


2

“Una horeta de no res”. Aquesta
ha estat una de les reivindicacions
més coneguda  i celebrada,
manifestada pel fill d’un membre de
l’AMPA referint-se a la durada del
pati, amb l’objectiu que aquesta  fos
tractada adequadament i amb la
serietat i profunditat que l’assumpte
requeria dins de la Junta. Doncs bé,
des de la reflexió ens hem adonat
que la seva brillant frase ens servirà
per resumir, amb concreció, tot el
que ha passat dins de la nostra
comunitat educativa des de la
publicació de la darrera revista. Així,
ens trobem que “Una horeta de no
res” fa que:
Vàrem començar el nou curs
escolar 2006/2007 i ja hem menjat
els torrons i ens trobem en un nou
any.
Superant totes les dificultats, s’ha
iniciat l’acollida matinal dins de la
nostra escola, amb un més que
acceptable grau de participació i
funcionament. Aquest nou servei
què s’ha dotat l’escola ha estat molt
valorat per la comunitat educativa.
S’està aplicant la controvertida
sisena hora, que valorem molt
positivament, s’han assolit els
objectius proposats de millora dels
processos d’aprenentatge i
tranquil·litat  i espaiament del treball
dels continguts.
S’ha celebrat l’assemblea ordinària
de l’AMPA, que ha aprovat els
pressupostos de l’exercici actual i la
liquidació de l’anterior, la renovació
dels seus membres i l’elecció d’un
nou president, el Xavier Gómez.
S’han fet eleccions al Consell
Escolar, de forma democràtica i
pacífica.
Els alumnes de cicle superior han
tornat de les seves colònies, en què
s’han submergit en la cultura de
l’Imperi Romà a Tarraco.
S‘ha actualitzat la pàgina web. Us
recomanem visitar-la i conèixer, en
línia, tot allò que som capaços de
fer, sense tècnica, però amb molta
il·lusió.
Hem canviat de lloc el nostre hort,
amb la finalitat de millorar, si escau,
la seva  coneguda productivitat i
reconeguda qualitat. La nova
ubicació ens permet maximitzar les
hores de sol i evitar ombres
pernicioses.

El pati d’infantil ha sofert una gran
transformació, amb noves
instal·lacions de jocs i, sobretot,
amb la col·locació d’un paviment de
cautxú, que té com a finalitat
protegir els nostres fills i filles i
permetre disminuir la sorra i el fang
a les aules.
Ha entrat una nova empresa a  fer-
se càrrec del menjador, de la qual
esperem responsabilitat, cura i
qualitat en l’elaboració i servei que li
ha estat encomanat.
Tanmateix ens agradaria poder dir
que fa “una horeta de no res” que ja
disposem d’accessos propis i
independents a l’escola i d’un nou
menjador, però no ens és possible.
Solament us podem comunicar que,
respecte al primer punt, existeixen
converses avançades i
predisposició de l’ajuntament,  però
topem amb el mercat immobiliari.
Respecte al segon, les notícies són
més positives i us podem comunicar
que està aprovat el projecte de
renovació estructural de l’IES
Manuel de Montsuar, on es preveu
un nou menjador d’ús exclusiu per a
la nostra escola. 
Per no perdre el fil, i creient haver
entès el missatge dels nostres
alumnes,  pensem que pot ser un
bon moment per reflexionar sobre el
pati, com un espai de llibertat i joc,
on els nostres fills/es creixen com a
persones, se socialitzen i, renoi,
s’ho passen d’allò més bé.  Per tant,
i amb la finalitat de millorar l’espai
actual,  en els seus vessants
estructurals i de funcionament,
aquest any ens proposem fer un
esforç per  aconseguir que “l’horeta
de no res” es converteixi en un
record permanent.
Sabent que la vida no és més que
“una horeta de no res”, gaudim-la i
ajudem que els nostres fills i filles la
visquin amb positivitat.

Emili Terés 
President de l’AMPA curs anterior
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SABIEU QUE AL NOSTRE PARVULARI JUGUEM?

