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Amb motiu del cinquè aniversari de la proclamació de la
Declaració Universal de Drets Lingüístics a Barcelona, el
Servei d’Ensenyament del Català (SEDEC) ha organitzat
unes activitats sobre l’etiquetatge en català i els alumnes
del Cicle Mitjà hi hem participat.

La primera cosa que vàrem fer va ser recollir moltes eti-
quetes durant les
vacances de Set-
mana Santa. Tot-
hom en va portar
moltes. N’hi havia
de moltes classes i
molts tipus de pro-
ductes. Vàrem de-
cidir posar-nos a
treballar. Ens vam
organitzar en
grups de quatre o
cinc i les vàrem classificar. Fèiem grups d’etiquetes segons
els tipus de productes.

• Productes làctics
• Productes de neteja: personal i de la casa
• Productes d’origen vegetal o animal
• Productes que ens proporcionessin: vitamines,

proteïnes, hidrats de carboni i greixos
• Begudes: aigües, sucs, refrescs…
Després les vàrem enganxar en diferents cartolines i và-

rem posar el nom de cada grup de productes.
De seguida ens va sorprendre que la majoria d’etiquetes

no estaven escrites en català, això que nosaltres havíem com-
prat el producte en una botiga o supermercat de Catalunya.
A més a més ens vàrem empipar una mica quan vàrem veu-
re que algunes etiquetes tenien els ingredients traduïts a
moltes llengües: castellà, francès, anglès, alemany, àrab i
xinès!… i en català NO.

Vam decidir que les poques etiquetes que teniem en ca-
talà les havíem de felicitar i ho vàrem fer enganxant al da-
munt un senyal com aquest:

Vàrem felicitar l’e-
tiqueta de Pur Llet,

xocolata Gluki, els iogurts i formatges de Mas Claperol, les
galetes Trias, l’aigua de Sant Aniol i tots els productes Ca-
prabo i Condis. Sabem que hi ha més marques que etique-
ten en català però nosaltres no les teníem.

Finalment, amb totes
les etiquetes que ens và-
ren sobrar, en vàrem fer
un mosaic que va quedar
molt alegre i llampant.

També ens vàrem ima-
ginar que érem uns fa-
mosos dissenyadors d’e-
tiquetes i algun fabricant
contractava els nostres
serveis. Només vàrem
demanar una condició
per acceptar la feina: l’e-
tiqueta havia d’estar es-
crita EN CATALÀ.

Aquí en teniu algunes mostres:
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eeee llll    MINOTAURE iiii     eeeennnn    MIRO,,,,         

bbbboooonnnnaaaa    ccccoooommmmbbbb iiiinnnnaaaacccc iiii óóóó
El dia 30 de març el Cicle Inicial vam anar d’excursió a Barcelona.
Al matí vam estar al Parc del Laberint d’Horta, és un lloc ple d’olors,

colors, llum i misteri, ja que entre els seus arbustos s’hi amaga la lle-
genda del MINOTAURE.

Després de dinar i jugar una mica vam anar a la Fundació Miró, allà
vam descobrir l’obra del gran pintor català: JOAN MIRÓ.

Estrelles, cometes, constel·lacions, la lluna, ocells, nens i nenes de
tots colors i formes màgiques… en fi, un racó de fantasia que va crear
Miró i només són capaços d’entendre els que estimen la fantasia.

10a MOSTRA DE CINEMA D’ANIMACIÓ INFANTIL
Com cada any el Cicle Inicial hem participat a la mostra de cinema d’animació
infantil. Enguany hem vist cinc pel·lícules del director canadenc CO HOEDEMAN.

• TXOU-TXOU, personatges i decorats fets d’un joc de construcció.

• LA CAPSA, personatges i decorats retallats en cartró i fullola.

• LUDOVIC, UNA NINA A LA NEU, ninots i objectes animats.

• LUDOVIC, UN COCODRIL AL MEU JARDÍ,
ninots i objectes animats.

Les pel·lícules d’en CO HOEDEMAN s’inspiren en el món de la infància: joguines i figures de fusta,
roba, sorra, cartró, etc. prenen vida a les seves mans, és un mag de la matèria. Ha guanyat
diversos premis. L’any 1978 va rebre l’Òscar al millor curtmetratge d’animació infantil per la
pel·lícula “El castell de sorra”.

Autoretrat (J. Miró)

• EL CASTELL
DE SORRA,
personatges i
decorats de sorra.
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Us donem la benvinguda a un nou curs
amb Els Fulls del Verd núm. 3, 

esperant que sigui del vostre gust,
i agrair la col·laboració 

de tots els mestres del CEIP Verd,
perquè gràcies a ells 

podem tirar endavant aquest butlletí.

La Junta de l’APA


