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Aquest any h
em fet 

un taller en
tre alumnes, 

mestres i pa
res/mares 

de l’escola.



coNcUrs dE FLors
La primavera ens inspira  
per dibuixar moltes flors!
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L’equip directiu de l’escola
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Comiat dels alumnes de 6è, promoció 2010-11
Comiat de la senyoreta Xus

Castanyada // Nadal // Dia de la Pau //  
Carnestoltes // Sant Jordi i els Jocs Florals 

Una manera de compartir, entre l’escola i 
les famílies, algunes de les activitats que 
portem a terme dins l’aula

Dr. RAMON BRUGADA, cardiòleg i Degà  
de la Facultat de Medicina de Girona (UdG)
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El dia a dia
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L’entrevista

Els alumnes de l’escola us proposen 
alguns passatemps realitzats per ells



rAcó dE L’ArTisTA
Selecció d’alguns projectes  
artístics realitzats pels 
alumnes de l’escola
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A mesura que s’acosten els últims dies d’aquest curs, un bon indica-
dor dels aprenentatges que han adquirit els nostres alumnes i dels 
que encara els hi manquen, és observar-los com juguen al pati. 
Aquest fred i reduït espai en la mirada dels adults és per als nostres 
infants el seu entranyable i acollidor microcosmos on poden inte-
ractuar i manifestar-se entre ells, amb espontaneïtat, imaginació i 
sense l’exigència de les activitats curriculars de les aules. Estar a 
l’aguait de què fan, com actuen, com responen, a què juguen, com es 
defensen o com provoquen, ens aporten molts indicis del seu estat 
emocional que haurà de ser satisfactori per 
anar bastint el pensament lògic necessari 
pel seu creixement intel·lectual. Així doncs, 
us presentem algunes de les escenes més 
rellevants del pati del migdia, quan coin-
cideixen tots els cursos, quan comença a 
molestar la calor i l’ombra dels arbres es 
converteix en punts de trobada molt inte-
ressants. Comencem però, per la caseta. 
Les seves dimensions limiten la concurrèn-
cia. Normalment és un lloc de tertúlia de 
nenes de 1r o 2n, i la frase que més ens 
arriba és “a mi no m’hi volen”. 

Les escales de P-3 acostumen a es-
tar ocupades per grupets de diferents 
edats que poden jugar a “passar-se 
el corrent” o similars. També hi ha els 
dissidents que vénen a demanar ajuda 
“em diuen que ho he fet malament i jo 
ho he fet bé”. A principi de curs, molts 
petits intrèpids tenien la distracció de 
saltar del replà de P-3 enfilant-se per la 
barana fins al terra del pati. Ara ja saben 
que les “normes” de l’escola recompen-
sen aquesta aventureta amb una bona 
estona de descans obligat. Igualment 
passava amb el mur del castell. Serveix per separar zones de joc 
amb pilota i sense. Encara no s’ha convertit en rocòdrom! 

Mirem el magnífic porxo. És l’escenari que aixopluga les situacions 
més diverses. Comencem pel “mur de les verticals”, tombarelles i 
acrobàcies vàries; activitat exclusiva de nenes de totes les edats. 
Les més petites, sense manies, faldilletes avall i exhibició de calce-
tes. Alguna, si ha vist que la miraves, s’acosta i et pregunta “has vist 
el cor de les meves calcetes?”. Alguna de més gran, que aquell dia 
no porta pantalons, continua aixecant les cames amb uns estudiats 
moviments de braços i cuixes que, desafiant la gravetat, fan que la 
faldilla no es mogui ni un pèl. També tenim l’intercanvi de cromos o 
d’altres andròmines, sessions de perruqueria: nenes grans que pen-
tinen les petites, i també ho fan entre elles, evidenciant l’arribada 
de l’etapa preadolescent; sessions de massatge, lectura, dibuix... i 

algun tastaolletes que no s’acaba de decidir on s’incorpora, i de pas-
sada es diverteix empipant una miqueta.

En el petit camp de futbol, és habitual el joc de dos partits simul-
tanis o sigui, dos porters a cada porteria i, com que a l’escola la ma-
joria som senyoretes que no entenem gaire de les regles d’aquest 
celebrat esport, tota falta important acaba en targeta vermella. Els 
futbolistes ho saben i és molt gratificant veure com resolen els seus 
conflictes. Cal intervenir, quan algun petit trapella aprofita l’aturada 

del joc per despistar la pilota i començar un altre 
joc que els agrada molt: penjar la pilota 
dels grans! El resultat pot ser 1-0, o amb 
una mica de sort, 2-0! 

A la pista de bàsquet tenim els caus i re-
caus i, a la font, alguna esquitxada. 

A l’ombra dels til·lers trobem grapats de 
petits que amb les seves manetes graten 
entre les estretes obertures de les reixes 
que protegeixen els escocells, per extreure 
una mica de terra i poder empastifar-se amb 

el fang que obtenen de la barreja amb 
l’aigua de la font, transportada en reci-
clades bosses de plàstic de la paperera. 
De passada, si algunes agosarades for-
migues s’atreveixen a sortir del seu cau, 
nomes l’atzar de la clemència infantil, 
els permetrà continuar el seu camí.

Per acabar, i també sota l’ombra dels ti 
l·lers ens trobem amb els filòsofs. Aquells 
nens o nenes que no tenen ganes de 
participar en cap joc de grup i busquen 
un espai de tranquil·litat. Els efluvis re-
laxants d’aquests meravellosos arbres 
els deuen inspirar pressupòsits com:

“Creus que el món és infinit?”
“Tu tens bon Karma?”
“La vida és una injustícia”. I li preguntes per què? Et contesta: “Per-
què m’han eliminat a la primera!”

En el nostre interior constatem la innocència infantil i la satisfacció 
de pensar que almenys tenen l’oportunitat de jugar, saber guanyar 
i saber perdre.

A l’escola, malgrat la difícil situació que s’albira, no podem oblidar 
que tots els nostres nens i les nostres nenes han de tenir la 
seva oportunitat.

Que passeu un bon estiu!

L’Equip DirEctiu DE L’EscoLa

Editorial
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RECORDS DEL CURS PASSAT

comiat dels alumnes de 6è
Dimecres, 22 de juny de 2011

M’anava fent més gran i cada cop s’acostava més el 
meu moment, el moment  d’abandonar l’escola. Un 
lloc, d’on tinc els millors records de la meva vida, si 
més no, fins ara. Van anar passant anys, mesos, dies, 
hores, minuts i segons i, finalment, el meu dia va 
arribar. Trista i amb ga-
nes de voler-me quedar 
en aquella escola, la que 
tantes aventures m’havia 
portat i tants records 
m’emportava d’ella, me’n 
vaig haver d’acomiadar.

Un cop passat l’estiu, 
vaig haver d’enfrontar-
me a aquell gran edifici 
que tanta por em feia en-
trar: l’institut. Al cap d’un 
temps d’haver-hi passat 
grans i petits, bons i do-
lents moments, em vaig adonar que la paraula ‘’ins-
titut’’ no significava el que jo em pensava: llibertat 
total, pocs deures i gran aprenentatge i estar amb 
els companys de sempre. En realitat, des del meu 
punt de vista no té res a veure ja que de llibertat 
en tens poca, de deures n’hi ha una pila (tants que 

t’acabes estressant) i tots coneixen gent nova i fem 
nous amics. 

Una de les coses que trobo més a faltar són els pro-
fessors. El bo que té l’escola és que durant els vuit 

anys, que dura la primària, 
la majoria de professors et 
coneixen i saben com ets. 
Si tenies algun problema 
o un mal dia, t’abraçaven 
i t’ajudaven. El menjar, no 
té punt de comparació. Mai 
oblidaré el boníssim dinar 
que em donàveu.

A l’institut són molt més 
estrictes i més seriosos.  
Sobre les classes, s’ha de 
treballar més i esforçar-
t’hi al màxim. 