TENIM OCASIÓ DE JUGAR EN ESPAIS I MOMENTS
DIFERENTS, ALGUNES VEGADES AMB ELS MATEIXOS
NENS I NENES DE LA CLASSE I EN ALTRES ESTONES
AMB ELS DELS ALTRES GRUPS DEL PARVULARI.

EN AQUEST ARTICLE US EXPLICAREM QUÈ FEM I TAMBÉ EL QUE MÉS
ENS AGRADA.

ANEM A JUGAR-HI AL MATÍ.
HI PODEM ANAR UN COP A LA SETMANA I ENS BARREGEM ELS NENS I
LES NENES DE LES DIFERENTS CLASSES. PODEM ESCOLLIR
LLIUREMENT EL RACÓ QUE VOLEM I QUAN ACABEM ANEM A UN ALTRE I
A UN ALTRE...
NOSALTRES TAMBÉ PARTICIPEM EN EL DISSENY DELS RACONS FENT
NOVES PROPOSTES CADA TRIMESTRE JUNTAMENT AMB LA MESTRA.

DURANT AQUESTA PRIMERA PART DEL CURS HEM TINGUT ELS
SEGÜENTS JOCS:

DISFRESSES
TITELLES
CURSES DE COTXE AMB DAU
DOMINO
LA GRANJA DELS CLICS
CONSTRUCCIONS DE FUSTA
PISSARRA MAGNÈTICA
AMAGATALLS AMB CAIXES DE CARTRÓ, ROBES I LLANTERNES.

ELS RACONS QUE SEMPRE ESTAN MÉS SOL.LICITATS HAN ESTAT EL
DELS JOCS DE TAULA QUE JUGUEM AMB LA MESTRA, EL DELS CLICS I
EL DELS AMAGATALLS

ELS FEM A LA SALA PER LA TARDA I TAMBÉ UN COP PER SETMANA. ELS
PEIXETS HI ANEM SOLS PERQUE TOT JUST COMENCEM. ELS CARGOLS

Parvulari
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I ELS CONILLS ENS BARREGEM PERQUE JA TENIM MÉS “EXPERIÈNCIA”.
FEM JOCS A MÉS DE DIVERTIR-NOS ENS FAN PENSAR I ENS AJUDEN A
DESCOBRIR EL MÓN QUE ENS ENVOLTA. SÓN JOCS QUE TENEN UNA
PART DIRIGIDA QUE FEM AMB LA MESTRA I UNA ESTONA DE LLIURE
EXPERIMENTACIÓ. DE VEGADES DIBUIXEM EL QUE HEM FET.
AQUEST TRIMESTRE HEM JUGAT A:

JOCS  DE DESCOBERTA AMB MATERIALS DE L’ENTORN.
TOMBAR EL MÀXIM NOMBRE D’AMPOLLES AMB UNA
SOLA BOLA.
JOCS AMB ELS IMANTS.
ELS RECORREGUTS DE L’AIGUA.
BARREGES AMB AIGUA D’ELEMENTS DE LA NATURA.
TUBS GEGANTS I BOLES.
BOLES QUE SUREN O S’ENFONSEN.
AIGUA I AIRE.

NO SABEM ESCOLLIR EL JOC QUE MÉS ENS HA AGRADAT, ENS
ENGRESQUEM MOLT AMB TOTS.

A LA CLASSE DELS PEIXETS ENS AGRADA MOLT JUGAR ALS RACONS
DE JOC. A LA NOSTRA CLASSE TENIM DIFERENTS ESPAIS ON HI HA
JOGUINES DIFERENTS
NOSALTRES PODEM TRIAR EL RACÓ QUE MÉS ENS AGRADA,
SOLAMENT NECESSITEM TROBAR EL PENJOLL DEL JOC QUE
VOLEM...
I SI TOTS ESTAN OCUPATS, NO PASSA RES PERQUÈ TOTS
ELS RACONS ENS AGRADEN I ENS DIVERTEIXEN.

