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L’equip directiu de l’escola

Viure la catedral // PILE: English to  
learn Science

Comiat dels alumnes de 6è, promoció 2011-12
Comiat de la senyoreta Rosa i M. Josep

Nadal // Carnestoltes // Sant Jordi i els Jocs 
Florals // Tots junts a cantar// Padrins de 
lectura // Creativació // PCE // Biblioteca 

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

L’Ampa

Entreteniments

Editorial

Projectes 
interdisciplinars

Records del 
curs passat

Activitats  
de l’escola

Activitats
dels cicles

Resum dels serveis i activitats que 
l’Associació de Mares i Pares dels alumnes  
de l’Escola Verd gestiona i organitza

Els alumnes de l’escola us proposen 
alguns passatemps realitzats per ells
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EL cAmí cAP A LA cAtEdRAL

Per fer la fotografia de la portada de la revista d’aquest 
curs, tots els nens, nenes i mestres ens vàrem traslladar 
fins a la imponent escalinata barroca que puja fins a la 
Catedral. Allà vàrem seure, farcint alguns del noranta es-
glaons esculpits amb pedra de Giro-
na. En el recorregut, des de l’escola 
a la Seu, s’hi reflecteixen algunes 
activitats educatives. Per posar-ne 
alguns exemples, destaquem:

• La participació en la descober-
ta i el coneixement de la nostra 
ciutat, observant les diferències 
urbanístiques i arquitectòniques 
entre el modern barri de l’escola 
i el barri vell que allotja la Ca-
tedral.

• La visita a l’espai escenogràfic 
del conjunt catedralici, objec-
te del nostre projecte “Viure la 
Catedral”, per recordar els con-
tinguts que cada curs té progra-
mats.

• L’experiència de formar pare-
lles de nens grans amb petits per 
compartir el llarg camí amb con-
verses, jocs de paraules, observacions de l’entorn... és 
una bona manera de fomentar les relacions entre tots 
els alumnes de l’escola. Aquest model, l’hem utilitzat 
enguany en l’activitat “padrins de lectura”.

• La pràctica de la competència comunicativa en llengua 
anglesa a partir d’una situació imprevista a les escales 

de la Catedral. No comptàvem amb tanta presència de 
turistes pujant i baixant l’escalinata, de manera que, 
educadament, els vàrem demanar si es podien retirar 
per tal de poder fotografiar “només” els alumnes. No 
ens prenien seriosament fins que el mestre de primer, 
amb un to de veu força elevat i gesticulant exagerada-

ment els  braços, va dir: “Tourist 
people, one moment please, just 
one photo!” Encara quedava una 
turista al mig i ho va rematar així: 
“Not in the middle medam!” Tots 
els nens van riure i els visitants 
es van retirar. Si mireu bé la foto-
grafia, potser només en trobareu 
algun de despistat!

Podríem establir un símil entre 
l’itinerari des de l’escola a la Ca-
tedral i el curs escolar. Tots dos 
tenen un inici i un final. Entre 
ells s’esdevenen un munt de 
vivències, experiències i apre-
nentatges que desitgem afa-
voreixin el creixement perso-
nal i intel·lectual dels nostres 
alumnes. 

L’objectiu final del camí cap a 
la Catedral va ser el suau “clic” 

digital de la càmera que ens deixa testimoni d’un altre 
curs escolar que s’esvaeix com els efímers repics que 
sentim de la Beneta, des de les escales de la Catedral.

Bon estiu!

L’Equip DirEctiu DE L’EscoLa

Editorial
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RECORDS DEL CURS PASSAT

Comiat dels alumnes de 6è
Divendres, 22 de juny de 2012

Fa deu anys vam entrar a l’escola primària per primer cop. 
Estàvem espantats i ploràvem. Tot era nou per a nosal-
tres. Passats nou anys, ens començàvem a plantejar que 
hauríem de deixar enrere records i un munt d’amistats 
que havíem compartit allà, i així anar cap a d’institut.

Arribat l’últim dia, el més trist de tots, tothom es pen-
sava que deixar l’escola per anar a un lloc molt més 
gran, on no hi coneixíem cap professor, i on hi havia 
molta gent, seria el pitjor. Que 
deixaríem moltes coses enrere 
i que no les tornaríem a recupe-
rar. I pensant això, va ser molt 
difícil per a tothom.

Passats els mesos d’estiu, la 
mateixa sensació que havíem 
tingut tant temps enrere, en 
arribar a la nostra escola pri-
mària, es volia repetir. Llavors va 
ser quan tots junts agafats de 
les mans, vam entrar per la porta 
de l’institut. Després de conèixer 
el grup que ens havia tocat, a on coincidíem amb alguns 
companys de l’escola, vam començar les primeres clas-
ses. Aleshores va ser quan ens vam començar a adonar 
que el que ens havíem suposat l’últim dia d’escola no 
era veritat. Fent nous amics, vam poder anar explicant 
tot un seguit d’aventures de la nostra escola.

En poc temps hem anat construint noves experièn-

cies, tot i que hem hagut de compaginar-ho amb 
un xic més de deures i amb un canvi en la manera 
d’estudiar. Alguns aspectes canvien cap a millor, i al-
guns a pitjor. Un d’aquests últims, és que treballem 
amb ordinadors portàtils. Això no ens ha agradat gai-
re, ja que són molt petits, els llibres són molt més 
pràctics a l’hora d’estudiar i, segurament, són més 
bons per a la vista. Un altre és que els professors no 

estan tant per tu, ja que tenen 
molt d’alumnat.

Però de fet, ha estat molt fàcil 
d’acostumar-nos. Hem vist que 
en general els estudis ens han 
anat força bé, ja que si es fa un 
mínim esforç en comportar-se i 
en escoltar a les classes, tot fun-
ciona. Perquè, encara que no us 
ho penseu, tota la matèria que 
havíem fet a l’escola es va repe-
tint. Això vol dir que venim molt 
ben preparats, cosa que és molt 

útil per a treure bones notes.

Per acabar, us direm que, si feu una mica de repàs 
i comenceu el curs amb moltes ganes, veureu com 
l’institut és molt millor del que us penseu. Així que 
esperem que passeu unes bones vacances i que ho 
aprofiteu tot al màxim 

JúLia aguaDo, aDriana pLanELLa i cLàuDia Xifra

dE L’EScOLA A L’INStItUt

 

promoció

2011-12
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RECORDS DEL CURS PASSAT

La Sra. Rosa maidagán es va jubilar el mes de juny 
passat i la Sra. m. Josep López, el mes de novembre. 
Per celebrar aquests esdeveniments, a nivell d’escola, 
s’organitzaren una sèrie d’activitats en les quals hi van 
participar els alumnes i els companys del claustre.

El dia del comiat a la Rosa, els alumnes de cicle supe-
rior van escenificar i ballar la cançó Thriller de Michael 
Jackson, ja que a la Rosa li agrada molt. Els mestres re-
presentaren el conte de la Blancaneus (Snow white) en 
anglès. Va ser un moment molt divertit. Els nens i ne-
nes van poder riure molt. Seguidament, se li entregà un 

llibre, elaborat pels alumnes i els mestres, que recollia 
alguns trets característics del tarannà de la Rosa.

La festa que vam preparar a la M. Josep es va basar 
en el conte: Quan arriba la senyora tardor. Després 
de vestir-la amb una faldilla vermella amb deu bu-
txaques, es convertí en la protagonista de la història. 
Els nens de cada classe rebien els diferents elements 
de la tardor que anaven sortint de cada butxaca i ells 
entregaven, a la M. Josep, una pàgina del llibre que 
entre tots li havien preparat i que reflectia caracte-
rístiques i vivències del seu dia a dia 



Fira de Nadal · 18 de desembre de 2012

ACTIVITATS DE L’ESCOLA

8

Decoracions per a l’arbre de nadal, punts de llibre, 
mandales, estrelles, fanalets, angelets, penjolls 
de fang, campanes, borles... Tot això va ser el que 
vam fer enguany en els ta-
llers intercicles que ja vé-
nen essent tradicionals per 
aquestes dates.

La venda d’aquestes decora-
cions va servir per recollir 
diners per a la Marató de 
TV3 contra el càncer.

Ubicats estratègicament en diferents paradetes al 
voltant del pati, els pares podien entrar, passejar 
i gaudir de les nostres petites creacions artesa-

nals. Ah, i si a més a més com-
praven, feien una petita apor-
tació molt pròpia de l’esperit 
nadalenc.  

