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Tots els nens i nenes de l’escola han fet un recorregut pels passadissos i saben reconèixer a quines aventures dels
personatges corresponen. Creiem que hem aconseguit de familiaritzar-los i apropar-los al llibre del Quixot i als seus
personatges. Amb els més petits només hem ressaltat la vena més còmica i divertida del llibre, a partir de les esbojarrades
aventures de la parella més famosa de la literatura.
Amb els més grans també hem intentat transmetre el caràcter humà del llibre i les excel·lents lliçons morals que conté.
Confiem que aquest treball serveixi perquè algun dia els nostres nens i nenes obrin amb il·lusió el llibre original del Quixot
convençuts que els espera la lectura d’una gran novel·la.

Entrada:
Títol del centenari 
del Quixot, 
destacant un dibuix
de l’autor, la frase
inicial del llibre i els 
personatges

Després de Jacint Verdaguer, Gaudí i Dalí, ara tenim
l’any del Quixot. Des de l’escola hem aprofitat la
celebració del 4t centenari de la seva publicació per
treballar alguns continguts del currículum relacionats
amb l’Àrea de Llengua Castellana i l’Àrea de Plàstica. 
Naturalment el Quixot no és un llibre adequat per als
infants més petits, però hem intentat planificar unes
activitats adequades a cada cicle, tot aprofitant la
quantitat de versions que han aparegut a l’entorn del
personatge, amb motiu de l’efemèride.

CM: Aventura amb els molins de vent. 1a PART

EI: Aventura amb els exèrcits polsosos. 1a PART

Objectius generals del Projecte
1. Apropar-se al Quixot, l’obra de Cervantes, com a referent de la
literatura castellana.
2. Ambientar els passadissos de l’escola amb escenes d’alguns dels
passatges més representatius del Quixot. 
3. Desenvolupar l’afició per la lectura i fomentar l’interès cap al
món dels llibres.
4. Valorar la importància de l’aprenentatge de la llengua castellana
per arribar a dominar tant la comprensió com l’expressió.

Àmbit de Llengua Castellana
A tots els cicles s’han llegit fragments dels capítols més
divertits, primordialment de la primera part de la novel·la. La
lectura s’ha realitzat a partir de les adaptacions més adequades
per a l’edat dels nens i nenes de cada cicle. Així per als més
petits hem agafat una versió amb llenguatge senzill i amb un to
narratiu propi dels contes folklòrics. Per als més grans hem
escollit lectures d’escrits més respectuosos amb el llenguatge
cervantí.
A partir de les lectures hem preparat uns dossiers que recullen
les activitats programades per assolir els objectius del treball. 

Àmbit de Plàstica
Cada passadís de l’escola està decorat amb una escena dels
passatges que més s’han treballat a l’àrea de llengua i que
serveixen per il·lustrar els escrits als quals representen. A
partir d’un esbós, cada nen i nena ha fet la seva aportació al
mural del seu cicle corresponent. Cada mural porta incorporat un
petit fragment del capítol de referència.