Per tant, si hi poseu mol-
tes ganes i estudieu moltíssim, veureu com les coses 
us aniran bé. Aprofiteu al màxim aquests últims anys 
que us queden a l’Escola Verd perquè després els 
trobareu a faltar, i molt. ‘’Només trobes a faltar les 
coses quan ja no les tens’’ 

anna sELLabona (1Er Eso - ExaLumnE)

L’ESCOLA VERD 

 

promoció

2010-11
 



comiat de la senyoreta xus 
Divendres, 13 de gener de 2012
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La senyoreta M. Jesús Marcos, coneguda per no-
saltres com a Xus, es va jubilar el divendres 13 de 
gener. Portava quatre cursos i mig a la nostra escola. 
Li vam organitzar un comiat que va durar una set-

mana. Va posar en pràctica gran part de 
l’experiència que va acumular al llarg de 
tota la seva vida professional. Va haver 
d’impartir una classe de lògica a 5è, ex-
plicar un conte a P-4, exposar un tema 
pedagògic al claustre, passar llista al 
menjador... com a símbol de la seva trajec-
tòria escolar. De totes aquestes activitats 
se’n va sortir amb l’eficiència i l’elegància 
que sempre l’han caracteritzada. La Junta 
d’Avaluació la valorà amb un Cum laudem.

Com que aquest darrer curs era la tutora 
dels alumnes de 4t, aquests, li van dedicar un ball 
per agrair-li la seva il·lusionada vocació, en represen-
tació de tota l’escola.

Tots li desitgem que sigui molt feliç en aquesta nova 
etapa de la seva vida 



La castanyada · 25 d’octubre de 2011

LES FESTES DEL VERD
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19 de desembre de 2011  · Festes de Nadal
LES FESTES DEL VERD
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El dia 19 de desembre, els nens i nenes de 
l’Escola Verd vam oferir als pares i familiars 
una cantata al teatre de la Salle. 

Vam fer dues representacions de Nadal, una 
al matí i l’altra a la tarda. Cada curs feia una 
petita escenificació de les tradicions del 
Nadal a Catalunya. Els de Primer van re-
presentar el dia dels Innocents, els de Se-
gon van cantar els números de la loteria de 
Nadal, els de Tercer van desfilar per la fira 
de Santa Llúcia, els de Quart organitzaren 
el típic sopar de Nadal, nosaltres, els de 
Cinquè, vam representar els pastorets i, fi-
nalment els de Sisè, l’arribada dels tres Reis 
d’Orient. Després de cada escenificació, el 
curs cantava una nadala. 

Al final de tot l’espectacle, vam cantar una 
cançó tots junts: “El 25 de desembre”. A mesu-
ra que anava avançant la cançó, els pares s’hi 
anaven afegint i el volum anava augmentant.

Ens ho vam passar molt bé fent aquestes 
representacions del Nadal a Catalunya! Els de 2n van cantar els n

úmeros  

de la loteria de Nadal
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dia de la pau · 30 de gener de 2012
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El dia 30 de gener, per ce-
lebrar el dia mundial de 
la pau, vam participar a 
l’activitat: “Els jardins per la 
Pau”. Tots els cursos van fer 
flors amb materials reciclats 
i totes les flors portaven un 
missatge de pau.

Els cursos de P-4A, P-4B, 
P-5, Tercer i Quart van anar al Parc Migdia on es 
feia un acte amb altres escoles de Girona. Només 
arribar van plantar les flors a la zona reservada 

per a la nostra escola. Des-
prés van escoltar alguns 
parlaments sobre la Pau 
i van acabar cantant i ba-
llant cançons.  

Els cursos de P-3, Primer, 
Segon, Cinquè i Sisè es van 
quedar a l’escola i van cele-
brar un petit acte per la Pau, 

al porxo. Van sortir per cursos a llegir els missat-
ges per la Pau i després van “plantar” el seu jardí i 
van enganxar els missatges en un mural  

Flors creades amb material reciclat

Jardins per la pau
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16 de febrer de 2012 · carnestoltes
LES FESTES DEL VERD

LES FESTES DEL VERD

El Cicle Mitjà és el responsable d’organitzar aquesta festa. 

Comencem fent el Rei i la Reina Carnestoltes. Anem portant 
de casa diferents peces de roba i accessoris i, quan ho tenim 
tot, construïm dos personatges molt estrafolaris que exposem a 
l’entrada de l’escola.

Tot seguit ens toca fer el pregó. Anem per les classes disfressats 
i fent fressa per comunicar-los l’arribada dels Reis dels Poca-sol-
tes. Les consignes que ens ordenen, per tal que la setmana sigui 
ben divertida són: portar un pentinat original, el nas pintat i un 
mocador ben acolorit al coll.

Per fi ha arribat el gran dia El Dijous Gras. Toca fer gresca i xeri-
nola. Per acomiadar els Reis Carnestoltes tothom du màscares de 
diferents animals.

Ens trobem tots al pati, llegim el missatge de comiat dels Reis i tot 
seguit fem rotllanes per ballar Il cocodrillo come fa amb l’ajuda del Ci-
cle Superior, acabant amb una gran rua que ens deixa ben cansats.

I per acabar la festa… un bon berenar com 
mana la tradició de Dijous Gras.

I així, ben contents anem tots a casa 
esperant tornar-hi l’any vinent.

VISCA CARNESTOLTES!!! 
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diada de sant Jordi · 23 d’abril de 2012

LES FESTES DEL VERD

EL somNi d’UNA rosA
Passejant per Girona he trobat 
una cosa molt semblant a un drac.

Perseguia una princesa espantada
que fugia de manera desesperada.

Li he dit que no tingui por, que no corri tant,
que la meva llança mataria aquell gegant.

De sobte, una lluita hem començat
i l’olor d’una rosa vermella m’ha despertat.

Era el dia de Sant Jordi,
i el drac era només part d’un somni.

Res del que creia havia passat,
només l’olor de la rosa era de veritat.

Emma mira 
4t cicLE mitJÀ

UN diA dE ViATGE
Un dia la Maria va anar amb tren amb la seva amiga i van 
voltar amb el tren per tot Girona. Van veure moltes coses: 
la catedral, l’Ajuntament, Sant Feliu, la Plaça de Catalunya, 
el Pont, el riu, les escoles, les botigues.

-Per què no juguem a una cosa? Podem jugar a dir coses 
del tren!

-Bona idea! Jo començo. 

-D’acord.

-Estació, via, vagons, maquinista, bitllet, revisor, Tren Gerió.

-Bé, s’ha acabat. Ja hem arribat. Xu-xuuuu.

-Va, anem cap a casa. Bona nit!

martina brEa
1r cicLE iniciaL

EL riU oNYAr
És en el riu Onyar
on es reflexa la ciutat
i es pot apreciar
la seva bellesa i immensitat.

Les cases de Girona,
amb els seus alegres colors,
dibuixen en l´aigua
el seu perfil famós.

JorDi Gairín
3r cicLE mitJÀ

LES FESTES DEL VERD

EL GErió
isoLDa fita
2n · cicLE iniciaL

<
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LA dEVEsA
Un gran bosc
ha crescut a Girona.
Plàtans, fulles,
branques i escorces,
són les coses que més 
s’hi destaquen.
A la tardor,
totes les fulles 
s’acomiaden
i formen un gran
matalàs roig,
grogós i ataronjat.
Arriba la primavera.
Els arbres floreixen,
es fan grans,
bells i elegants.
Les fulles verdes
ja han brotat.
Cada any
neixen branquetes
fulles i brots.
La Devesa és un lloc
molt acollidor,
renovador.

maria mir bruJats

5È cicLE supErior

L’Amor

Amor, un sentiment,
que ens fa bategar el cor;
ens treu el dolor 
per poder estimar millor.

Llibertat, un camí a seguir,
d’amor o de violència?
Has d’escoltar el teu cor 
amb coratge i sense por!