Unes nadales i una xocolata-
da completaven una magnífica 
tarda d’hivern 



7 de febrer de 2013  · Rua de Carnestoltes
ACTIVITATS DE L’ESCOLA
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El dijous 7 de febrer, per celebrar la festa de 
Carnaval i Dijous Gras , vam fer una Rua pels 
carrers del voltant de l’escola. Vam partici-
par-hi tots els nens, nenes i mestres.

Per a poder-la fer ens vam haver de posar 
alguna cosa ben original. Què? Doncs al matí 
del dijous ens vam organitzar per tallers in-
tercicles, a cada taller es va fer un ornament 
que ens podíem posar al coll: en van sortir 
de totes classes, a quin més bonic i vistós.

A la tarda , tots i totes ens vam posar el nos-
tre ornament i un xiulet a la boca i vam anar 
a fer la gresca pel carrer.

Per acabar la xerinola, vam poder ballar al 
pati i acomiadar el Rei Carnestoltes, que és 
el que havia manat durant tota la setmana 
a l’escola.

I com que no pot haver-hi una festa sense 
manduca, tots vam portar un bon berenar 
de Dijous Gras i vam poder gaudir d’un final 
de festa bonííííííííssim 
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Diada de Sant Jordi · 23 d’abril de 2013

ACTIVITATS DE L’ESCOLA

GIRoNA, ETS boNICA

Girona, ets bonica i espero que ho 
siguis d’aquí cent anys.

Si no ho ets nosaltres t’ajudarem !

Quan sigui festa les campanes 
tocaran i els nens i nenes de Girona 
saltaran i ballaran.

A la nit tothom soparà i més tard 
tothom a dormir. 

Al matí tots ens despertem, els 
nens a col·legi i els pares i mares a 
treballar. Girona ets molt bonica i 
sempre ho seràs!!

L’àngel Miquel encara hi serà i a la 
catedral tothom hi anirà.

Quan sigui cap d’any les campanes 
també tocaran i la gent dirà

Feliç any nou!!!

cLàuDia fLorEs 
2n · cicLE iniciaL

LA PoSTA DE SoL DE CASA

Observant-la instant a instant
és ella qui m’inspira,
em dóna tranquil·litat
i una intensa harmonia.

Aquells colors tan càlids
van marxant a poc a poc
I amb un aspecte pàl·lid
es retira sense por.
La lluna surt a la fosca nit
acompanyada de llum i estels,
els nens i nenes es posen al llit
dins la nit dolça com la mel.

Laia DomènEch
4t cicLE mitJà

GIRoNA

M’encanta Girona,
la meva ciutat.
Tota rodona
l’he representat.

Un tren amb nom propi,
una catedral,
el cul de la lleona,
i un gran fanal.

Potser algun dia
marxo de la ciutat,
però el record d’aquests dies
mai serà oblidat.

isoLDa fita
3r cicLE mitJà

UNA MELoDIA

De sobte m’he adormit
i he caigut en un somni
meravellós.
Era una melodia
voleiant pel centre d’un 
laberint.
No en podia sortir.
He quedat atrapada,
pensant com sortir-ne,
però m’he adonat
que, si seguia la melodia,
trobaria el camí.

L’he anat seguint
i per fi hem arribat
a la sortida.
Li he donat les gràcies,
però, de cop, ha 
desaparegut.
He sentit la veu
de la meva mare
que em despertava.
Tot era un somni
amb una melodia
que em quedarà
sempre al cor.

mar gimfErrEr

5è cicLE supErior

grEta Xifra
4t cicLE mitJà 

guanyadora  del Xii 
concurs de punts de 
llibres de les Bibliote-
ques municipals en la 
categoria de cicle mitjà.

LA PRIMAVERA
martina sELLabona
1r · cicLE iniciaL
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ESTIMAR

Estimar és més que un verb
de la primera conjugació.
Per estimar, has de tenir
amor, valor i passió.

Pots estimar la natura,
o alguna criatura.
No cal tenir cultura
ni tampoc una gran altura.

Pots estimar enmig de la foscor
i amb tota claror.
Pots expressar amb una cançó
el teu poema d’amor.

Estimar és més que un verb
de la primera conjugació.
Per estimar has de tenir
amor, valor i passió

Estimar és un sentiment
que s’ha de viure intensament.

camiLa siLva
6è cicLE supErior

LA FIRA dE SANt JORdI

Seguint la tradició de l’escola, els alumnes de sisè vam organitzar la 
fira de Sant Jordi.

A les 7:30 ja érem tots davant de l’escola venent roses al carrer. A les 
9:00, els pares van entrar al pati per comprar llibres. Després vam co-
mençar a organitzar les paradetes: pintar cares i ungles, braçalets, cir-
cuits, futbol, teatre, màgia, casa de la por, llibres...

Vam arribar els petits i la majoria van anar al circuit a pintar-se la cara 
o les ungles i als circuits de psicomotricitat i de l’escalèxtric. Seguida-
ment, van sortir al pati els de Primària que van anar tots a la Casa de la 
por. Quina por! També va triomfar la parada del iogurt. La Tómbola, com 
sempre, va ser un èxit.

Va ser un matí inoblidable. Els nens de l’escola estaven molt contents 
perquè es van divertir molt i els alumnes de sisè vam tenir l’oportunitat 
de fer feliços als nostres companys més petits de l’escola.

JOcS FLORALS

El dia 23 d’abril, a la tarda, vam celebrar els Jocs florals. Els alumnes de 
sisè ens vam encarregar de presentar-los.

En la presentació férem esment del centenari del naixement de Salva-
dor Espriu, un poeta català renovador de la literatura catalana que ens 
parla del problemes entre Catalunya i Espanya i de la necessitat de dia-
logar amb pau, ordre, força i comprensió, per tal de respectar la llengua 
i la llibertat de tots els pobles.

També es tingué un record per la poetessa Joana Raspall, que aquest 
any també ha celebrat els seus 100 anys.

Llegírem uns poemes d’aquests dos poetes i, després de felicitar a tots 
els alumnes de l’escola pels seus treballs presentats, passàrem a dir el 
nom dels guardonats. Tots van llegir els seus poemes i se’ls entregà un 
llibre i un  diploma. Els nens d’infantil feien un treball i els de primaria 
un poema cada nen. Tots ens ho vam passar molt bé.

Després dels Jocs florals, van venir els pares i van comprar la resta de 
llibres i molts iogurts.
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Tots junts a cantar · 15 de maig de 2013

ACTIVITATS DE L’ESCOLA

HistÒria d’un regal
Una tarda plujosa vam anar cap a l’auditori a fer un 
concert de la cantata “Història d’un regal”, del compo-
sitor Poire Vallvé.

És la història d’un nen, en Robert, que es posa malalt 
i els seus companys de classe pensen què podrien 
fer per animar-lo. Una de les coses que ens va agra-
dar més és que el regal que li fan els seus amics és 
una cançó, no un regal normal.

Les cançons eren molt emotives i sentimentals i 
et feien imaginar com es devia sentir en Robert a 
l’hospital.

Se’ns va fer molt curt perquè ens ho vam passar 
molt bé cantant.

També vam cantar dues cançons més: la del Forner 
i la de Jugar a soldats, acompanyats pel piano amb 
la Montse.

Ens va dirigir en Pablo i la narradora va ser l’Imma. 
També ens varen acompanyar uns músics amb ins-
truments: la flauta travessera, el violí, la viola i el 
violoncel.

Al final varen donar unes flors als mestres de músi-
ca, al director i a la narradora.

Els pares, la Dolors i la Montse ens varen feli-
citar perquè ho vam fer molt bé. 

Va ser molt emocionant, tots 
vam sortir de l’auditori molt 
contents.

I així acaba la història 
d’en Robert, una clas-
se, una mestra i uns 
doctors 
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Padrins de lectura
ACTIVITATS DE L’ESCOLA

“Durant el segon trimestre els nens i nenes de Cicle 
Inicial i els de Cicle Superior vam fer una activitat 
anomenada Padrins de Lectura. Cada nen i nena de 
Cicle Inicial tenia un padrí o una padrina de Cicle Su-
perior. Els de 6è eren els padrins dels de 1r i els de 5è 
eren els nostres padrins. 

Els de segon fèiem Padrins els dimecres a la tarda.  Durant 
mitja hora, cada padrí amb el seu fillol, llegien plegats. 

