobar durant el matí. Els carrers i les places on 
vam investigar són: el Pla de la Seu, el c/ Major, el c/ de Santa Anna, el c/ de les Coques, 
el c/ d’en Granada, la pl. del Rei, la pl. del Pallol, la pl. dels Àngels, el c/ de la Portella, el c/ 
de la Merceria, la pl. de la Pagesia i la pl. del Fòrum.

Per acabar la sortida vam anar al Parc de les Granotes a dinar i ens ho vam passar molt bé.

LA CATEDRAL 
DE TARRAGONA

INVESTIGACIÓ 
PELS CARRERS
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A 4t maquetes vam construir
però també molts exàmens ens van perseguir.
A 5é a la fàbrica de xocolata vam anar
i molt bé ens ho vam passar .
 
A 6é que ja marxem
un record aquí deixem.
Ja ens hem planificat
al Gabriel o al Domènech anirem
i d’alguns ens separarem,
però per amics que fem
junts seguirem.
Però no us  en oblideu:
tot el que hem après
a les mestres els hi devem.
 
Junts ens hem fet grans!

En començar l’escola estàvem tots molt nervio-
sos. Hem tingut molts records bonics, però massa 
per explicar-vos-els tots.

Tot va començar a P3, als barracons. A P4 vam 
accedir a l’actual escola. Un any més tard, a P5, 
el Ratolí Pérez ens va visitar a tots els nens de la 
classe, vam tenir una granota de mascota i també 
van arribar les nostres primeres colònies, en les 
quals un nen va sortir mossegat per un follet!

Poc després, ja érem a primària! Ens havíem fet 
més grans! I van venir nous companys i els vam 
ensenyar l’escola.

A segon, vam fer natació, una experiència molt 
xula! Que a l’autobús, el Bolu li va estirar la palan-
ca i es van obrir les portes mentre estava en mar-
xa. Les colònies de 2n estaven basades en pas del 
temps. El Salvi va arrancar la perruca a Cleopatra!

Durant el curs de tercer, vam fer moltes coses: 
la cantata, vam cantar nadales a la plaça de la 

Llibertat, vam fer de guies a les portes obertes, el cros i 
l’arribada de companys nous.

Les colònies de quart van ser a l’English Summer de Pra-
des. Teníem habitacions amb els nostres amics, però el que 
més recordem és el joc de nit de la sardina, ens va fer una 
mica de por, o la broma que li van gastar a l’Andreu. Tam-
bé va marxar un company molt important per nosaltres.

Per la classe, el curs més difícil va ser 5è, amb els mapes, 
les fraccions, puuuuufff! Vam haver d’estudiar molt i se’ns 
va fer una mica llarg. Tot i que també vam ser els padrins 
de lectura dels nens i les nenes de P5, vam anar a cantar a 
la tele, vam fer l’amic invisible per primer cop, vam visitar 
la fàbrica de xocolata Simón Coll, vam inaugurar el ball de 
Marcos Vicente i vam ser Comunitat d’Aprenentatge.

Ara ja som a sisè, aquest curs és el millor any! Ja tenim 
el pensament que haurem de deixar l’escola aviat, els 
professors i molts bons records. És clar que, per molts 
de nosaltres, ens separarem però sempre quedaran tots 
aquests records. Han sigut uns anys molt bonics i inobli-
dables de la nostra infància. Visca la Vitxeta! 
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Petits grans
moments

Som i serem 
Vitxets

Érem petits fa 9 anyets
i ara ja som més grandets.
A P3 als barracons vam començar
i només un any ens hi vam quedar.
 
A P4 ens vam mudar,
l’escola nova ens va encantar.
A P5 les colònies vam viure i
vam tornar amb un somriure.
 
A 1r de passadís i pati vam canviar
i un nou repte vam afrontar.
A 2n l’obra de teatre molt bé ens va sortir
i tothom en va gaudir.
 
 
A 3r els Mestres van canviar
això una mica ens va afectar,
però de petits a grans ho hem afrontat.
 

Classe MoreraClasse Ametller
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“CADA INFANT ÉS UN GENI 
EN ALGUNA COSA SI L’AJUDEM.” 
Yaakov Hecht

“CADA PETITA COSA BONA QUE FEM 
POT AJUDAR A MILLORAR EL MÓN.” 
Yoko Ono

— P3 A —

— P4 B —

— P5 A —

— P4 A —

— P5 B —

— P3 B — — 1r A —

— 2n A —

— 3r A — — 3r B —

— 2n B —

— 1r B —
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— 4t A —

— 5è A —

— 6è A —

— 6è B —

—5è B —

— 4t B —

“EL MÉS IMPORTANT EN LA VIDA 
ÉS SENTIR QUE ET COMPRENEN.” 
Monika Zgustova

“SEMPRE HI HA CONFLICTES; NO TRACTEU
 D’EVITAR-LOS… SINÓ D’ENTENDRE’LS.” 
Lin Yutang

Filera del darrera, d’esquerra a dreta
Paqui Doncel, Elena Santos, Maria Horra, Jordina Olivé, Pau
Mestre, Natàlia Rofes, Eva Saez, Cristina Gil, Núria Pavón, Mireia Aguado, Pep 
Montaner, Anna Parés, Duli Margalef, Cinta Jodra, Blanca Rosselló, Cristina Raduà, 
Saïda, Jordanka i Eduard Blanco