TENIM RACONS DE CONTES,
D´EXPERIMENTACIÓ,
PLÀSTICA, NINES, CAPSETES,
DIBUIXOS, GUIXOS, CONSTRUCCIONS,
ORDINADOR......I MOLTS MÉS QUE
ANEM AFEGINT AL LLARG DEL CURS.
ELS RACONS QUE MÉS ÈXIT TENEN
SÓN...

RACÓ DE NINES , AQUEST ÉS UN DELS
RACONS PREFERITS ,LES VESTIM, ELS

HI FEM EL DINAR , PAREM TAULA, ELS POSEM A DORMIR.....
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RACÓ DE CONSTRUCCIONS. AQUEST RACÓ SEMPRE ESTÀ OCUPAT, A
TOTS ENS AGRADA FER   CASES , CASTELLS,
CARRETERES…I MOLTES COSES QUE ENS
INVENTEM.

RACÓ DE CAPSETES, EN
AQUEST RACÓ HI HA
MOLTS JOCS
TRENCACLOSQUES,
JOCS  D´ASSOCIACIÓ,
D´ENFILAR,
ÉS UN RACÓ TRANQUIL I ESTEM MOLT
ATENTS A FER BÉ ELS JOCS.

A LA CLASSE DELS CARGOLS TAMBÉ ENS AGRADA MOLT JUGAR I
APROFITEM TOTES LES ESTONES QUE TENIM PER ANAR ALS
DIFERENTS RACONS DE JOC:

• A LA CASETA ENS AGRADA MOLT
CUIDAR LES NINES, PASSEJAR-LES I
BANYAR-LES, FER EL MENJAR, NETEJAR,
PLANXAR, TELEFONAR… AH! I TAMBÉ FER
DE GATS I GOSSOS.

ELS REIS ENS HAN PORTAT UN JOC PER FER
DE METGES I ARA TAMBÉ PODREM TENIR UN
HOSPITAL PER CURAR A LES NINES.

• A L’ORDINADOR I AMB EL RATOLÍ FEM
      JOCS D’ENDEVINAR, ENCERCLEM PARELLES,
      FEM PUZLES, PINTEM I DIBUIXEM, ESCOLTEM
     MÚSICA I  MOLTES ALTRES COSES…
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AMB PLASTILINA, RODETS, ESPÀTULES I
ALTRES ESTRIS FEM XURROS, PASTISSOS,
CARGOLS, BOLETES, SERPS, COLLARETS,
PULSERES I MOLTES FIGURES!!!

QUAN JUGUEM AMB
• CONSTRUCCIONS COMPARTIM I ENTRE TOTS I TOTES FEM

CASES, CIUTATS, MUNTANYES, TRENS…

AMB ELS COTXES I ANIMALS PODEM
JUGAR, ESTIRATS A LA CATIFA I AIXÒ ENS
AGRADA MOLT.

AMB ELS COTXES CONSTRUIM RAMPES,
FEM CURSES…
I  PORTEM ELS ANIMALS A PASSEJAR,
ELS TANQUEM AL CORRAL, ELS POSEM
AMB FILA I MOLTES MÉS COSES!!!

• SABEU QUINS  SÓN ELS JOCS DE LA CLASSE QUE MÉS ENS
AGRADEN?

     HEM FET UNA ENQUESTA I AQUEST ÉS EL RESULTAT:
   - PRIMER: ELS COTXES
   - SEGON: LA CUINETA
   - TERCER: LES NINES
   - QUART: CONSTRUCCIONS

EL PATI

ÉS EL LLOC DE L’ESCOLA ON JUGUEM A TOT EL QUE MÉS ENS
AGRADA?
HI PODEM CRIDAR, SALTAR,CORRER, PUJAR, BAIXAR, JUGAR AMB LA
SORRA, LES BICIS, EL PATÍ, ELS CASTELLS, ELS CAMIONS... I ALGUNS
DE NOSALTRES EL QUE MÉS ENS AGRADA ÉS JUGAR A PILOTA!!!
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A LA CLASSE DELS CONILLS TENIM MOLTS RACONS DIFERENTS.
A NOSALTRES ENS AGRADA MOLT JUGAR-HI PERQUÈ ENS DIVERTIM I
ALHORA APRENEM COSES.