Fèiem dos grups: uns pujaven a la classe 
de 5è i llegien contes; els altres es 
quedaven a la classe de 2n i llegien 
articles de tot tipus del Tatano i la 
Cucafera. Parlàvem una mica del 
text, el llegíem i fèiem activitats 
de comprensió lectora que havien 
preparat les mestres.

El primer dia estàvem molt nervio-
sos per saber qui seria el nostre padrí 
però tots ho van fer molt bé. 

Ara ens coneixem més amb els nens i nenes 
de 5è i no tenim tanta vergonya. Amb ells hem après 
paraules noves i ens han ajudat a llegir millor. I si no 
enteníem un text ens l’explicaven.

Quina pena que només durés un trimestre! Ens ha-
gués agradat continuar més temps treballant plegats 
amb els padrins!”  

nEns i nEnEs DE 2n

“El dia abans ens havíem de preparar les lectures, bus-
car les paraules que no enteníem i preparar activitats 
per fer amb els nens i nenes. Ens agradava molt perquè 
semblava que érem professors.

Els nostres fillols i filloles van treballar molt i nosaltres 
els vam regalar un punt de llibre. Dies després ells tam-
bé ens en van regalar un per agrair la nostra ajuda”  

nEns i nEnEs DE 5è

“Gràcies als nostres padrins de lectura 
ara podem llegir i entendre contes més 
llargs i emocionants. Vam començar per 
històries curtes i ara ja podem caminar 
sols per dins del món de les lectures 
d’aventures i altres històries”  

nEns i nEnEs DE 1r 

“Aquesta experiència ha ajudat als nens i 
nenes de 1r a millorar la lectura, han après no-

ves coses com ara saber llegir amb lletra d’impremta...

Als nens i nenes de 6è, també ens ha ajudat a re-
lacionar-nos amb nens més petits, a estar satisfets 
per l’ajuda aportada i hem tingut una oportunitat 
per sentir-nos responsables d’altres companys de 
l’escola”  

nEns i nEnEs DE 6è 



Creativació
ACTIVITATS DE L’ESCOLA
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educant la creativitat, 
desenvoluparem el nostre talent

Aquest curs hem après a fer volar la nostra creati-
vitat i imaginació. Tot  comença quan ens endinsem 
en un conte que ens explica el nostre amic TIVO 
sobre uns elefants que es mengen les fulles i bran-
ques dels arbres de la sabana. Amb l’ajuda de les 
formigues els arbres, solucionen el seu problema, 
però llavors el conflicte recau en els elefants i, una 
vegada valorades les idees dels diferents grups de 
la classe, escollim la que ens sembla millor i així 
el conte acaba feliçment. Aquest conte, que l’hem 
fet entre tots, l’hem representat: els de tercer fent 
teatre i els de quart amb un stop-motion.

Aquest trimestre en TIVO ens proposa un altre repte: 
Ens demana que li dissenyem un iogurt divertit, sa-
ludable i diferent. Per mitjà de la fórmula SCAMPER, 

tècnica emprada pels investigadors, cada grup elabora 
diferents propostes i, finalment, en tria una. Els iogurts 
guanyadors són veritablement d’una gran imaginació. 

Finalment, en TIVO ens convida a la Festa de les 
Idees, una trobada amb totes les escoles que han 
fet aquest projecte. Aquesta vegada el repte ha 
estat millorar la nostra ciutat i les millors idees de 
cada classe les presentarem a l’Alcalde de Girona. A 
veure si algun dia en veiem alguna feta realitat!

Pensem que aquests tallers han estat una gran 
oportunitat per ajudar-nos a  entendre la importàn-
cia del treball en grup, saber resoldre els conflictes, 
desenvolupar la imaginació, augmentar la creativi-
tat i a veure la seva importància en el futur.  



Activitats esportives a l’escola
ACTIVITATS DE L’ESCOLA

15

L’escola Verd, des de 
fa 5 anys, incentiva els 
alumnes en la pràctiva 
de l’esport, tant dins 
com fora del centre.
 

Aquest és un petit recull de totes les activitats 
realitzades durant el curs 2012-13.
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dOLORS GARcIA I cORNELLÀ
escriptora i autora del lliBre “L’ATZUR MÀGIC DE L’ENIGMA”
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a la dolors li agrada anar a les escoles, parlar 
amb els seus lectors i saber les seves opinions. 
va néixer a girona, però actualment viu a vilo-
bí d’onyar. treballa a l’ajuntament de girona, 
però el que més li agrada és escriure. els/les 
alumnes de 4t i 5è han llegit el seu llibre “At-
zur màgic de l’enigma” i l’han convidat a venir 
a l’escola per comentar el llibre i demanar al-
guns consells per escriure millor. 

–com se li va acudir i per què va escriure 
aquest llibre?
–Vaig ser monitora d’un esplai infantil i a l’estiu 
anàvem de colònies. L’hora més divertida per vo-
saltres, però la més pesada per als monitors és 
l’hora d’anar a dormir perquè vénen ganes de fer 
un piló de coses excepte dormir. Jo vaig aplicar 
un mètode que consistia en explicar un conte 
als nens i nenes quan ja estaven dins el sac i 
amb el llum tancat, però el conte me l’inventava 
i els personatges eren ells mateixos. Amb aquell 
silenci s’adormien de seguida. L’atzur màgic de 
l’enigma va sortir d’un conte que vaig explicar 
una nit. Per tant, els nens que surten en el conte 
són reals.

–com es va inspirar i documentar per escriure 
aquesta història?

Al conte que vaig explicar aquella nit hi vaig anar 
afegint aventura, màgia, misteri... 

–Hi va aferir el nom d’algun personatge que no 
és real? 
Tots els noms dels nens que surten a la història 
són els que hi havia aquella nit a l’habitació. Vaig 
canviar el nom dels monitors i, naturalmente, em 
vaig inventar els noms dels personatges que són 
de ficció.

–existeix realment algun dels paisatges del 
conte? 
–Sí que existeixen, però els hi he canviat el nom: 
El refugi de St. Miquel de Falgars, el paisatge de 
la Garrotxa i, pel que fa a la Vall del Silenci, jo 
crec que a tot el món hi ha milers de valls del 
silenci.

–li va costar molt idear l’enigma i resoldre’l? 
–Pensar l’enigma i buscar-hi la solució és el que 
em va costar més. Quan anava a colònies, a part 
d’explicar contes, m’inventava jocs de pistes, 
jocs de nit... Doncs bé, un enigma és com un joc 
de pistes.

–Quina escena del llibre li ha agradat més?
–Em diverteix bastant l’escena d’en Joan Marc 
quan veia caure pedres de la muntanya cada ve-
gada que deia “bumba”. Una vegada vàrem anar 
al Bassegoda. En Joan Marc es va perdre i va aga-
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far un camí equivocat. Quan el vam trobar estava nerviós i 
per calmar-lo li vaig dir que el faria sortir en un conte, que 
també es perdria, però s’ho passaria molt bé.

–li han donat suport per escriure i publicar aquest llibre?
–M’han donat sempre molt suport tots els de casa meva. 
Quan escric m’agrada estar sola i sovint se’n van a pas-
seig o d’excursió. Alguna vegada també els he demanat 
alguna opinió.

–li agradaria viure una història semblant a la d’aquest llibre?
–M’agradaria molt, tot i que sóc conscient que estar tancat 
en una llegenda no ens passarà mai, però segur que tots 
n’hem viscut d’aventures quan hem anant d’excursió.

–de petita li agradava es-
criure?
–M’agradava molt. Quan te-
nia la vostra edat, els estius 
preparava un conte de Nadal 
per a cadascú de la meva fa-
mília i els felicitava les fes-
tes regalant-los el conte.

–Què la va fer decidir ser 
escriptora?
–Vaig decidir ser escrip-
tora quan tenia deu anys. 
M’agradava anar a l’escola 
i treia molt bones notes en 
tot, excepte en matemàti-
ques perquè la classe se’m feia 
molt llarga i en lloc d’escoltar 
escrivia contes. Un dia la mestra 
em va descobrir i en veure tots 
aquells contes em va castigar, 
però jo havia descobert que es-
criure em feia molt feliç. Jo era 
una nena molt tímida, no parla-
va i escriure em transformava 
en una persona més comunicativa. Així vaig decidir que 
volia ser escriptora.

–Quan va començar a escriure llibres? Quin va ser el seu 
primer llibre?
–Vaig escriure el meu primer llibre quan tenia vint-i-vuit 
anys. Vaig escriure “Albert” i “El drac de Bagastrà”. 