Si ajuntéssim tots els cors,
podríem fer un món millor?
Un món d’amor i llibertat 
on tothom estigués salvat!

rEnéE pLanas ramírEz
6È cicLE supErior

LES FESTES DEL VERD

El dia de St. Jordi, els nens i nenes de Sisè ens vam encarregar 

de preparar una festa inoblidable per a tota l’escola. Primer 

de tot, vam anar a vendre roses pel carrer. Després vam muntar 

unes paradetes al pati de l’escola per als altres cursos. Hi havia 

moltes paradetes: venda de braçalets, llibres, ninotets i begudes; 

la tòmbola, jocs de bàsquet, pintar ungles i cares, tatuatges, rifa 

d’uns patins i d’un cotxe teledirigit.

Els dos espectacles, el de màgia i el 

de teatre, van tenir molt d’èxit.

A la tarda vam celebrar els Jocs 

Florals, que presentàvem els nens 

i nenes de 6è. Després de fer un 

repàs de la història dels Jocs Flo-

rals, es varen recitar uns poemes de 

Josep M. de Sagarra, perquè aquest any 

celebrem el 50è aniversari de la seva mort. 

També es va tenir un record del compositor gironí, Xavier Montsal-

vatge pel centenari del seu naixement.

Seguidament, els guardonats van llegir els seus bells i inspirats 

poemes.

Va ser una festa fantàstica per a tots nosaltres. Aquesta festa va 

servir per recaptar diners per al viatge de fi de curs però tothom 

es va divertir molt.

ELs aLumnEs DE 6È
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EL MURAL DEL PATI
(diapositives realitzades pels alumnes de 6è)

14 PROJECTES DEL CENTRE



Presentació del  
mural del pati a  
càrrec de l’autor  
Sr. Lluís Bosch Martí.

Va descriure les 11 
escenes que il·lustren 
fets destacats de la 
història de Girona. 

15PROJECTES DEL CENTRE



«JO ESTIC bé, TU ESTàS bé» 

Anem ampliant el nostre espai de convivència. Aquest curs  hem treballat el tema: JO ESTIC 
BÉ, TU ESTÀS BÉ! Una frase que ens ha suggerit respecte, amabilitat, autoestima, solidaritat, 
ajuda, felicitat... i un munt de paraules agradables.  

Cada curs ha fet una pluja d’idees amb el que els suggeria la frase i, a partir d’aquí s’han posat 
a treballar amb les accions a dur a terme per aconseguir els propòsits.

Una altra activitat que hem dut a terme ha estat participar a la MARATÓ DE LA PObRESA.

ACCIOnS PER ACOnSEGUIR EL nOSTRE ObJECTIU
Encomanar felicitat, ajudar, donar amistat, recolzar, compartir, no empipar, respectar, ser soli-
daris, ser responsables, preocupar-se pels altres...

PETIT RECULL  DE LES FRASES PROPOSADES  

• Si veiem algú trist l’hem d’ajudar
• Si veiem algú trist l’hem d’ajudar.
• Si estàs bé, estaràs bé amb tothom; però, si estàs malament in-

sultaràs, picaràs i cridaràs i la resta tampoc estaran contents.
• Si vens enfadat de casa, reben els altres.
• Si estem contents, tot ens surt millor.
• Si ens estimem, no ens fem mal.
• Si ajudem els altres, ens sentim millor.
• Si estem bé, treballem bé a la classe i no molestem.
• Si estem bé, intentem solucionar els conflictes.
• Si estem bé, respectem els companys.
• Si estem bé, tindrem molts amics.        
• Benestar, jo estic content veient la teva felicitat.
• Si una cosa t’agrada, procura fer-la per als altres.
• El que no vulguis per tu no ho vulguis per ningú. 
• Si estem contents, els companys estaran bé.
• Posar-nos a la pell dels altres.
• Ens hem de sentir bé amb nosaltres mateixos, valorar 

les coses positives que tenim i intentar millorar la 
nostra manera de ser.  

16
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PLA ExPERIMEnTAL 
DE LLEnGüES ESTRAnGERES

L’AnGLÈS COM A MITJà DE COMUnICACIÓ

Cada nou curs escolar el comencem amb el 
convenciment que la millor manera d’aprendre 
l’anglès és utilitzar-lo en contextos reals.

Aquest curs, a part de treballar la plàstica utilit-
zant l’anglès com a llengua vehicular als cicles 
mitjà i superior, tots els alumnes de primària 
han anat a la sala La Planeta a veure una obra 
de teatre representada integrament en anglès.

Amb els alumnes de Tercer també hem fet una jornada de jocs en anglès. Ells mateixos ens 
l’expliquen així:

TRObADA VERD-EIxIMEnIS

El dimarts 20 de març al matí, els nens i nenes de 
Tercer vam fer una trobada a l’escola amb els alum-
nes de Tercer de l’Escola Eiximenis. 

Ens vam separar en quatre grups. Cada grup tenia 
un color i estava format per alumnes de les dues 
escoles. Al pati, les mestres havien preparat qua-
tre jocs en anglès i, cada quart d’hora, canviàvem 
de joc. Els jocs eren ‘Simon says’, ‘Please, Mr Cro-
codile’, ‘Teddy bear’ i ‘Change places’. 

A la mitja part, els nens i nenes de l’Escola 
Eiximenis ens van explicar el conte ‘The 
very hungry carterpillar’ i nosaltres els vam 
explicar endevinalles d’animals. 

Ens ho vam passar molt bé i ens va agradar 
molt fer les activitats i conèixer els nens i 
nenes de l’Escola Eiximenis.

nEns i nEnEs DE 3r

17PROJECTES DEL CENTRE
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18 PROJECTES DEL CENTRE

Per quart any consecutiu l’escola Verd ha par-
ticipat en el Pla Català de l’Esport que promou 
la Generalitat de Catalunya. Moltes activitats 
han estat anul·lades per manca de pressupost 
però, tot i així, els alumnes de l’escola Verd 
hem fet un munt d’activitats: 
• Experimentació dels desplaçaments amb 
cadira de rodes
• Cursa Carrer Nou i Cursa Ciutat de Girona
• Trobada Esportiva dels alumnes de 6è
• Jornada de Recreació i Esport
• Iniciació al Judo
• Circuit de Cros
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Aquest curs hem repetit l’experiència dels 
tallers internivells que tant d’èxit van tenir 
el curs passat. Mestres i alumnes valorem el 
treball cooperatiu com a eina essencial per 
adquirir valors d’ajuda, respecte, tolerància, 
col·laboració...

Se n’ha fet un per nadal, amb la confecció 
d’estrelles per decorar l’escola, i un altre, per 
Carnestoltes amb la realització de màscares 
de diferents animals que els alumnes van 
lluir durant la festa 

19PROJECTES DEL CENTRE

confecció d’estrelles realització de màscares
diferents màscares d’animals

TALLERS InTERnIVELLS 
DE nADAL I 
CARnESTOLTES
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20 PROJECTES DEL CENTRE

En un bol amb llet sencera hi hem posat gotes de colorant i 
tot seguit hem tocat la barreja amb un bastó mullat amb sabó. 
Els colors es mouen creant obres d’art 

Els nens i nens de P-3 hem fet dissolucions, barrejant farina, 
arròs, oli, colorants... amb aigua. Han sortit coses molt boni-
ques i ens ho hem passat molt bé 

La Flotació. Hem experimentat amb diferents materials 
i hem observat si suraven o s’enfonsaven 

Alumnes  p4A

Alumnes  p3 

Alumnes  p4B
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Durant la setmana de la ciència, a l’escola vam fer 
tota mena d’experiments.

Vam anar a fer uns tallers a la UdG on vam apren-
dre un munt de coses noves sobre la ciència.

Dels experiments que ens van ensenyar, volem 
destacar especialment, el de les boletes amb xa-
rops de diferents gustos 

Hem experimentat amb: l’aire, inflant, bufant... sabem que l’aire pesa, 
que ocupa espai, que és a tot arreu i moltes més coses Alumnes  p5

Alumnes  primaria
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EL DIA A DIA A L’ESCOLA
educació infantilP3

EL DIA A DIA A L’ESCOLA

Els nens i nenes de la 

classe de les Tortugues 

ens hem dibuixat!