Asseguts, d’esquerra a dreta
Maria Franco, Marga Paredes, Anaïs , Montse Estopà, Susana Romero,
Iolanda Serres, Paula Cardiel, Marta Solà, Laura Curto, Noèlia Beas i Josep Basco

El nostre
claustre
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I aquesta any també hem tingut CROS! El IV Cros solida-
ri, amb un gran èxit de participació.

A part de gaudir d’un dia d’esport, aquest cros és solidari 
amb la recollida d’aliments pel Banc dels Aliments de 
les Comarques de Tarragona. Gràcies a la solidaritat dels 
participants, voluntaris, organitzadors i familiars vam poder 
recollir 480kg aproximadament de menjar!

Aquest any, com  ha novetat, vam fer un canvi d’ubicació 
del recorregut dels més petits. P3, P4 i P5 van realitzar la 
seva cursa dins del pati de primària, d’aquesta manera tots 
els pares i familiars van poder veure les fantàstiques curses 
que van fer aquests petits esportistes.

La resta de categories van realitzar el recorregut com 
habitualment es fa per l’Urbanització Sant Joan, combi-
nant asfalt i terra. En creuar la línia de meta es va repartir 
beguda, coca amb xocolata i obsequis. 

Gràcies a la generositat dels patrocinadors es va poder fer 
un gran sorteig entre tots els participants, amb una gran 
diversitat de lots: sopars, material esportiu,etc.

Un any més, la comissió del Cros ha fet una molt bona 
feina, de la que tots en vam poder gaudir.

L’any vinent més!

IV CROS SOLIDARI 
LA VITXETA
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Del 6 al 29 d’abril es va dur a terme la 36a Olimpíada 
Escolar Reus en la qual van participar alumnes de 3r fins 
a 6è. És un esdeveniment esportiu, encarregat a Reus 
Esport i Lleure per la Regidoria d’Esports, en col·laboració 
amb el Consell Esportiu del Baix Camp.

Hi participen uns 28 centre educatius en les categories 
d’aleví i benjamí, i compta amb 16 modalitats esportives 
(entre les qual s’ha incorporat l’hoquei 3x3).

De l’escola La Vitxeta hi van participar un total de 99 
alumnes, més que l’any passat, que van ser els protagonis-
tes en les diferents disciplines:

Futbol sala (27), futbol 7 (26), atletisme (16), escacs (11), 
natació (5), gimnàstica rítmica (8), futbol sala femení (16), 
tennis (1), bàsquet (8) i tennis taula (3).

Van ser uns dies plens d’il·lusió en els quals nens i pares van 
gaudir participant-hi. Van fer molt bon paper en totes les 
modalitats, però aquest any no va ser possible endur-se 
cap medalla cap a casa.

Agraïm a tots els esportistes i a les seves famílies el seu 
esforç i compromís. Us deixem un recull de fotografies 
que ens han fet arribar.

36a OLIMPÍADA 
ESCOLAR REUS

ESPORTS
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Ajut pont amb la 
URV – filming english

Aquest curs els alumnes de 4t de l’escola han participat 
en un projecte de col·laboració amb la Universitat Rovira i 
Virgili gràcies a la convocatòria d’ajuts pont per a projectes 
educatius (Consell Social i Institut de Ciències de l’Edu-
cació) que cada curs selecciona 10 projectes que duren 2 
cursos escolars, gràcies als quals l’escola rep una dotació 
econòmica per comprar material. 

 El nostre projecte “Filming English” (Film-based English 
Teaching in Primary) ha estat dissenyat conjuntament amb 
dues escoles més, l’Escola Cal·lípolis de La Pineda i l’Escola 
Arrabassada de Tarragona. L’objectiu és que els alumnes fa-
cin una pel·lícula en anglès tot desenvolupant competències 

Curs rere curs, he tingut la responsabilitat de fer l’editorial d’aquesta revista com a directora 
de l’escola. Ara, recentment jubilada, m’ofereixen l’oportunitat de dirigir-me a tots/es vosal-
tres i ho he acceptat per mostrar-vos agraïment i desitjar-vos el millor.

Que confiessin en mi per dirigir una escola de nova creació em generà moltes expectatives i 
il·lusions. A les primeres famílies assignades, recordareu les que encara hi sou, els sentiments 
que els generà eren prou diferents. Senzillament perquè era una escola inexistent fins alesho-
res i, per tant, no formava part del seu ideari educatiu. Ni tan sols en podien veure la seu. Les 
matrícules es van fer a l’actual Capsa Gaudí i les presentacions i primeres reunions, en espais 
diversos de l’Ajuntament. Val a dir que, de tot plegat, només en tinc records molt agradables.