–de tots els llibres que ha escrit, quin és el que més li 
agrada? 
Em costa molt dir quin m’agrada més perquè tots tenen 
alguna cosa. El drac de Bagastrà m’encanta perquè hi sur-
ten els meus dos fills grans. L’atzur màgic de l’enigma és 
dedicat a la Marta, una de les nenes més grans que ens 
van acompanyar en aquelles colònies i aquell mateix any 
es va morir d’un accident de moto. Es va morir abans de 
veure’l publicat, per això li vaig dedicar. També m’agraden 

molt “Contes d’estar per casa”, “La nit de les dues-centes 
mil llunes”. 

–aproximadament, quant tarda a escriure un llibre?
–Jo vaig molt ràpida a escriure i hi dedico moltes hores. Un 
llibre com aquest, el vaig escriure en quinze dies. Per al-
tres llibres més complicats he necessitat un o dos mesos.

–Quins tipus de llibres prefereix escriure?
–M’agrada escriure llibres on s’hi barregin l’aventura, el 
misteri i la fantasia.

–Quins tipus de llibres li agrada llegir?
–Els llibres de fantasia com “El senyor dels anells”, “La his-
tòria interminable”, “Momo”... També llegeixo molt novel·la 

policíaca. Llegeixo una 
mica de tot.

–Quin procés segueix a 
l’hora d’escriure un llibre?
–Jo començo pel principi i 
acabo pel final, però hi ha 
molts escriptors que tenen 
el llibre tan ben programat 
que poden començar pel 
final. A mi m’agrada escriu-
re un llibre i no saber com 
acabarà. M’agrada tenir la 
mateixa sorpresa escrivint 
que si el llegís.

–com se sent quan escriu?
–Em sento molt bé, feliç, 
tranquil·la i relaxada. 

–actualment està escrivint una 
altra història?
–Tinc dos o tres llibres co-
mençats. Un, és per a la vostra 
edat,  és de misteri i una mica 
de por. 

–alguns dels seus llibres, s’han traduït a altres idio-
mes?
–Alguns s’han traduït al castellà.

–Quins consells ens dóna per escriure millor?
–Us dono dos consells molt bàsics: un és llegir molt per 
aprendre com escriu la gent que en sap, quins recursos fa 
servir. L’altre és escriure molt. Ajuda molt acostumar-se 
a escriure el que sents o el que has dit, portar un diari 
personal...

Per acabar us dono un petit consell: que porteu sempre 
un llibre a sobre. Un llibre fa molta companyia.

–gràcies per haver-nos fet passar una estona tan agra-
dable i pels bons consells que ens ha donat.
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13a EdIcIó 
dEL PROJEctE «VIU LA cAtEdRAL»

Aquest curs hem desplegat, per tretzena vegada 
consecutiva, el projecte “Viure la Catedral”. Això vol dir, 
que durant el mes de març, hem treballat continguts 
de totes les àrees del currículum, a l’entorn d’aquest 
monument de la nostra ciutat. 

En destacarem l’activitat de cloenda que va tenir lloc l’últim 
dia del segon trimestre de curs i que va consistir en una 
explicació de les aventures d’en gustau, fill del campaner 
de la Catedral, entre els murs d’aquest solemne edifici.

Els nens i nenes varen escoltar embadalits com en Gustau, 
quan era petit, jugava a fútbol amb el seu germà en la 
gespa del claustre i quan s’enfilaven fins al cupulí del 
campanar per poder tocar els peus de l’àngel Miquel. Ens va 
ensenyar fotografies que il·lustraven aquestes trapelleries 
i va destacar com s’empipava la seva mare quan els veia 
fent aquestes coses. Però, allò que va sorprendre més als 
nens va ser la fórmula de cortesia que utilitza en Gustau 
per referir- se a ell mateix: “un servidor pujava corrents 
les escales perquè el meu germà...” Aquesta expressió els 
va desconcertar perquè segurament no l’havien sentit mai. 
Els vàrem haver d’explicar el seu significat.

Ja veieu, encara hi ha algú que recupera de la “capsa dels 
records” alguna expressió de cortesia en desús. Tot plegat 
va ser molt curiós  
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go, englisH, go!

A l’escola ja fa anys que estem treballant per millo-
rar la competència comunicativa dels alumnes en 
anglès. Mica en mica hem anat ampliant el nombre 
d’hores en que els nostres alumnes estan en con-
tacte amb la llengua anglesa i hem aplicat recursos 
i metodologies que ens hi ajuden.

Actualment l’anglès s’intro-
dueix a P-4. A Educació infan-
til els alumnes fan dues ses-
sions setmanals en mig grup. 
En aquestes sessions sempre 
ens dirigim als alumnes en an-
glès i en pocs dies aconseguim 
que no s’atabalin i que ho trobin 
normal. Fem activitats molt di-
verses i actives, juguem en an-
glès, dibuixem en anglès, cantem 
en anglès, igual que ho faríem en 
la nostra pròpia llengua.

Al Cicle inicial continuen fent dues 
sessions però més llargues. Es co-
mença a introduir l’escriptura en 
anglès, perquè siguin conscients 
de la diferència amb el català i el 
castellà, però bàsicament el que 
es pretén és que es comuniquin 
oralment i gairebé tots ho fan sen-

se por ni vergonya. Aquest curs, gràcies al projecte 
PILE, hem pogut gaudir d’una obra de teatre íntegra-
ment en anglès, on els alumnes no només van fer 
d’espectadors, sinó que també hi van col·laborar.

A Cicle Mitjà ja són tres les sessions d’anglès 
pròpiament dites i  es comença a 
treballar l’expressió escrita, amb 
la redacció de petits paràgrafs 
seguint un model. L’exposició a 
l’anglès s’incrementa amb una 
sessió d’Art, és a dir plàstica però 
utilitzant l’anglès com a llengua 
vehicular.

Aquest curs al cicle Superior 
amb la novetat de Science, 
hem aconseguit que els alum-
nes estiguin en contacte amb 

l’anglès 5 sessions setma-
nals, les 3 d’anglès, la d’Art i 
la de Science.

Està més que assegurat que 
a major exposició a la llen-
gua estrangera, millors apre-
nentatges s’aconsegueixen i 
l’experiència ens està donant 
moltes satisfaccions 
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pile: ENGLIsh To LEARN sCIENCE
El Departament d’educació 
ens va concedir, a finals 
del curs passat, un projec-
te PILE en el que l’escola 
es comprometia durant 
dos cursos a fer contin-
guts curriculars de medi 
en llengua anglesa al Cicle 
Superior.  Les mestres que 
ens hi hem implicat estem 
contentes de la resposta 
i el progrés de l’alumnat. 
Hem seguit la metodolo-
gia AICLE (Aprenentatge 
Integrat de Continguts en 
Llengua Estrangera) que 
ha permès als alumnes mi-
llorar en moltes competèn-
cies alhora: la competència 
comunicativa lingüística 
i audiovisual, l’artística i 
cultural, el tractament de 
la informació i competèn-
cia digital, la competència 
d’aprendre a aprendre i, evi-
dentment, les competències 
específiques centrades en 
conviure i habitar el món.

A continuació podeu llegir 
què en pensen alguns dels 
alumnes que han partici-
pat al projecte: 

“A l’escola aquest curs 

hem començat a fer Scien-

ce. Fem moltes coses per 

poder entendre millor les 

lliçons com: jocs, mirem ví-

deos, fotos… També tenim 

una wiki per cada tema. 

Allà hi podem trobar tota la 

informació que necessitem 

per estudiar.”

“Fer Science és genial! Podem aprendre moltíssimes coses. 

A més, les aprenem en anglès. Ja hem après què hem de 

menjar, el Sistema Solar i els animals vertebrats.”

“Amb les classes de Science, Art 

i English hem fet cinc sessions a 

la setmana de classes en anglès. 

És molt important aprendre anglès 

per trobar feina o per viatjar.”

“Aquest curs ha sigut el primer any 

que s’ha fet Science a l’escola. Hem 

fet tres temes: 

-la nutrició, on hem fet jocs i hem 

dissenyat un menú per aprendre a 

menjar millor.

-la colonització britànica de Nord 

Amèrica, on vam estudiar com vi-

vien els primers colonitzadors. Vam 

fer, entre tots com a tasca final, 

una stop-motion. 