NEIXEN ELS                                                  , CELEBREM                                     

    , MENGEM                           BONÍSSIMES.  

EL                  ESCALFA MÉS,               SOVINT I ELS               

          PASSEGEN . L’                      ENS FA UNA VISITA.

VoL dir QUE LA primAVErA És AQUÍ !!

QUAN ELS

ES VESTEIXEN DE VERD

SURTEN MOLTES

TORNEN LES
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EL DIA A DIA A L’ESCOLA
educació infantil P4A

EL DIA A DIA A L’ESCOLA

VisiTA A LA cATEdrAL 

Sortida per conèixer i observar els nummulits
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EL DIA A DIA A L’ESCOLA
educació infantilP4B

EL DIA A DIA A L’ESCOLA

ANIMALS pER A

UNA HISTORIA

Un dia, amb l’escola,vam anar 
a veure unes pel·lícules al ci-
nema Albèniz de 
Girona. Era una ac-
tivitat anomenada 
“Mostra de Cinema 
d’Animació”. Vam poder 
veure 6 pel·lícules curtes, 

i una de les que ens 
va agradar més va ser 

la que tractava so-
bre coses que li pas-

saven a un osset. 

Els personatges estaven fets de 
plastilina i com que ens va agra-
dar molt, vam pensar que nosaltres 

també ho podíem fer.

Quan vam arribar a l’escola vam fer dife-
rents animals amb plastilina per a poder 
inventar una història.

Tots vam participar i ens van quedar 
molt bonics.

Aquests són una mostra de 
quan els fèiem i de 
com ens van sortir.
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EL DIA A DIA A L’ESCOLA
educació infantil P5

EL DIA A DIA A L’ESCOLA

UN MATI AL  TALLER DE FLORS
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EL DIA A DIA A L’ESCOLA
cicle inicial1r

EL DIA A DIA A L’ESCOLA

EL  NOSTRE MENU
Els nens i nenes de Primer hem estudiat l’aparell 
digestiu i els aliments. Hem après que els aliments 
porten nutrients que ens ajuden a estar sans i forts 
i a tenir energia. 

Cada dia, l’encarregat de la llista de menjador, ens 
llegeix el menú i parlem de les hortalisses que hi ha. 
Si no n’hi ha moltes les mengem per sopar. 

A la piràmide, els aliments estan classificats en grups. 
Cada grup ens dóna uns nutrients. La piràmide ens diu 
quins aliments podem menjar més i les vegades al dia 
que n’hem de menjar. També ens diu que no hem de 
menjar gaire llaminadures ni beure refrescos ni menjar 
massa pastissets, croissants ...

Per veure si fèiem bé el menú hem mirat a la piràmide 
les quantitats de cada grup que hem de menjar al dia. 
També hem mirat de menjar cada dia diferent i variat.

Esperem que us agradi el nostre menú. Bon Profit! 
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EL DIA A DIA A L’ESCOLA
cicle inicial 2n

EL DIA A DIA A L’ESCOLA

Els nens i nenes de Segon hem fet una activitat molt 
divertida però que ens ha fet treballar moltíssim.

El 26 d’abril ens va visitar a la classe un contacon-
tes que ens va explicar històries molt divertides. Per 
acabar ens va dir que un personatge anomenat “Bu-
falletres” li havia demanat que els nens de Segon de 
l’Escola Verd el dibuixessin. L’única condició era que 
l’havien de dibuixar només amb lletres!

També li havia demanat que llegíssim molt i que triés-
sim un llibre per fer un museu. El museu consistia en 
triar una part del conte i ficar-la dins d’una caixeta.

E N   BUFALLETRES

Dit i fet! Com que els nens i nenes de Segon som 
molt treballadors i imaginatius vam dibuixar en Bu-
falletres en un tres i no res. I van sortir Bufalletres 
molt i molt variats.

Quan el contacontes va tornar el dia 10 d’abril va 
quedat ben parat. Quins Bufalletres més preciosos 
havíem fet! Però allò que més li va agradar van ser 
els nostres museus.

Ens va dir que érem uns artistes i que els nostres 
museus els hauríem de posar en un lloc de l’escola 
on tothom els pogués contemplar.

A més a més ens va dir que en Bufalletres estaria 
molt content si expliquéssim als alumnes de P-5 els 
llibres que havíem llegit.

Al final els nostres museus els vam posar al mi-
llor lloc de l’escola, un lloc on tothom els ha vist: a 
l’entradaaaaaaaa!

I no només vam anar a explicar els museus a P-5, 
al final vam explicar museus a totes les classes 
d’infantil!

Des de la classe de Segon us animem a tots a llegir 
molt perquè als llibres vam trobar històries molt in-
teressants. I si voleu fer un museu no ho dubteu... 
ÉS MOLT GUAI! 
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EL DIA A DIA A L’ESCOLA
cicle mitJà3r- 4t

EL DIA A DIA A L’ESCOLA

Un agradable matí de finals d’octubre, els de Cicle 
Mitjà sortim a observar els quatre rius de la nostra 
ciutat.

Comencem pel més pe-
tit, el Galligants.

–Oh! Però si no porta 
aigua.

–És clar –ens contesta 
el monitor– és que es 
tracta d’un torrent que 
neix a Les Gavarres i ha 
de ploure molt perquè 
s’ompli.

Aquest riu, més ben dit 
torrent, té un recorregut 
molt curt més o menys 
d’un quilòmetre, i s’amaga sota les cases just abans 
de desembocar a l’Onyar. Una desembocadura ben 
fosca, per cert.

No gaire lluny trobem un mirador des d’on veiem la 
desembocadura de l’Onyar en el Ter, fent un aigua-

barreig ben diferenciat, ja que l’aigua provinent de 
l’Onyar, d’un color marronós, contrasta amb el verd 
transparent de l’aigua del Ter. 

Resseguint el riu Ter, ob-
servem algunes espècies 
d’animals: polles d’aigua, 
ànecs collverds, tortugues 
d’aigua... així com diferents 
arbres de ribera: acàcies, 
plàtans, salzes, freixes, 
arbres blancs o pollancres, 
algunes lianes i fins i tot el 
raïm de moro, un fruit d’un 
color vermell molt viu que 
pot tenyir qualsevol cosa.

I el nostre recorregut 
acaba quan, arribant al ba-

rri de Sant Narcís, les aigües del Ter s’uneixen amb 
les del seu últim afluent: el Güell.

Trobem ben curiós que en un matí es puguin obser-
var quatre rius i tres desembocadures en una ma-
teixa ciutat: GIRONA 

Sortida   ELS QUATRE RIUS DE GIRONA 
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EL DIA A DIA A L’ESCOLA
cicle mitJà 3r- 4t

EL DIA A DIA A L’ESCOLA

Dijous, 10 de novembre del 2011, els nens i nenes de Cicle 
Mitjà anem al Puig d’Adri.

Anem a esperar l’autocar. Va passant  el temps  i l’autocar 
encara no arriba, aprofitem per esmorzar. Just acabem 
i.... ja arriba! Ben contents anem pujant amb entusiasme  
i emoció.

Quan som tots a dins, ens dirigim a la carretera de Canet 
d’Adri. De seguida arribem i allà ens esperen en Cesc 
i en Lluís, dos experts de la natura, fem dos grups i...
comencem!

Ens diuen  que aquest volcà no és gaire normal, perquè té 
forma de croissant i el seu cràter de ferradura . És un dels 
volcans més joves de la comarca. També ens expliquen 
què és una falla: una falla és una part de la terra que s’obre 
i llavors el magma surt amb molta potència i esclata. 