CS: Presentació del Quixot i la seva
obsessió per la lectura. 1a PART

CI: Aventura amb el bandoler Roc Guinart,
l’arribada a Barcelona. 2a PART 
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Estem a les acaballes del curs. Toca dir adéu als nois i noies de 6è que
el curs vinent aniran als instituts de secundària a fer l’ESO. També als
alumnes d’altres cursos que canvien d’escola perquè es traslladen de
domicili. Els trobarem a faltar i estem segurs que ells també enyoraran
els companys, els professors i la resta de personal del centre, així com
els bons moments que han passat al col·legi Verd. 
Aquesta vegada també direm adéu a l’escola i a l’exercici de la nostra
professió uns mestres que, després de molts anys de treball, hem
decidit jubilar-nos. La Montse Batlle, amb 33 anys de mestra al col·legi
Verd, la Montse Figa, amb 23 anys, i en Josep Guitart, amb 26 anys, 18
dels quals com a director, aprofitem l’avinentesa per acomiadar-nos de
tothom. Els tres hem procurat implicar-nos de ple en el quefer diari del
centre. Aquesta és l’escola on hem volgut que estudiessin els nostres
fills i fins i tot els nostres néts. No cal dir que aquesta ha estat la
nostra darrera destinació de treball i la que ens ha marcat
definitivament com a mestres. Aquí ens hi hem trobat molt a gust i no
ha d’estranyar ningú si diem que el col·legi Verd també és una mica
nostre. Estem convençuts que el deixem en un moment dolç, amb un bon
equip de mestres i personal no docent i, el que és més important, amb
el valuós suport de l’AMPA i dels pares en general. 
Ens agradaria que el col·legi Verd fos conegut arreu per la bondat dels
seus alumnes, per l’estima que senten pels seus mestres, perquè no fan
discriminacions amb els companys, perquè són educats i respectuosos
amb tothom, perquè són bons estudiants i perquè saben en tot moment
el que han de fer. 
Ens agradaria haver contribuït a la bona integració dels alumnes vinguts
de terres llunyanes. Que ells i les seves famílies s’hagin sentit acollits
amb generositat, tal com voldríem que ens acollissin a nosaltres en una
situació semblant. Voldríem pensar que també hem contribuït a que
l’escola tingui una bona anomenada, que la gent en parli bé i la desitgi
per als seus fills. 
Finalment, voldríem agrair que se’ns hagi permès fer la nostra feina
amb tota llibertat, que s’hagi confiat en el nostre mestratge, que
haguem pogut aportar el nostre granet de sorra per tal d’aconseguir
que aquests nens i nenes d’avui siguin el dia de demà persones de profit
i bons ciutadans. 
Ben segur que en el futur ens seguirem veient. Girona és una ciutat
petita i no vivim pas tan lluny de l’escola. Potser ens creuarem pel
carrer amb nens de l’escola i ens direm: Hola, oi que tu ets en Robert?,
o bé, Tu no ets pas la Mariona? Com et van els estudis? Ja treballes
molt? Dóna-li records a la senyoreta! I ells ens respondran: Sí que ho
faré, segur que sí. I nosaltres acabarem dient: Porta’t bé i saluda de la
meva part els teus pares. Que així sigui i... a reveure! 
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PER FIRES VAM PARLAR DELS GEGANTS.
ENS AGRADEN MOLT ELS PERSONATGES 
FANTÀSTICS!

ELS NENS I NENES DE P-3 
HEM TRIAT EL NOM DE LA
CLASSE

“LES TORTUGUES”

HEM FET SORTIDES I 
EXCURSIONS. ENS HO VAM 
PASSAR MOLT BÉ AL MAS 
BATLLORI, VAM VEURE MOLTS 
DE RÈPTILS: SERPS, 
TORTUGUES, SALAMANDRES…
VAM FER DE JARDINERS… 
I EL MÉS DIVERTIT, LA 
PASSEJADA AMB  CARRO,
EL RUC  ES DEIA DENTETES.

Els nens i nenes de P3 
visiten la Catedral 
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LA CORAL VA 
PORTAR EL 
SEU CONILLET
BLANC,

HEM ANAT AL CINEMA  I 
HEM VIST UNES 
PEL·LÍCULES D’UNS
INSECTES MOLT 
DIVERTITS, EN TUT I EN 
JIRO

ENS AGRADEN 
MOLT ELS  CONTES
I ELS  SEUS 
PERSONATGES

EL MES D’ABRIL, QUINA FEINA! 
SANT JORDI, LA PRINCESA, EL DRAC, 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
I PER ACABAR, LA CATEDRAL DE GIRONA…
UF! QUANTES COSES QUE HEM APRÈS
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També hem
inventat

dos contes:
“El gos que

s’escapa”
i “En Mixet

era feliç”.
Quant al primer,

el text ha estat
creat entre tots

els nens i el
dibuix és d’un sol
alumne. El segon,

en canvi,
ha estat inventat
per tots els nens

en conjunt
i cada un n’ha

escrit
un trosset;

 el dibuix també
és fet en equip.