Certament, “Les tempestes fan que els arbres tinguin arrels més profundes” (C. McDonald). 
Els vincles entre la major part d’aquelles famílies i el petit claustre inicial van ser determinants 
per aixecar una comunitat amb personalitat pròpia. L’essència de l’educació no són ni els mes-
tres ni els alumnes: són les relacions. És ser en un lloc, en un moment determinat i al costat 
d’algú. Vam aprendre molt els uns dels altres, tot i que no sempre tan plàcidament com ens 
hauria agradat. 

En la que, finalment, s’anomenaria “La Vitxeta”, he passat moments molt singulars de la meva 
vida. No ha estat un camí fàcil, hi han hagut entrebancs i soledats, però alhora hi ha hagut 
satisfaccions i recompenses. De vegades les forces fallen, però prens consciència que no ho fas 
per tu, recordes per què hi vas arribar i ho tens clar: t’aixeques i continues. 
Sens dubte, el meu treball i esforç han contribuït a fer una escola millor; he tractat de trans-
metre estima i respecte envers l’ésser humà, la llengua i la terra. Són moltes, moltíssimes, les 
persones que m’hi han ajudat: professorat, alumnat, mares i pares i bons/es professionals del 
Departament i de l’Ajuntament, que també ho han fet. Ha estat un enorme plaer compartir 
escola amb tantíssima gent. 

Portaré sempre al meu cor, amb agraïment, les persones que m’han fet costat. Hi ha persones 
extraordinàries que ens ajuden a projectar el millor de nosaltres. És al final del trajecte quan 
pots valorar qui, per sobre de tot, mai t’ha fallat.

Cada dificultat, problema, alegria, satisfacció, somriure, tristesa… que hem compartit han anat 
configurant la geografia del meu rostre i han contribuït a fer de mi la persona que ara soc. Us 
vull donar les gràcies per totes les bones estones que hem passat plegats: pel que hem après i 
ens hem divertit junts. Gràcies

Us desitjo, a tots i a totes un món ple d’il·lusions i us encoratjo que reclameu el dret de ser 
escoltats  i, sobretot, de ser lliures.

El passat 14 d’abril, el Ball de Marcos Vicente va ser convidat a la 
celebració dels 175 anys del Ball de Sant Crist de Salomó. Tot un 
orgull poder representar la ciutat com a l’element del seguici festiu 
en el marc dels balls parlats. Un cop més els alumnes de La Vitxeta 
van poder mostrar la historia de tipus llegendari entre uns pirates i 
les seves incursions en les terres valencianes al segle XVI.

Els alumnes estan assajant de valent la coreografia i les frases de la 
representació per a la pròxima sortida: la Festa Major de Sant Pere!
Us deixem algunes fotografies amb el vestuari que llueixen.

que van més enllà de les prxòpies de l’àrea, amb la col·labo-
ració d’alumnat de la Facultat d’Educació de la URV, que 
durant el primer trimestre va assistir a les sessions d’Anglès 
de 4t de primària i van desenvolupar activitats relacionades 
amb l’adquisició de la competència comunicativa oral i la 
pronuncia de l’anglès a primària.

En petits grups, l’alumnat de 4t ha escrit uns diàlegs que 
durant el tercer trimestre s’han posat en escena i s’han 
filmat. Podeu veure els resultats al bloc d’Anglès de l’escola.
Per dur a terme aquest treball, s’hi ha implicat bona part del 
claustre de mestres en tot el procés. Un bon treball d’equip 
en diferents àmbits. Thank you!

La geografia 
d’un rostre…

Assumpta Ripoll i Amposta
Mestra jubilada i exdirectora de l’escola

MOSTRA DE BALLS 
PARLATS A SALOMÓ
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Productes de neteja, per a la llar i altres complements 

Desinsectacions – Desratitzacions – Desinfeccions 

Tractaments de Legionel·losi 

Tractament de corcs, tèrmits a la fusta 

 

Av. President Macià, 3 local 3 43204 REUS 

Tels. 977 34 04 52 – 977 34 08 13  / sumintec@sumintec.net 

T’ASSESOREM EN TALLES GRANS I COPES
c/Jesús, 2 (Reus)

CASES QUE 
PARLEN DE TÚ...

Sant Elies 9 (Reus)
977 31 46 05
reus@mdtoilesnatur.com
CORTINES A MIDA

info@fusteriagama.com

EQUIPAMENTS ESCOLARS

Plaça Victor, 6
43202 Reus (Tarragona)
Telf: +34 977 32 60 73
Fax: +34 977 32 64 41
E-mail: seibe@tinet.org

VINE 
AL CASAL 
D’ESTIU!

BOTIGA ONLINE

Delegat Oficina Mapfre

CLÍNICA DENTAL
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ESCOLA LA VITXETA A.M.I.P.A
i L’escola La Vitxeta Reus

agora.xtec.cat/escola-lavitxeta

Passeig del Nord, 120
43296 Reus (Tarragona)
T. 977 32 75 39