Comencem a pujar per una de les banyes del croissant i 
observem la vegetació i alguns minerals que trobem men-
tre caminem (l’obsidiana, l’olivina, la pedra volcànica i “el 
conguito”). Aquest últim és la unió d’una pedra volcànica 
i un tros de roca. Veiem sureres, fongs que després seran 
bolets, alguns bolets no comestibles i camasecs.

Ens parem davant d’uns estrats del volcà,  on podem veure 
molt bé les diferents capes  volcàniques de distintes  tona-
litats de la terra. Com més fosca i ampla és, més gran havia 
estat l’erupció; i, si és més clara i prima, vol dir que l’erupció 
ha estat més fluixa.

Pujant, pujant, ens parem davant d’un arbre ple de fruits, el 
cirerer d’arboç, mengem alguna cirera per poder conèixer 
el sabor i la textura del fruit.

Caminant i saltant arribem al cim. La brisa de la muntan-
ya ens pentina la cara dolçament i s’acosten les baixades. 
Baixem molt ràpid sense frenar!

És un recorregut  molt divertit fins que arribem a una es-
planada de sureres maquíssimes i tots plegats dinem i des-
cansem de la caminada. Bé, no descasem gaire ja que de 
seguida ens posem a jugar.

Arriba la tarda i no marxem sense observar aquestes for-
moses sureres que ens proporcionen suro per fer taps.

Anem baixant i ens dirigim  a les gorgues de Canet que es 
varen formar  quan el volcà  va fer la seva última  erupció 
(el tuf). Aquest material va tapar la riera de Canet i quan ha 
passat el temps s’han format aquestes gorgues  impres-
sionants i fantàstiques.

Donem les gràcies a en Cesc i en Lluís  i tornem a l’escola.

Ens ho  hem  passat genial!  

Sortida al    pUIG D’ADRI 
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EL DIA A DIA A L’ESCOLA
cicle mitJà

EL DIA A DIA A L’ESCOLA

3r- 4t

El dimecres 29 de febrer, van venir uns nois de la 
UdG, en Jordi i l’Edu, a la classe de Tercer per ensen-
yar-nos el mecanisme dels robots. 

Ens van passar vídeos de robots de tot el món. I per 
últim... la gran sorpresa!

Ens van fer una demostració amb tres robots molt 
divertits fets amb LEGO: UN COCODRIL, UN EQUILI-
BRISTA I UN EXPERT DEL RUBIKCUB 

El dia 12 d’abril els alumnes de 4t. vam anar a la UdG 
per anar a fer uns robots de Lego, i jugar a un programa 
d’ordinador que es deia “Scratch”, on els professors ens 
van ensenyar a crear el nostre propi joc i a fer moure els 
personatges. Després vam muntar el robot amb mini pe-
ces de Lego. 

Després d’esmorzar, vam endollar els robots a l’ordinador 
al programa Scratch i es començaven a moure. El cocodril 
obria i tancava la boca, el lleó pujava i baixava i el mono 
movia els braços amunt i avall. Quan tothom va acabar, 
vam dir adéu als professors i vam pujar a l’autobús que 
ens duia a l’escola.

VA SER  UN  DIA MOLT DIVERTIT! 

DEMOSTRACIO 
AMB ROBOTS

INICIACIO A  L’SCRATCH
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EL DIA A DIA A L’ESCOLA
cicle superior 5è - 6è

EL DIA A DIA A L’ESCOLA

UN DIA  AMB ROBOTS
Els dies 21 i 28 de novembre del 2011, els alum-
nes de Cinquè i de Sisè vam anar al Parc Científic i 
Tecnològic de Girona per passar un dia entre cables 
i sensors.

Al cap de 10 minuts d’espera, tres nois ben ama-
bles ens varen fer entrar i, amb diapositives, ens 
varen ensenyar els diferents tipus de robots i què 
els feia funcionar (sensors, filaments, bateries, 
cervells mecànics etc.).

Més tard ens van conduir fins a una sala on hi 
havia cinc taules amb peces de robot distribuï-
des en bosses.

Cada parella va muntar una part, ho vàrem ajun-
tar i va quedar un robot bàsic sencer. Seguida-
ment ens van ensenyar la matèria informàtica 
(com desplaçar el robot, com fer servir els sen-
sors i un bucle per fer-ho repetidament).

A la tarda ho vam posar en pràctica. Senzillament, 
espectacular! Els monitors van organitzar una ca-
rrera de robots amb diferents recorreguts. Des-
prés de la cursa ens varen ensenyar diferents 
robots.

Va ser una gran activitat, no us sembla? Moltes 
gràcies profes! 
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EL DIA A DIA A L’ESCOLA
cicle superior5è

El dia 8 de maig, vam anar al Museu d’Història. Allà, 
una guia ens esperava. Ens va portar a una planta on 
hi havia una maque-
ta de les tribus que 
antigament vivien a 
Girona.
Ens van explicar que 
els romans que te-
nien grans fortunes, 
feien els terres de 
mosaics. Els esclaus 
treballaven per als 
romans. Els que vi-
vien en el poble, 
vivien en cases peti-
tes. A baix hi tenien 
el negoci i, a dalt, la seva casa. Els romans guardaven 
els cereals en sitges.

Les roques que posaven els romans als cantons de 
la carretera eren senyals per marcar quants quilòme-

tres quedaven, de qui 
era la carretera...
Les muralles tenien 
dues torres als cos-
tats amb uns guàr-
dies que vigilaven 
que no entressin els 
intrusos. Però, com 
que no cabien a allà 
dins, van fer la mu-
ralla més gran. Quan 
aquelles torres ja no 
van servir, les van 
aprofitar per viure-hi.

Resseguint la muralla, vam aprendre a distingir els 
carreus de l’antiga muralla romana 

GIRONA:  LA CIUTAT ANTIGA
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EL DIA A DIA A L’ESCOLA
cicle superior 6è

El dia de la bicicletada, 
tot i que era una sortida 
de Cicle Superior, només 
vam poder-hi anar els de 
Sisè, perquè algun nen 
de Cinquè no portava 
casc i els policies que ens 
acompanyaven no els 
van deixar venir. Faran 
l’excursió a final de curs. 
Vam passar pel centre 
de Girona i vam agafar el 
carril bici. Durant el camí 
d’anada van haver-hi 
algunes incidències: una nena tenia la bicicleta 
molt petita i va tornar a l’escola amb una monitora, una 
altra companya tenia asma i anava molt a poc a poc i, per 
rematar-ho, a una altra se li va punxar una roda.

Tot i així, vam arribar al 
Pla dels Socs a temps per 
esmorzar i jugar. Els nens 
van fer una cabana, igual 
que les nenes. Hi havia 
gent que anava a fer vol-
tes amb bicicleta, altres 
que jugaven a pilota, al-
tres que feien salts amb 
la bicicleta...

Ens va fer un dia mag-
nífic i el temps ens va 
passar ràpidament. Ens 
hauria agradat poder  

passar-hi tot el dia però, ens esperaven a dinar a 
l’escola! A agafar les bicis! 

Va ser un dia esgotador però divertit! 

La bicicletada   al pla dels Socs

Sant Miquel
Era el dia 27 de Maig, els alumnes del Cicle Supe-
rior vam anar a la Vall de Sant Daniel per pujar a 
la muntanya de Sant Miquel. Eren unes dues o tres 
hores de camí. Va ser molt cansat perquè quasi tot 
el camí era pujada. Primer vam fem una parada per 
descansar i esmorzar a la Font del Ferro. Quan 
vam arribar a dalt ja sabíem què trobaríem perquè 
ho havíem treballat a classe. Vàrem pujar a la torre 
per veure el paisatge i després vam jugar i córrer 
com bojos per tota l’esplanada.

El camí de tornada encara va ser més cansat per-
què portàvem a sobre tot el cansament de tant 
jugar i caminar. Uns quants feren un petit pas-
seig per anar a la bassa de les tortugues, tot i 
que no n’hi havia. Només van veure uns quants 
peixos. Els altres tornàrem a la Font del Ferro 
perquè estàvem morts de set!