A TOTS ELS NENS ENS 
AGRADA ANAR D’EXCURSIÓ. 
MARXEN CONTENTS I HO 
PASSEM MOLT BÉ. 
AQUEST CURS HEM FET DUES 
SORTIDES: A LA PRIMERA 
VÀREM APRENDRE MOLTES 
COSES, ENTRE ALTRES A FER 
FOC AMB DUES PEDRES. 
A LA SEGONA TAMBÉ VÀREM 
APRENDRE MOLT, VÀREM FER 
DE JARDINERS, VÀREM PODER 
TOCAR GRIPAUS, GRANOTES I 
FINS I TOT SERPS. 
QUAN HI TORNAREM? 
ELS NEN DE P4 VOLEM
TORNAR A ANAR D’EXCURSIÓ.
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A P5, tenim la classe ordenada per taules,
en referència a un conte. Aixa doncs, hi la
taula del Sol, de la Lluna, dels Estels, dels
Núvols i de les Cases.
El tema treballat són les gàrgoles i el centre
de les mateixes és naturalment la bruixa
que tan d’impacte els ha produït. Cada taula
ha fet un rodolí amb el corresponent dibuix. 
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D’acord amb les nostres peticions, 
es van distribuir les habitacions. 

Malgrat la pluja i el fred que va fer, 
ens ho vam passar molt bé.

Truita de patates, sopa, canelons, 
carn arrebossada i macarrons. 

La “nevera dels rebesavis” no podia fallar, 
I un xarrup de llimona vam preparar. 

El sopar Reial va començar, 
i de dos en dos vam saludar. 

Un premi  molt especial, 
pel nens i nenes de cicle Inicial.

Al “Pou del Glaç” vam anar, 
a la Bisbal d’Empordà.

A les nou i quart del matí,
L’autobús ja era aquí.

Bosses i motxilles vam carregar,
i de Girona vam marxar. 

Amb il·lusió vam arribar, 
i als monitors vam saludar.
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Ballant fins a mitjanit, 
tot va ésser molt divertit.

L’endemà el sol en despertà 
i contents ens vam aixecar

Tirolina, pont enlairat, 
La aventura ha començat, 

Però tot es va acabar, 
i a Girona vam  tornar.

Potser  un  altre  any hi anirem, 
i molt bé ens ho passarem.
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Castanyada (28-10-04)
La tardor ha arribat 
i les castanyes ens ha deixat,
quan les haurem menjat
les fires ja hauran començat!!

“Les Festes de Nadal” (22-12-04)
Dues escenes de la representació d’aquesta
obra al porxo de l’escola.

El Patge Reial visita els nens
d’Educació Infantil

Assemblea: Hàbits de convivència
(2-12-04)

Celebració del Dia de La Pau
(28-01-05)
Trobada al pati i rotllana al
voltant de la silueta d’un colom
que vàrem emplenar amb dibuixos
blancs de coloms on hi vàrem
escriure un desig de pau,
solidaritat, record per als nens i
nenes del món que no estan tan
bé com nosaltres…
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Dijous Gras (3-02-05)
Carnestoltes ens convida 
a fer una festa divertida.

Assemblea general:
Hàbits de prevenció 
(17-03-05)

Diada de Sant Jordi  (22-04-05)
Celebració dels Jocs Florals

Una de les paradetes de la Fira
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Concurs Infantil de Pintura 
Ràpida, organitzat pel GEiEG 

Claudi Pi, de 4t 
Joan Vila, de 3r 

A tots els alumnes de l’escola que han 
obtingut algun premi en els concursos
en què hem participat:

Fem el fanalet per anar a esperar els 
Reis, organitzat pels Recursos Educatius de 
l’Ajuntament de Girona. 

Premi a Col·legi Destacat

Amics de la Sardana Terranostra, 
Concurs de dibuix

Anna Llosses, de 3r 
Paula, Nora i Sònia, de 3r

Jocs Florals, treballs premiats 

Lluís Pla, de 4t: 2n Premi Prosa 
Maria Reyes, de 4t: Premi Englantina
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Concurs de Dibuix de la Diada de 
l’Escola Pública 

Emma Clilverd, de 3r 
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