-fonts i tipus d’energia, on hem 

après com estalviar energia i hem 

fet una cuina solar on hi podem 

fregir un ou.”

“A Science hem après anglès i 

coneixement del Medi al mateix 

temps. És una mica difícil però 

sempre fem activitats de repàs 

per tenir les coses més clares. Els 

exàmens són diferents que els de 

Medi en català. No hem de fer ex-

plicacions llargues.”

“Crec que és interessant aprendre 

medi en anglès, però hi ha temes 

més difícils que d’altres. El de la 

colonització va ser el més interes-

sant i el que se’ns va quedar més al 

cap. M’agradaria que l’any que ve 

es tornés a fer.”

“Segons el que fem, Science és 

una assignatura una mica pesa-

da. Altres vegades però fem jocs 

o fem servir altres recursos que 

m’agraden més. Ha estat una 

bona experiència.”

Finalment, només dir-vos que 
si en voleu saber més, podeu visitar el bloc d’anglès de 
l’escola: http://verdenglish.blogspot.com.es 
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ACTIVITATS DE CICLE
educació infantilP3 ELS NENS I LES NENES 

DE P3 HEM DIBUIXAT 
BOMBERS I ELS CAMIONS 

QUE TENIM
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ACTIVITATS DE CICLE
educació infantilP4ELS NENS I LES NENES DE 

P4 HEM FET RACONS: DE 

MATEMÀTIQUES, DE LLENGUA, 

DE TRAÇ I DE JOCS.
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ACTIVITATS DE CICLE
educació infantilP5A
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ACTIVITATS DE CICLE
educació infantil P5B

A LA CLASSE DE P5 b ENS hEM INVENTAT UN CoNTE. HAvíEM DE FER SERvIR  
LES PARAULES:

- REI
- RIU

- BRAÇALETAL FINAL ENS HA SORTIT UN CONTE BEN BONIC !!!
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ACTIVITATS DE CICLE
cicle inicial1r

ELS  VIATGES DE LA CISA

FEM  UNA ILLA

No sabíem ben bé què faríem amb l’activitat dels “viatges 
de la Cisa”. Només teníem alguna pista amb els dibuixos 
que teníem penjats a l’aula de l’any anterior. I vet aquí que 
l’Anna i en Subí van arribar, carregats de contes i art. Sí, 
art, perquè mentre l’Anna explicava un conte de la Cisa, una 
lleona que viu a la biblioteca de Girona, en Subi anava di-
buixant els personatges i el paisatge de la història. I ho feia 
tan bé que ens vam quedar bocabadats. Ens va ensenyar 
algun truc per dibuixar millor i ho vam practicar.

I és que al cap de dos mesos van tornar. Nosaltres ens ha-
víem llegit els llibres que ens van deixar i cadascú va triar 
un personatge, que ja formen part de la nostra classe, els 
vam enganxar sobre un gran full on hi havia fet, amb tinta 
xinesa per l’il·lustrador, un petit món d’arbres, muntanyes i 
castells.

L’experiència ens ha agradat molt perquè hem viscut mol-
tes històries diferents. I perquè les podem dibuixar una 
mica millor! Gràcies Cisa!

Ah, i ens van concedir un diploma per la feina ben feta. 

Un matí ens va venir a visitar l’Ernest. Tenia una proposta 
per a nosaltres. Cada alumne s’havia d’imaginar un ésser, 
que podia ser fantàstic, o un animal, o una barreja de 
dos animals, o... tot el que la nostra imaginació volgués. 
Aquests personatges inventats se n’anaven a viure a una 
illa, un tros de terra al mig del mar, que faríem amb les 
nostres pròpies mans a partir de fang, terra, cartolines...

A l’aula de plàstica, primer vam crear una figura de fang, 
i, en grups, ens vam posar mans a l’obra. Havíem de fer 
volcans, rius, vaixells, cases i castells... I ho havíem de fer 
en grup. I aquí va ser a on realment vam aprendre...

A la tarda vam fer la tutoria al voltant de l’illa encara 
construïda. I tots vam poder dir què ens havia semblat, si 
ens havia agradat treballar en grup, si era fàcil compartir... 
Les nostres opinions eren diferents, però, sigui com sigui, 
l’illa l’havíem fet entre tots. Gràcies Ernest! 
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ACTIVITATS DE CICLE
cicle inicial 2n

Els nens i nenes de Cicle Inicial vam fer una sortida al bosc 
de Palau a la tardor i hi hem tornat a la primavera. Havíem 
d’observar com és el bosc en diferents estacions de l’any.

A la tardor va venir una monitora i ens va explicar els 
arbres que hi havia, especialment alzines i roures. Hi ha-
via moltes fulles d’arbres de fulla caduca al terra, com el 
roure. Hi havia també molts bolets. No vam sentir gaires 
ocells, segurament perquè els vam espantar.

A la primavera hi vam tornar per veure què havia canviat. 
Ens vam adonar que hi havia força canvis: no hi havia 
bolets, hi havia moltes fulles noves als arbres d’un co-
lor verd clar i també hi havia més herbes i floretes. Vam 
veure molts més insectes que a la tardor.

Ens vam fixar que hi havia molts roures i alzines peti-
tons, nascuts de glans. Havíem de vigilar per no trepit-
jar-los! Molts d’ells segur que ja hi eren a la tardor però 
no ens hi havíem fixat.

A la primavera també vam veure uns quants gaigs de 
ben a prop i vam sentir cantar molts ocells. També vam 
veure una tórtora al seu niu. Els vam poder veure perquè 
anàvem més en silenci i, com que al terra no hi havia 
tantes fulles seques, fèiem menys soroll al caminar.

Vam recollir mostres de plantes que anàvem trobant i 
les vam tenir uns dies a la classe. Això ens va ajudar a 
identificar-les millor.

Està molt bé conèixer els boscos que hi ha pels voltants 
de Girona. Ens agrada passejar i observar la natura. I 
també és molt divertit jugar al bosc! 

Els nens i nenes de segon hem participat en un projec-
te telemàtic que es diu de 3 en 3 i que consisteix en 
escriure contes.

Abans de començar amb el conte vam haver d’escriure 
la presentació de la classe i penjar-la amb una foto al 
web del projecte, així tots els nens i nenes que hi parti-
cipàvem ens podíem conèixer.

En la primera part havíem de triar tres paraules de les 
que ens proposaven (somiar, suau i mar, van ser les nos-
tres) i escriure la presentació i el nus d’un conte on sor-
tissin aquestes paraules. Havíem d’acompanyar-ho amb 
dos dibuixos. Una vegada acabat, l’havíem de penjar.

La segona part era triar el conte d’una altra escola, 
escriure’n el desenllaç i fer un dibuix. Hi havia una pila 
de contes perquè moltes escoles de Catalunya hi parti-
cipen. Vam llegir-los gairebé tots per decidir quin volíem 
acabar. Ens va costar decidir-nos perquè n’hi havia de 

molt bonics i costava trobar-ne algun que ens agradés 
a la majoria de la classe. Quan el vam tenir triat vam es-
criure el desenllaç i el vam penjar.

Estem molt contents d’haver participat al projecte. Hem 
treballat molt la creativitat i la fantasia. Hem après mol-
tes coses: les parts del conte, a compartir idees i ordenar-
les. També hem après que, quan fem un treball plegats, 
no totes les nostres propostes es poden fer servir i que 
a vegades els nostres companys tenen més bones idees 
que nosaltres.

Ens ha agradat molt escriure el nostre conte i poder triar 
el que volíem acabar.

Ens hem fet un tip de llegir però ho hem fet amb moltes 
ganes per veure quins contes havien escrit els nens de 
les altres escoles.

Si voleu llegir els contes els podeu trobar a 
www.callusdigital.org/lacenet/contes/index2.htm 
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ACTIVITATS DE CICLE
cicle mitJà3r

Aquest curs a 3r hem volgut experimentar! Per això 
hem dedicat moltes sessions de Medi i Matemàti-
ques a  posar en pràctica el que estudiem. També 
hem visitat la Fira de la Ciència de la UdG i, els que 
hem volgut, hem preparat experiments a casa i a 
l’escola els hem mostrat als companys. Aquí en teniu 
alguns exemples:

Per tal de saber realment 
quin gust és l’àcid, el sa-
lat, el dolç i l’amarg, un 
dia vam tastar una llimo-
na, una oliva, una tònica, 
un formatge i uns ‘con-
guitos’. A alguns nens ens 
va agradar molt fer-ho 
però a d’altres no ens va 
agradar gens provar algu-
nes d’aquestes coses!