Ens ho vam passar molt bé tots! 
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2n - 4t
COLONIES
Les nostres

El dilluns 7 de maig del 2012 els nens i nenes de 2n 
i 4t vam venir a l’escola molt emocionats, marxàvem 
de colònies!

Vam sortir a les 9.20 h i quan vam arribar a la casa ens 
van presentar els monitors. Eren aprenents de mag! 

Per fer les activitats ens vam dividir en grups: 

Una era el Rocòdrom. La paret era plana amb unes 
pedres de plàstic clavades  per on s’escalava. Por-
tàvem  arnesos per no caure (es diuen calçotets o cal-
ces  màgiques). El rocòdrom era força alt i el monitors 
ens estiraven per ajudar-nos. Va ser súper  divertit!

La segona activitat va ser Tir amb arc, al darrere de  
la casa en una esplanada. Quan vam arribar vam fer 
dues files i en cada diana hi havia tres globus per fer 
punteria. Ens va agradar molt!

També vam fer un Circuit de ponts. Alguns tenien 
unes peces de fusta, una corda per passar amb equi-
libri, dos troncs que es movien molt, unes rodes i per 
acabar el circuit baixàvem per una barra de bombers. 
Va ser molt divertit!

La Tirolina consistia en tirar-nos per una corda. Pri-
mer pujàvem a un turonet, ens penjàvem amb els ar-
nesos i ens tiràvem. Va ser molt emocionant!

Després de sopar  vam fer un joc de nit.  Consistia 
en resoldre un jeroglífic. Havíem de fer els dibuixos 
que  l’equip contrari tenia a la seva la cartolina. Era 
de nit i no ens hi vèiem gaire, però, gràcies a les llan-
ternes, ho vam aconseguir. 

Després del joc de nit vam fer una petita festa. A la 
discoteca hi havia llums de molts colors i la música 
ens va fer moure l’esquelet al seu ritme.

Quan va arribar l’hora d’anar a dormir tots i totes es-
tàvem molt cansats. Cadascú va anar a la seva habi-
tació, ens vam posar el pijama i ens vam ficar al nos-
tre sac de dormir. Vam dormir molt bé a les lliteres! 

Van ser les millors colònies del món! 



37EL DIA A DIA A L’ESCOLA

6èEls MILLORS 
RECORDS del 

viatge

VIATGE FINAL DE CURS
cicle superior

HOTEL
A l’hotel es podia menjar, banyar-se, jugar i dormir a 
l’habitació que et pertocava. A la piscina hi havia un tobo-
gan, dos jacuzzis i dues piscines d’aigua salada. El men-
jador era bufet lliure on hi havia 
varietat per menjar. A la sala de 
jocs es podia jugar al futbolí, al 
billar...
A la nit tothom feia una mica de 
gresca però, tard o d’hora, ens 
quedàvem adormits. Les habi-
tacions estaven bé però eren 
una mica petites.

bICICLETADA
Vam agafar l’autobús fins al 
lloc on començava l’itinerari 
amb bicicleta. Després de 
posar-nos el casc, vam co-
mençar a pedalar. Cap al final 
del passeig, vam pujar a una 
torre molt alta i, des d’aquella 
altura, teníem vistes de tot el 
Delta. Finalment, tots ens vam 
banyar al mar.

CREUER
Vam anar en un vaixell, anome-
nat: ”La guapa de l’Ebre”. Estàvem 
molt contents. Vam veure molts 
ocells i algú va veure tortugues. 
El capità ens va dir moltes coses 
sobre el riu i la seva fauna i flora. 
Desprès varem anar a comprar a 
les paradetes.

DISCO
A la disco, la música era brillant. 
Era súper alegre, hi havia un piló 
de gent. El primer dia va venir 
un grup que es deia “Majestic”. 
Ens ho vam passar molt bé. La 
gent que no volia ballar  estava 
a la sala de jocs.

MULTIAVEnTURA
La tarda del dimecres vam anar a Multiaventura. Vam fer 
moltes activitats, entre elles:
• CIRCUIT DE PONTS TIBETANS: consistia en posar-te un ar-
nés per passar per un circuit on hi havia xarxes, cordes...
• ROCòDROM: es tractava de pujar per una paret molt alta.
• LA RODA: et posaven al mig d’una roda i la feien rodar.
• EL LLIT ELÀSTIC: ens van lligar un arnés enganxat amb 
cordes i nosaltres havíem de saltar.

• PALES: vam jugar un partit sobre la sorra, de 2 contra 2.
• VOLEIBOL: El partit que vam jugar també era sobre sorra. 
Vam partir el grup en dos i jugàvem uns contra els altres.
• BITLLES: En grupets de tres, i quan la monitora (la 

Mireia) feia sonar el seu xiulet, un del grup 
començava a intentar fer 
caure les bitlles.

PIRAGüISME
El dijous a la tarda, vam 
anar a fer piragüisme a la 
desembocadura de l’Ebre. 
Vam fer 10 kilòmetres en 
dues hores llargues. Sem-
pre hi havia algú encastat 
contra alguna cosa: herba, 
arbres, companys, canyes... I 
en acabar  vam riure, jugar i 
banyar al riu.

PORTAVEnTURA
El parc temàtic de PortAven-
tura està dividit en sis àrees: 
Mediterrània, Polynesia, Xina, 
Mèxic, Far West i SésamoA-
ventura. També hi ha hotels 
decorats segons l’àrea on es 
troben. Hi ha una botiga de 
records de cada atracció i 
una de fotografies. 
Les atraccions de PortAven-
tura més conegudes són:
• FURIUS BACO: Dura 3 se-
gons i pot anar fins a 135 
km/h.
• HURAKAN CóNDOR: Et 
puja fins a 100 m d’altura i 
després caus en una caigu-
da lliure.
• STAMPIDA: pot arribar als 
70 km/h, està feta de fusta; 
i té dues vagonetes, una bla-
va i l’altra vermella.
• GRAND CANyON RÀPIDS: 
És un recorregut en forma de 
cercle on vas per aigua.
• SHAMBALA: és la muntanya 

russa més alta d’Europa, amb una baixada de 86m.
• TUTUKI SPLASH: És una baixada força forta, on et mu-
lles molt.
• SILVER RIVER FLIME: Són uns troncs on puges i nave-
gues per un recorregut d’aigua.
• EL TREN DE LA MINA: És una muntanya russa de fusta 
com l’Stampida 
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Quan feia p3, estava tan cansat que al vespre, 
quan anava als restaurants, m’adormia, i un dia 
em va caure el cap a dins la sopa.
les assignatures que m’han anat més bé tot els 
cursos són educació física i mates; les llengües, 
no tant. 

ARNAU PALLí

Quan érem petits, en martí i jo, érem uns llepa-
fils i no menjàvem res. un dia la teresa, que ja 
fa temps que es va jubilar, va veure el què pas-
sava i ens va començar a donar el menjar. a partir 
d’aquell moment, ens el va donar cada dia.

RENÉE PLANAS

a p-3 vaig començar a escriure el meu nom, a 
dibuixar-me... però tenia un problema, no sabia 
dibuixar el coll de les persones, els hi dibuixava 
el cap i llavors el cos. van anar passar els anys i 
de mica en mica, ja feia p-5, recordo que em va 
tocar una professora que es deia enriqueta. ella 
va ser la millor per mi, em va ensenyar a escriure, 
a llegir, i a dibuixar colls a les persones... 

NATASHA BARCELó

penso que aquesta escola és la millor. tots els pares 
van fer bé de portar-hi els seus fills. encara recordo 
el primer dia. Jo tenia dos anyets i sempre plorava, 
però al final vaig aconseguir fer un gran amic que 
m’acompanyaria sempre: en marcel. un altre proble-
ma que vaig tenir va ser que no suportava el men-
jar, sempre vomitava! cada dia, era increïble!