ELS RACONS QUE TENIM SÓN:

EL RACÓ DE LA LLENGUA

EN EL RACÓ DE LLENGUA APRENEM LA LLETRA LLIGADA I LA DE PAL,
FEM TRENCLOSQUES I MILLOREM EL NOSTRE TRAÇ A PARTIR DE
MOLTES I DIVERSES ACTIVITATS.

EL RACÓ DE LA MATEMÀTICA
AL RACÓ DE LA MATEMÀTICA HI HA
MOLTES COSES RELACIONADES AMB
ELS NÚMEROS I MOLTES ALTRES QUE
NO, PER EXEMPLE AMB EL TANGRAM,
QUE ÉS UN JOC COMPOSAT PER 7
FIGURES GEOMÈTRIQUES PODEM FER
MOLTS DIBUIXOS SI HO COMBINEM BÉ.
PER TREBALLAR L ’ATENCIÓ,
L’OBSERVACIÓ, LA MEMÒRIA, LA
FORMA, L’ORDRE I LA CLASSIFICACIÓ.

EL RACÓ DELS CLICS
AMB UN MUNT DE PERSONATGES DIMINUTS ENS INVENTEM COSES DE
CLICS: MUNTEM CASES, HISTÒRIES, ELS FEM JUGAR A FET I AMAGAR,...

EL REI CLIC INTENTA ESCAPAR-
SE AMB EL SEU COTXE MENTRE
ELS SOLDATS DEFENSEN EL
CASTELL!!!!

LA PISSARRA
A LA PISSARRA PODEM
DIBUIXAR, ESCRIURE,
PINTAR,.....
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LA BIBLIOTECA
A LA BIBLIOTECA DE LA NOSTRA
CLASSE HI HA MOLTS LLIBRES,
PODEN SER D’IMATGES, CONTES,
LLIBRES FETS PER NOSALTRES, ELS
LLIBRES BLANCS,.....

L’ ORDINADOR
TENIM UN ORDINADOR A LA CLASSE I NOSALTRES MATEIXOS DECIDIM
QUÈ HI VOLEM FER, SI DIBUIXAR, SI PINTAR, SI FER EXERCICIS,,,

LA CUINETA
ON FEM DE PARES, MARES I NENS,
NOSALTRES FEM EL DINAR, PLANXEM LA
ROBA, DONEM DE MENJAR ALS MÉS
PETITS,.....

I ARA COMENÇAREM A MUNTAR UN RACÓ
NOU!!
EL RACÓ DE LA BOTIGA!!!
PERÒ ENCARA HEM DE PENSAR ON EL POSAREM, QUINES COSES
NECESSITEM, COM HI JUGAREM,...
UNA FEINA QUE SEGUR QUE VALDRÀ LA PENA!!!

..............................................................................................................................

Les mestres volem fer una aportació a aquest article animant a les famílies a que
jugueu tant com pugueu amb els vostres fills i filles.
Els experts ens diuen que el joc és fonamental, especialment en els sis primers anys
de la vida, perque ajuda a construir identitats i a desenvolupar la creativitat i la fantasia
i en conseqüència la intel.ligència. Per això en el nostre parvulari el joc forma part de la
dinàmica quotidiana, no és pas un temps perdut, cada infant el guanya.
Jugueu també a casa, si us plau !!!
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de la

Per la setmana de la ciència, vam haver de fer un treball molt difícil per a nosaltres,
el mestre ens va plantejar una pregunta a la qual li havíem de donar resposta; la
pregunta deia:

Què passa quan ens mengem  una poma?!

Com arriba a transformar-se en energia per a que
un múscul funcioni?

Què passa dins del nostre cos per a que una cosa
sòlida com una poma pugui arribar a un lloc com
és el múscul?