Per observar els diferents 
estats de la matèria vam 
encendre una espelma. Vam veure com la cera pot pas-
sar de sòlid a líquid, la fusió, i a l’inrevés, la solidificació. 

Hem mesurat llargades d’objectes reals del pati, 
hem fet un gran mullader mesurant capacitats i hem 
après a mesurar el volum d’un cos sòlid.

A la UdG vam poder veure com un cotxe es movia 
impulsat per l’energia de l’aigua amb gas. Va ser 
al.lucinant! També vam fer uns molinets de paper per 
imaginar-nos com s’aconsegueix l’energia eòlica.

El volcà: Un dia vam intentar imaginar-nos com se-
ria l’erupció d’un volcà. Necessitem una ampolleta 

d’aigua buida i cobrir-la 
amb plastilina com si fos 
un volcà. A dins hi posem 
bicarbonat i una mica de 
pintura vermella. Final-
ment hi afegim vinagre i 
veurem com surt la lava!

L’ou que bota. Si deixem 
durant uns dies un ou en 
un got ple de vinagre, 
l’ou queda tou i el podem 
fer botar sense que es 
trenqui.

L’arbre de filtre.  Vam 
agafar un grapat d’escuradents i el vam lligar amb 
una goma. Vam pintar una mica la vora del filtre i 
el vam clavar als escuradents. Finalment el vam 
deixar en un plat amb aigua i al cap d’una estona 
tot l’arbre estava pintat 

EXPERIMENTEM!
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ACTIVITATS DE CICLE
cicle mitJà 4t

H IG IENE   POSTURAL

Els nens i nens de 4t hem pensat que 

és molt important adoptar una bona 

postura en totes les activitats del dia. 

Us donem uns consells per aconseguir 

uns bons hàbits posturals.

Si bons estiraments fem,
molt tranquils ens quedarem.

Per escriure i llegir
una bona postura has de tenir.

Reparteix  bé el pes,
si no, no hi guanyes res.

Per anar amb bicicleta
cal tenir l’esquena dreta.

La motxil·la ben posada a l’esquena,
sense portar-la massa plena. 

Mirant l’ordinador
posa l’esquena recta, t’anirà millor. 

Si mal d’esquena no vols tenir,
posa’t bé abans d’anar a dormir.

Els genolls doblegaràs
i la pilota agafaràs.
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ACTIVITATS DE CICLE
cicle superior5è

Els divendres a la tarda, a l’hora de matemàtiques, 
hem fet uns quants treballs per aprendre a mesurar i 
a utilitzar el regle i el compàs.

1. cercles concèntrics: amb cartolina de 
colors vam dibuixar cercles d’una mesura 
determinada i les vam compaginar per fer 
un punt de llibre. Després la Carme ens els 
va plastificar.

2. corones circulars: amb el compàs vam 
fer corones circulars entrellaçades i les 
vam pintar amb llapis aquarel·lables.

3. Sanefes tanca: a la llibreta de mate-
màtiques, que és de quadrets, varem fer 

proves de diferents dissenys per decorar la tanca de 
l’escola amb tiretes de plàstic.

4. L’arbre dels ocells: aquest treball l’hem fet en 
equip. Cada dos n´hem fet un tros i després els 
hem ajuntat tots. Hem quadriculat una cartoli-

na i hem dibuixat el tros que ens 
tocava. Després l’hem retallat i la 
Carme els ha enganxat damunt un 
paper negre.

5. Flors: amb papers reciclats de 
murals d’altres cursos, hem construït 
flors per decorar el tros de claustre 
que tenim al tercer pis 

CLASSES  DE GEOMETRIA:
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ACTIVITATS DE CICLE
cicle superior 6è

De les diferents activitats que hem fet aquest 
curs (estudi de les cases racionalistas de Girona, 
l’exposició de paisatges; els tallers del jeroglífic a 
l’SMS, a la UdG amb motiu de la setmana de la ciencia, 
el món de la cèl·lula i viu les matemàtiques; l’audició: 
Preludi samba i swin…), la que ens va agradar espe-
cialment és l’espectacle de música dels Moussakis. 
Eren un grup de folk dels Balcans. Ens ho vam pas-
sar molt bé: vam cantar, ballar i ens van ensenyar un 
plat ben gros de moussaka, el plat tradicional dels 
Balcans. El grup ens va agradar molt a tots, sobretot 
la cantant. Cantava com els àngels. Va haver-hi una 
mica de comèdia per part del primer Moussaki que 
va aparèixer en escena. Feia riure amb la seva trom-
peta i amb una sèrie de moviments molt divertits. 
En definitiva ens va agradar molt tot l’espectacle, ja 
que vam ballar molt... 

ELS   MOUSSAkIS
Anunci Publicitari

Els alumnes de sisè vàrem gravar un anunci antitabac. 

Cadascú va pensar diferents eslògans, els posàrem en 

comú i, entre tots, en seleccionàrem cinc. També vam de-

cidir com escenificaríem, per grups, cada missatge: 

• Viure sense fum és viure amb un perfum. Sortien olorant 

coses que fan bona olor i vestits amb colors molt vius.

• Deixar de fumar a tots ens pot ajudar. Un membre del 

grup oferia tabac a uns altres que no en volien i després 

el convidaven a tirar el paquet a la paperera, alhora que 

el felicitaven.

• Obre els ulls, hi ha modes que no cal seguir. El grup 

representava diferents modes d’avui en dia (auriculars, 

videojocs, monopatí, patinet…)

• La vida és curta, no la cremis! Tres persones portaven 

una fruita lligada en un fil llarg i, una persona duia un pa-

quet de tabac lligat en un fil curt que s’estava cremant.

• La vida és llarga. No l’escurcis!  Els representants es 

van vestir d’esportistes, simulant una vida ben sana!

• I l’eslògan final: NO FUMIS! VIU!  
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colònies 2n - 4t

Els nens i nenes de 2n i 4t vam passar dos dies merave-

llosos i divertits a la Garrotxa, fent estada a la casa de 

colònies Mas la Comademont de Batet de la Serra. 

Vam sortir de Girona ben emocionats cap al Parc Natural 

de la Zona Volcànica de La Garrotxa. Allà ens esperaven 

quatre monitors molt simpàtics i tots junts vam fer una 

passejada pel volcà Croscat. Aquest volcà sembla un for-

matge tallat, ja que durant anys s’ha anat extraient la gre-

da per fer construccions. Hi havia espais on les gredes ha-

vien esculpit formes curioses i, juntament amb les pedres 

i bombes volcàniques, donava la sensació que et trobaves 

en un altre planeta.

Tot seguit ens vam encaminar cap a la Fageda d’en Jordà.  

Com que era la primavera, les fulles dels faigs tenien un 

color verd transparent que anirà esdevenint rogenc a la 

tardor i les seves arrels sobresortien del terra com si vol-

guessin tocar el cel.

Ben cansats vam arribar a la casa de colònies, un mas an-

tic amb parets fetes de pedra volcànica. Ens vam instal·lar 

a les nostres habitacions i vam tenir una estona d’esbarjo 

per  jugar en els prats que l’envolten o amb els gossos de 

la casa.

Havent sopat vam participar en un joc esplèndid anomenat 

El gran concurs i, com a final de festa, una gran discoteca. 

L’endemà, després de fer les motxilles, vam fer una gimca-

na d’orientació amb brúixola, així vam conèixer l’entorn vol-

cànic de la casa de colònies i algunes plantes autòctones.  

Cal destacar la qualitat immillorable del menjar, especial-

ment el bufet de l’esmorzar.

Havent dinat, ens vam acomiadar dels monitors i vam tor-

nar sans i estalvis a l’escola. 

Van ser unes colònies fantàstiques i vam viure una expe-

riència difícil d’oblidar 

nEns i nEnEs DE 4t

COLONIES   VOLCANIQUES
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El volcà Croscat és un dels 40 volcans que hi ha al Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i és l’últim que 
es va formar, ara fa uns 14000 anys.

El volcà Croscat es va formar en tres erupcions: les dues 
primeres van ser estrombo-
lianes i la tercera efusiva. La 
primera erupció va començar a 
formar el con. La segona va ser 
més forta i va fer el con més 
gran. A la tercera, l’efusiva, la 
lava va sortir lentament, es 
va acumular dins del cràter, 
va acabar trencant el con i va 
sortir una colada de lava que 
va arribar fins on hi ha ara la 
Fageda d’en Jordà.