ÀLEX CáNOVES

pàrvuls i primer anY de cicle inicial: m’han 
explicat que la majoria de nens i nenes ploraven 
a l’anar a l’escola els primers dies, però jo no ho 
acostumava a fer. la raó d’això era perquè co-
neixia en pau, amb qui ens escapàvem del men-
jador per no menjar verdura. degut a ser amiga 
seva, em vaig acostumar a vestir com un nen, 
jugar amb ells, perseguir nenes presumides i “pi-
jas” i fer les tonteries que ells feien.

CLÀUDIA XIFRA

a 1r vam tenir com a professora la conxita. aquest 
curs vam estudiar la façana de la catedral. tinc un 
gran record de quan em van caure les dues dents 
del centre de la mandíbula superior quan estava a 
la classe. a 2n, amb els de 4t vam fer unes colònies 
que van durar dos dies. per la setmana de carnes-
toltes em vaig disfressar de Hypie. a la setmana 
de la catedral vam estudiar la rosassa.

LIA DE MONTSERRAT

a p-3 era molt amiga de la cristina i la laura. com 
que la cristina anava a un grup diferent del meu 
a l’aula d’informàtica i jo volia anar amb ella, plo-
rava. un dia vaig canviar de grup i ningú es va 
assabentar de res. 

INGRID MONTERO

a p-4 em vaig fer molt amiga de l’adriana (enca-
ra ho sóc) i quan anava a jugar a casa seva em 

deia que els seus ninos parlaven, l’únic que eren 
tímids i només parlavem amb ella, i jo m’ho creia! 
a casa intentava que els meus parlessin, però no 
hi havia manera.

JúLIA AGUADO

p-4: ja era un any més gran i sabia per on anava la 
cosa. així que ja no plorava, com feia un any enrera. 
recordo ben bé com l’enriqueta, cada dimarts al matí, 
ens llegia un petit fragment del llibre del nen bo i el 
nen dolent. ens deixava a tots impressionats.

MARTí CASABó

a p5. vaig tenir una professora que em va deixar 
marca a la meva vida: l’enriqueta. amb ella vàrem 
començar a escriure, llegir, sumar i restar. el mi-
llor és que ens tractava com si fóssim els seus 
fills. per recompensar el seu gran esforç li vam re-
galar un braçalet de plata amb les nostres firmes 
gravades en ell. 

JOAN PLA

a cicle inicial vam tenir una altra mestra: la conxita. 
com que ella tenia una granja, ens portava ous d’ànec 
i oca. Quan me’l va portar a mi, a casa vam sopar una 
truita gegant d’ou d’oca. va ser molt bona.

CRISTINA JORDÀ

Quan vaig arribar a l’escola per primera vegada, no 
em volia separar de la meva mare, però poc temps 
després ho vaig fer sense cap problema. em va 
agradar tant fer p3 i p4, que no me’n volia anar 
a p5. al llarg del cicle inicial van anar venint nens 
i nenes, però també altres van marxar, com per 
exemple l’eloi. els cursos de segon, tercer i Quart 
em van costar bastant, però ho vaig superar. 

ALEX MELERO

estava estranyat perquè de p3 a 3r només ha-
via tingut professores i cap professor. pensava 
que a l’escola només hi havia senyores. un dia, 
observant pel pati vaig veure un professor, 
uffffffffff!!!!!!!!!!!!!! vaig dir després de veure un 
senyor ben plantat que semblava un professor. era 
en pere, el professor de reforç i d’informàtica!!!!!!

PAU MIRA

vaig arribar a 3r. estava tota avergonyida i tenia 
por d’entrar. tot era nou, els companys,... a l’hora 
del pati no sabia amb qui jugar. coneixia poca 
gent, només la cristina, la gabriela, els cànoves i 
la Júlia Brunet. al dia següent vaig fer noves ami-
gues com la Joana i l’ingrid. el primer trimestre no 
va anar gaire bé i les notes així, així, gràcies a la 
laura el segon trimestre ho vaig aprovar tot.

CARLOTA CUADROS

a p5 i a 1r, encara me’n recordo, vam tenir la 
senyoreta enriqueta. era una senyoreta que 
t’agradava per la manera d’ensenyar; era espe-
cial. Quan fèiem alguna cosa bé, ella feia veure 
que es desmaiava a sobre la taula, de tan bé que 
ho havíem fet. 

MARC ESTRACH

6è
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a 4t, a última hora de la tarda, després de gimnàstica, teníem socials 
i la professora que ens ho feia, sempre acabava explicant coses so-
bre la seva família: que si la seva mare era professora, que si les se-
ves nebodes tenien la mateixa edat que nosaltres... ella també ens 
feia plàstica i era un “crac” . era molt imaginativa ! tu li presentaves 
un dibuix abstracta i ella mateixa es feia la seva història.

ADRIANA PLANELLA

a tercer i a Quart vam tenir la senyoreta dolors de professora. 
a la classe, quan algú feia una cosa bé, li donava una joguina 
petita de la “caixa de premis”. els dos premis que recordo que 
vaig agafar són una vaqueta de color groc i lila i un cuc de plàstic 
de color taronja que es desmuntava. ara, encara guardo la vaca. 
aquell any va venir un nen nou, en Jan.

LAURA BOyER

vaig arribar a l’escola a 4t i, els primers dies tenia la sensació 
de que tothom m’estava posant a prova. una de les professores 
que recordo era la teresa, perquè un divendres abans de la jor-
nada intensiva, a última hora, desprès d’educació física, ens va 
posar un examen de socials!

JAN RODÀ

a tercer i a Quart, tot el dia estava amb la Berta cordón i ju-
gàvem que érem domadores d’orques, de dofins... i també ju-
gàvem que érem professores d’hípica i que anàvem al bosc i 
fèiem concursos de muntar a cavall i fèiem veure que escalàvem 
la rampa del menjador. 

JúLIA BRUNET

Hi ha coses que ens han acompanyat al llarg de tots aquests 
anys, entre les quals hi ha el projecte de la catedral, hem es-
tudiat de tot: la bruixa, l’àngel miquel, la torre de carlemany, el 
claustre, els vitralls, la façana, el campanar, la tomba del cap 
d’estopa... Jo deixaré marca a l’escola, concretament en una fa-
rola, (m’hi vaig deixar dues dents). 

LLUíS ENRIC CáNOVAS

vaig arribar a l’escola verd el 15 de novembre de l’any passat. 
venia d’un altre país: algèria. allà anava a l’ institut, perquè 
l’ensenyament és diferent, i jo ja estudiava segon. el primer dia 
a la nova escola, vaig conèixer moltes noves companyes que em 
van ensenyar les classes, el pati i em van ajudar en tot.

durant els pocs mesos que he estat a l’escola, he fet bons amics 
i amigues i he après molt. Ja sé català!

SAMAH MAHDJOUBA

l’últim curs: a sisè han passat moltes coses. Hem fet les com-
petències bàsiques, excursions, tallers... però, encara ens falta 
la millor, la de final de curs! Ja falta poc per que la fem! són dos 
dies al delta de l’ebre i un a port aventura! a sisè ens em fet 
grans, els més grans de l’escola! a part dels mestres i les mes-
tres, es clar. fins i tot parem taula; molts nens diuen que els hi 
agrada molt, però jo ho trobo un rotllo, saltar-se pati per anar al 
menjador a posar gots, plats, culleres, gerres, ganivets... 

MARCEL PLA

abans els nens jugaven a basquet i a futbol i les nenes a fer 
balls. però ara juguem junts a futbol o el “cuqui” que es un joc 
que es van inventar els nens. aquest any es l’últim que estarem 
a l’escola i per això anem de viatge al delta de l’ebre i per anar-
hi hem recollit diners, cantant nadales a la rambla, venent roses 
a fora el carrer i fent paradetes al col·legi per sant Jordi. 

ROSA GAIRíN

a sisè vam pujar a sant miquel. em va agradar molt, però jo no 
estic acostumada a caminar i, quan vaig arribar a casa, em feia 
mal el peu i la meva mare i jo vam anar a l’hospital. la gabi va 
estar molt pitjor; es va trencar els lligaments!

JOHANA DESPOSORIO

actualment, m’ho passo molt bé amb el meus companys de clas-
se, parlem de coses sense sentit, fem bromes, juguem, riem... 
són molt divertits i simpàtics. m’agradaria passar molt més 
temps a l’escola amb els meus amics, perquè aquest anys han 
estat inoblidables, plens d’alegria, esforç, estudis... tot una ba-
rreja de sentiments. no canviaria res, d’aquests anys aquí!

GABRIELA AMADOR

6è: serà segurament l’últim any del mas suro, unes colònies que 
organitzen els pares i que són fantàstiques. acabarem el curs 
i s’acabarà l’escola, una nova etapa començarà per nosaltres, 
l’ESO, l’institut. Ens fa il•lusió començar l’institut, però ens fa 
pena per una part deixar l’escola. us troBarem a faltar!!

BERTA CORDóN
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DR. RAMOn bRUGADA
cardiòleg i degà de la facultat de medicina de girona (udg)
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el dr. ramon Brugada va néixer a Banyoles 
l’any 1966. va estudiar medicina a Barcelo-
na i, durant setze anys, ha desenvolupat una 
carrera professional, de docent i de recerca a 
l’estranger. 

actualment és cardiòleg de l’Hospital J. true-
ta, degà de la facultat de medecina de girona 
i director del centre de recerca cardiovascular 
de girona.

al prestigiós cardiòleg banyolí, l’acompanyava 
la m. elena riuró, que és doctorant del dr. 
Brugada, i que és una brillant exalumna de 
l’escola verd. 

–per què va decidir ser metge i especialitzar-
se en malalties del cor?
–Vaig decidir ser metge perquè m’agradava curar 
malalties. A mi m’agradava la cardiologia que ja 
sabeu que tracta del cor. El cor és com una bom-
ba que empeny la sang a tot el cos i ens porta 
els aliments que necessitem per les cames, pel 
cervell i per això ens podem moure i podem pen-
sar. El cor batega 60 vegades cada minut. Cada 
batec és la sang que passa i la notareu si us po-
seu la mà al canell o al coll. 

–per què la mort sobtada afecta especialment 
als esportistes? 
–No, no només afecta als esportistes, però 
com que els esportistes surten al diari 
sembla que només els passi a ells. 
Però fer esport és molt sa.

–Quines malalties pot pro-
vocar l’obesitat? 
–Una persona obesa s’ha 
d’aprimar. Cal que mengi 
una mica menys o millor 
i ha de fer exercici perquè 
sinó quan sigui gran pot 
tenir problemes de cor, 
pot tenir el sucre alt, li po-
den fer mal els genolls i les 
cames, no té tanta capacitat 
per moure´s, pot tenir 
problemes de pul-
mons perquè com 
que està grassa 
li costa molt 
respirar. 

–de quina manera li afecten les retallades a la 
feina? 
–Això vol dir que et paguen menys per treballar 
més i entre tots ho hem de fer i no tenim més 
opció. Hem d’atendre igual als pacients i ensen-
yar igual als estudiants.

–Quan és més difícil agafar una malaltia de 
cor, de gran o de jove? 
–És més difícil agafar malalties de jove perquè 
el cor està més sa. Quan anem creixent ens fem 
més grassos, fem menys esport, mengem pitjor i 
per tant podem desenvolupar més malalties. 

–com se sent ajudant a la gent i després de 
salvar la vida d’una persona?
–Són coses de la feina i nosaltres com a metges 
el que fem és intentar ajudar a la gent tan bé 
com podem perquè es trobin bé.

–més o menys, quantes operacions ha fet i a 
quanta gent ha visitat?
–Operacions poques, perquè jo no opero. De 
gent que he visitat deu mil, vint mil,... no ho 
sé, molta!

–Quantes malalties del cor hi ha? Quina és 
la pitjor?
–N’hi ha algunes de molt importants i després 
moltíssimes de més petites, en total n’hi deu ha-
ver una cinquantena. La més greu és l’infart.

–ens recomanaria anar a investigar 
a l’estranger? Hi va viure una 

bona experiència?
–Sempre, jo recomanaria anar 
a l’estranger sempre, per 
aprendre idiomes, veure al-
tres maneres de treballar, al-
tres formes de viure, sempre 
és bo. Jo hi vaig viure una 
bona experiència. Vaig estar 

fora setze anys i ara he tornat 
a casa per portar cap aquí, tot 

el que vaig aprendre.

–És fàcil treballar de met-
ge i alhora tenir un 

càrrec tan impor-
tant a la uni-

versitat de gi- 
rona?
–Hem de com-
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paginar-ho tot. Faig de metge, ensenyo a estudiants de 
metge i a més tenim el laboratori de recerca on fem inves-
tigació. 

–per què el facebook crea obesos?
–Perquè quan jo tenia la vostra edat estava tot el dia pel 
carrer jugant, amb la pilota, amb la bicicleta, perseguia 
un gos i un ànec que te-
nia i ara perseguim els 
ànecs i els gossos a la 
pantalla, sempre juguem 
amb el Facebook i amb 
l’ordinador i això vol dir 
que no ens movem tant 
i hem d’intentar utilitzar 
un parell d’hores al dia 
per moure’ns, és molt 
important. 

–Quan se li mor un pa-
cient, com ho fa per co-
municar-ho a la família?
Els asseus en una sala, els expliques el que ha passat i 
bé, és part de la vida que la gent gran, sobretot, es mori i 
ho faci pel cor. 

–Quins consells ens donaria per viure més sans i feliços?
–Per estar sans la primera cosa que heu de fer és menjar 
de tot, variat, no menjar d’aquests aliments embolcallats, 
bollycaos i semblants. És millor el menjar natural de tota 
la vida. Cal menjar molta fruita, molta verdura i sobretot 
fer molta activitat física. I per ser feliços, viure tranquils, 
pensant que us ho heu de passar bé!

la m. elena riuró, exalumna de l’escola verd i docto-
rant del dr. Brugada, respon:

–Quines coses de les que vares aprendre a l’escola, 
creus que t’han servit més?
–De l’escola, crec que tot, perquè és on aprens a escriu-
re, és on aprens a llegir, és on aprens les coses bàsiques 

per anar per la vida, els 
fenòmens que passen a 
l’exterior, a casa, a l’hort 
què hi creix, què hi deixa 
de créixer, els animals,... 
per tant una mica de tot, 
com som nosaltres, com 
som per dins. 

–t’agrada investigar 
amb el dr. Brugada?
–M’agrada molt investi-
gar amb el Dr. Brugada i 
amb tots els companys i 
companyes del laborato-

ri. Ha fet un laboratori bastant gran, som diferents inves-
tigadors que treballem a l’entorn de les malaties del cor, 
Com a objectiu ens agrada molt perquè estem ajudant a 
les persones que estan malats del cor i això en Ramon ho 
té molt clar que estem investigant per millorar la qualitat 
de vida dels que vinguin després.

moltes gràcies per dedicar-nos el vostre temps!

l’entrevista completa la podeu descarregar 
dins l’apartat de notícies del weB de l’escola.
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Entreteniments

Descobreix què hi diu. 
(Fes servir l’alfabet)

moTs ENcrEUATs dels ANimALs

missATGE sEcrET

Dibuixa el resultat de cada il·lustració.

ENdEViNALLEs
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Resol els mots encreuats següents:

1. escola d’on és aquesta revista.

2. assignatura que hi surten 
molts números.

3. projecte que fem cada any.

4. a quin mes s’acaba el col·legi?

5. tots els nens i nenes en tenen 
i se l’estimen molt.

6. moltes flors agrupades.

Troba les paraules: cel, terra, lluna, espai, mar i estrella.

Troba el camí que uneix les paraules start i finish.

sopA dE LLETrEs

LAbEriNT

moTs ENcrEUATs