 
La seva cambra magmàtica estava a uns 20 km a sota te-
rra. Ara el volcà Croscat no pot tornar a entrar en erupció 
pel mateix lloc perquè la lava que va passar per l’escletxa 

es va solidificar i l’escletxa va quedar tancada.

Entre els materials que van sortir del volcà hi trobem cen-
dres, gredes o lapil·li, blocs, escòria i bombes volcàniques. 
Les bombes volcàniques són com llises i no tenen gaires 

forats.

Abans de ser Parc Natural s’aga-
faven gredes del volcà per a 
la construcció. Les feien servir 
perquè, com que tenen foradets, 
conserven molt bé la humitat. 
N’hi ha al Camp del Barça.

La colada de lava del Croscat va 
formar els tossols de la Fageda 
(una mena de turonets). A sota 
de la lava hi havia aigua i amb 
l’escalfor es va evaporar però no 

va sortir a fora. Es va quedar a sota la lava i va fer bombo-
lles que van formar els tossols 

nEns i nEnEs DE 2n

QUE HEM APRES DEL   CROSCAT?

COLONIES
Les nostres
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Viatge de fi de curs de 6è

L’autocar sortia de davant de l’escola a les set i cinc del 

matí. El nostre conductor, en Boni, ens va portar amable-

ment, en un viatge de quatre hores, al Delta de l’Ebre. Va 

ser el nostre conductor particular tota l’excursió.

En arribar al Delta de l’Ebre, ens va atendre una monito-

ra, la Zaida. Allà va ser on vam començar les activitats. 

Vam anar a veure la desembocadura del riu Ebre amb 

creuer. Al cap de 45 minuts, vam baixar del creuer. Ens 

van deixar 10 minuts per anar a comprar algun record a 

unes botigues.

La segona activitat va ser anar amb bici. Vam fer el ma-

teix recorregut del matí, però amb bici. Ens van deixar 

una bici i un casc. A la meitat del recorregut vam pujar a 

un mirador on observàrem flamencs, després vam anar a 

unes dunes, ens vam refrescar una mica i camí de torna-

da amb les bicis.

El segon dia que estàvem el Delta, a primera hora del matí 
vam anar a fer Multiaventura. Consistia en quatre activi-

tats: tir amb arc, quads, circuit de cordes i ponts tibetans i, 

per últim, el rocòdrom. Ens ho vam passar molt bé.

A la tarda vam anar a fer piragüisme. El recorregut feia 

dos quilòmetres d’anada i dos de tornada. El vam anar a 

fer a l’antiga desembocadura de l’Ebre.

Ens van deixar una piragua per a tres persones, dos rems 

i una armilla salvavides. Els dos dels extrems remàvem i 

el del mig orientava. Va ser una activitat molt divertida.

Ens allotjàrem a l’hotel la Ràpita a Sant Carles de la Rà-

pita. Era un hotel de quatre estrelles. El dinar, l’esmorzar 

i el sopar, eren de bufet lliure. A la nit, després de so-
par, anàvem a la minidiscoteca. Allà vam ballar moltes 

cançons. A l’hotel hi havia una piscina amb tobogan. 

Aquest tobogan era molt divertit, perquè el pendent et 

EL DELTA DE L’EBRE:    Un record per sempre
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Els MILLORS 
RECORDS del 

viatge

feia baixar molt ràpidament i relliscava molt. La Mai ens 
va demanar que ens tiréssim junts mentre ens gravava 
amb vídeo i després, cadascú, de forma diferent. Resultà 
molt divertit. A les habitacions de l’hotel ens ho vam pas-
sar molt bé.

L’últim dia  vam anar a Porta-
ventura, el parc d’atraccions de 
Tarragona. Quan vam arribar a 
Portaventura els mestres ens 
van dir que havíem d’anar sem-
pre en grup i no separar-nos-
en. Vam tenir molta sort, per-
què poguérem pujar a moltes 
atraccions. Una de les atrac-
cions va ser el famós Sham-
bala, una altra l’Estampida, el 
Furios baco i l’Hurakan condo. 
A les 14h ens retrobàrem al restaurant que està situat en 
el Far West. Després de dinar continuàrem el recorregut 
per les atraccions fins a dos quarts de sis. Ens reunírem 
davant l’entrada principal, després de comprar algun re-

cord per fer la foto del grup. Ens ho vam passar molt i 
molt bé.

La tornada se’ns va fer més curta perquè estàvem molt 
cansats de PortAventura. Vam arribar a dos quarts de 

nou, a la plaça Carlemany. Teníem 
moltes ganes de veure els nostres 
pares.

A tots ens va agradar la sortida i 
no va faltar companyerisme. Totes 
les activitats van ser molt diverti-
des. L’única pega és que van ser 
pocs dies. Recomanem aquesta 
sortida a tots els pròxims sisès 
perquè és un viatge inoblidable.

Agraïm als professors: a la Montse, 
a en Pere, a la nostra tutora Mai i 

a la Monica, que no va poder venir, que organitzessin el 
viatge i s’oferissin a acompanyar-nos al Delta de l’Ebre.  
També estem agraïts al conductor Boni i a la nostra guia 
Zaida perquè han tingut molta paciència 
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6è l’escola és un lloc on em sento protegida 
i em diverteixo. És un lloc on em cuiden i 
m’han ensenyat moltes coses. He après a 
llegir, a escriure, multiplicar, dividir…
LAIA BUSQUETS

He tingut professors i professores encan-
tadors i he après coses que em serviran per 
tota la vida; no només coses a nivell aca-
dèmic, sinó que també he après que has 
de respectar els altres, com actuar davant 
d’un conflicte...
CAMILA SILVA

el sisè ha estat el millor curs de la meva 
vida. som els més grans de l´escola. estic 
trist perquè perdré tots els meus vint-i-tres 
amics que he tingut però estic feliç perquè 
aniré a l’institut. 
CHRIS CANALES

fa uns quants anys, quan per primer cop 
vaig entrar pel portal, vaig veure en sal-
vador somrient, aguantant la porta. Quan 
vaig veure els meu futurs companys i que 
hi havia tantes joguines, vaig dir als meus 
pares:” Ja us en podeu anar”.
DANIEL FÉREZ

el record que tinc de p-3 i p-4 és el nas de 
pallasso que un dia es va posar la maria del 
vilar. ens ho passàvem molt bé amb els 
seus jocs i apreníem moltes coses.
TxELL FONT

aquests nou anys a l’escola verd, m’han 
ajudat i m’han fet feliç. no tots els dies són 
magnífics, però la vida és així...
aquí he après, he fet amics, he jugat, m’he 
enfadat... vull dir que aquí he crescut. les 
professores també m’han ajudat.
ARNAU VERGARA

a l’escola verd hem fet moltes coses, amics/
gues. ens han passat moltes coses ens hem 
fet mal però també hem rigut. un any em 
vaig obrir la galta, però les mestres, de se-
guida, em varen ajudar. 
ALEIx SAAVEDRA

una nova vida començarem a l’institut, 
n’acabarem una altra a l’escola. direm adéu 
a molts records, hola a noves experiències, 
al nou institut. serem noves persones però 
ben endins del nostre cor, ens quedarà com 
a record, la nostra estimada escola verd.
FAUSTO FUENTES

m´han agradat les excursions, les festes 
que s´han organitzat, tot el que he après, 
els amics que he fet, els mestres, la cuine-
ra, el monitors... 
DANI KAUTZ

a 1r, 2n i 3r vam tenir la maria Jesús. era 
molt bona persona amb tothom. ens feia 
fer unes coses molt divertides.

NúRIA LóPEZ

l’escola és una capsa plena de sentiments 
i records del que ha passat durant aquests 
nou anys. He tingut records bons i no tan 
bons, però l’escola sempre m’estimarà i jo 
a ella també.
CLàUDIA FORNELLS

vull donar moltes gràcies a tots els pro-
fessors i professores que m’han ajudat 
a ser qui sóc. també als meus pares que 
m’ajuden a preparar els exàmens.
NúRIA ROQUETA

no recordo gairebé res, però sí recordo que 
des del dia que, vaig arribar, vaig aprendre 
moltes coses. totes les professores, m’han 
agradat, unes més que d’altres, però sé 
que totes m’han ajudat molt.
GISELA SOLÉ

molts records m’emportaré, bons o dolents, 
però mai l’oblidaré. em fa pena marxar 
però... és un gran pas a la vida. adéu verd, 
hola vives!   
VALENTíN GIOVANARDI

el primer dia no parava de plorar perquè 
volia el papa i la mama, però al cap d’una 
setmana ja no volia marxar de l’escola. Ha-
via fet nous amics i amigues.

els 3 anys  d’infantil van ser molt divertits 
perquè pintàvem, jugàvem, van venir nous 
alumnes i les professores eren estupen-
des. n’hi havia una que es posava un nas 
de pallasso i ens feia passar un molt bona 
estona.
CORAL VERDAGUER

la rosa ja fa un any que s’ha jubilat, però 
fa un any era una excel·lent professora. 
a les seves classes apreníem molt, però 
d’una manera especial, és a dir, d’una ma-
nera divertida, on tothom hi posava els cinc 
sentits i, fins i tot, hi buscava el sisè.
MARIA MIR
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sempre recordaré el nas de pallasso de la maria de 
vilar, la bata de la maria Josep, els petons de la ma-
ria Jesús, la mirada de la dolors, els rínxols de la 
mai, les manualitats de la teresa, les activitats de 
la marisa, la veu forta d’en pere, el silenci que vo-
lia la natàlia, els jocs que ens feia fer la irene. les 
cançons de la montse, la presumida de la mònica, 
la manera d’explicar de la rosa, els resums de la 
carme, el bon dia d’en salvador i les xerrades de 
montse (directora).

NORA YLLA

aquesta escola em fa sentir bé, avui i sempre, els dies 
que queden els gaudiré. fins que al delta aniré i allà 
acabaré l’escola de la millor forma possible. 
al vives falta gent!  

POL CUMERAS

amb un molt bon re-
cord i un somriure a 
la cara ens en anem a 
fer una nova etapa a 
l’institut.

MARIO MENDOZA

m’emporto molts re-
cords: totes les classes, 
dictats i exàmens; tots 
el amics, companys, i 
professors; tots les pa-
tis i menjadors; totes les 
joguines i col·leccions de 
pokémons i gogos; tots 
els grans als que he ado-
rat, i els petits pels que 
he sentit afecte; tots els 
que he molestat i tots els 
que m’han molestat;  amb 
tots amb els que m’he ba-
rallat i després amb ells 
he rigut.

ROGER CASTELLANOS

va arribar la mònica. ella 
ha estat amb nosaltres a 
1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è. És 
guapa, amable i té molta 
paciència. m’ha ensenyat 
a escriure, llegir, restar, su-
mar, multiplicar... a fer mol-
tes coses. gràcies per tots 
per ajudar-me.

VASIA COLOMÉ

a 1r teníem la maria Jesús i 
es va quedar amb nosaltres 3 

anys. ens va ensenyar moltes 
coses. també hem tingut la dolors, en Jordi i el mestres 
especialistes en educació física, anglès i música. ac-
tualment, i des de 5è, tenim a la mai. ens ha ensenyat a 
dividir, els angles...

YASSIN CHAOU

en tota la meva estada  l’escola, ha marxat molta gent, 
però sempre estaran dintre el meu cor. i encara que 
m’estimi molt l’escola, tinc ganes d’anar a l’’institut.
mai t’oblidaré escola verd.  vigileu els del vives, que 
vinc!
SERGI ESTURI

la escola verd és com una segona casa per a mi, em va 
ajudar molt a aprendre noves coses i em va ajudar a fer 
nous amics. recordaré l’escola verd per sempre.
JAN DALMAU LLUíS
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Festa de Carn
estoltes

16 de febrer

Festa de l’escu
ma

Quina de Nadal
26 de desembre

7 de juny

Extraescolar · Dansa Extraescolar · Te
atre Extraescolar · Teatre



Extraescolar · Judo

41

UN cURS méS Amb VOSALtRES
Des de la Junta de l’Ampa us volem fer un petit balanç del què han estat totes 
les activitats, serveis i col·laboracions portades a terme aquest curs.

activitats
Com cada any la comissió de festes de l’Ampa, amb la implicació d’un bon nom-
bre de pares i mares, van fer que la Quina al 26 de desembre, la festa de carnes-
toltes al febrer i la festa de l’escuma al juny fossin un èxit i tothom les gaudís.

eXtraescolars
Durant aquest curs les activitats extraescolars han permès als nens i nenes 
practicar esports com la dansa, el voleibol i el judo, descobrir-ne uns quants a 
l’activitat multiesportiva, conversar en anglès, desenvolupar la creativitat a mà 
i manetes i el vessant interpretatiu a teatre i joc teatral.
Hem tingut l’oportunitat de veure els seus progressos en les diverses classes 
obertes, representacions i exhibicions que s’han dut a terme a l’escola, al teatre 
del Centre Cívic Sant Narcís o a la Trobada de Recreació i Esport de Fontajau.
Properament tindreu disponible, al web, l’oferta d’extraescolars pel curs vinent 
que esperem que siguin atractives per als nens i nenes.
A banda de les activitats, han continuat els serveis de Bon dia i Bona tarda, 
que possibiliten que els nens i nenes puguin estar a l’escola abans i després de 
l’horari lectiu.

casals
Hem mantingut i es mantindrà pel proper curs, les propostes de casals de se-
tembre, Nadal, Setmana Santa i juny, i el casalet de les tardes de juny. També 
comptem com cada any amb el casal del juliol dins el programa de l’ajuntament 
“L’estiu és teu”.

menJador de l’escola
Aquest curs hem incorporat la figura de la coordinadora que juntament amb els 
monitors, cuinera i ajudant de cuina, han vetllat per oferir un bon servei de men-
jador als nostres fills i filles. Des de l’Ampa continuarem treballant i millorant el 
servei per garantir-ne la seva continuïtat.

servei secretaria ampa
Des de la secretaria donem els serveis de: informació de les activitats de l’AMPA; 
venda de material (xandalls, bates, equipaments volei); compra de tiquets de 
menjador; inscripcions de les activitats extraescolar, casals i servei de guarda.

col·laBoracions
L’Ampa, com cada any col·labora consensuadament amb l’escola amb diferents 
projectes: adquisició dels altaveus dels projectors, instal·lació de la sirena 
d’emergència del menjador, l’equip de música per l’aula, el projecte de temps 
de flors «El Jardí del Verd», la revista de l’escola i l’aportació econòmica per al 
viatge de fi de curs de 6è, entre d’altres. 

Com sempre, des de l’AMPA, agrair-vos el vostre suport, la vostra confiança i 
recordar-vos que ens podeu fer arribar totes les propostes i/o suggeriments 
que creieu oportuns.

Que tingueu un bon estiu i ens veiem el proper curs!! 

LA JUNTA DE L’AMPA

Festa de Carn
estoltes

16 de febrer

Extraescolar · Teatre
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Entreteniments

MoTS ENCREUATS

1
Cames no tinc i camino.
No sóc un xiulet, però xiulo.
Et porto i et torno a lloc.
A veure si endevines qui sóc.

2
Dos ulls als peus,
dues punxes al cap
i per fer-me treballar
els ulls m’han de tapar.

1
Tinc una renglera de forats,
Sóc companya del pastor.
Si camina amb el ramat
em guarda dins el sarró.

2
Sóc de fustetes i em toquen 
amb baquetes.

3
Diguem-ho ben clar i net:
Més discret que la trompeta
però força cridaner,
la meva veu no és de bleda,
no sé si m’has ben entès.

4
Si em grates la panxa amb dits 
d’un entès,
sis cordes ja vibren amb aires 
molt bells.

5
Més de blanques que de negres, 
tinc una fila de dents,
qui sap tocar-les de veres
embadaleix els oients.

ENDEVINALLES

ENDEVINALLES MUSICALS

SOLUCIONS >  eNDIVINALLeS: el tren, Les tisores // eNDIVINALLeS 
MUSICALS: Flauta, Xil·lòfon, Clarinet, Guitarra, Piano  
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omple les caselles a partir de les pistes:

1. color de l’escola.

2. lloc on van els estudiants de primària.

3. menjar on en patufet es va amagar.

4. el gos és un...

5. Quan et fas mal sents...

resol els mots enquadrats següents:

1. objecte per escriure.

2. muntanyes que separen espanya i frança.

3. contrari de dia.

4. fruita típica de la tardor.

5. Quantitat major.

6. nom de nena.

Busca 8 paraules relacionades amb la catedral:

SoPA DE LLETRES

MoTS ENCREUATS