Vam estar dies i dies donant
respostes possibles i pensant com
podia ser allò i què passava a dins
del nostre cos. El mestre no ens
podia donar la resposta però ens feia
saber tot el que dèiem bé i el que
més s’assemblava a la realitat per
poder arribar a la resposta final. Vam
fer un dibuix imaginant tot el que
tenim a dins, ens equivocàvem molt

però poc a poc vam anar arribant a la resposta que
més s’assembla a la realitat. Un cop fet això, vam
explicar que passava en cada una de les parts que
havíem dibuixat:

A la boca es tritura l’aliment, baixa per l’esòfag
fins a l’estómac, allí es desfà amb un líquid que té
l’estómac, d’allí el que no es pot aprofitar surt en
forma d’excrements cap a fora del cos i la part bona
de la poma es barreja amb la sang i gràcies al cor
arriba a tot el cos. De passada vam aprendre que la
sang també passa per un lloc on es neteja i la part
bruta de la sang surt del cos en forma de pipí.

Ens va costar molt arribar a descobrir tot això
però després hem vam fer un mural gegant per a la
setmana de la ciència i sembla que va agradar força!

1er Cicle Inicial
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MAGIA I CIENCIA
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2n Cicle Inicial
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SORTIDA A BARCELONA

De bon matí vam anar ben nerviosos i adormits al camp d’esport, vam agafar

l’autocar i  ens en vam anar a

Barcelona.

A mig camí vam esmorzar amb molta

gana. Vam tenir temps de jugar una

estoneta. El viatge va ser molt llarg,

tres hores!!!, sort que ens vam divertir

passant cartetes.

Quan vam arribar vam anar directes a l’Aquàrium, les motxilles es van quedar

en un racó.

Nosaltres vam entrar a dins:

A l’Aquàrium hi ha vint-i-un aquaris que tenen milers d’exemplars, alguns

pertanyen a espècies molt rares, de la fauna i de la flora marines mediterrànies

i tropicals. Els aquaris numerats de l’1 a l’11 i del 18 al 20 estan dedicats al

món mediterrani; la resta, a les aigües tropicals.

1er Cicle Mitjà
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Vam caminar pels túnels de l’Oceanari i vam veure taurons, morenes,

peixos lluna, rajades, meros,...

Dins de les aigües tropicals viu el peix pallasso amb les anemones del

fons del mar. Té uns colors molt bonics com la majoria dels peixos

tropicals.

Quin taller més divertit i interessant: EL FANTÀSTIC MÓN DELS TAURONS.

Vam veure una mandíbula de tauró de solraig i ous del tauró gat .

A l’Aquàrium també hi havia jocs relacionats amb el que havíem vist. Hi vam

jugar força estona.

Després a dinar!!! truites, entrepans de llom, de pernil, de formatge, de

llonganissa, ... sucs, aigua,...

Un tomet pel Maremagnum. Ens van impressionar les estàtues de les Rambles.

També hi havia paradetes. Una caminada pel barri gòtic i ... La catedral.

La tornada va ser pesada per alguns i

per d’altres SUPERGUAI!!!

ENS HO VAM PASSAR MOLT BÉ, PIPA, BOMBA, XUPIPIRULI....!!!

PRIMER CICLE MITJÀ
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2n Cicle Mitjà

VISITA A L’EXPOSICIÓ DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

Sabeu? Els alumnes de Cicle Mitjà van anar el passat trimestre a veure una exposició

molt interessant. Ara, els nens i les nenes de quart, us explicarem una miqueta com

anava i què varem fer.

Hi havia quatre grans blocs del patrimoni lleidatà: un, de

caràcter general, un altre cultural, altre natural i, finalment,

l’artístic.

Nosaltres ens vam passejar entre mig d’un munt de

plafons, gairebé gegants, amb fotos que mostraven

imatges del nostre patrimoni.

Desprès d’observar detalladament les imatges i el

patrimoni al qual pertanyien,  ens vam distribuir per grups,

i vam fer uns exercicis, per descobrir entre tots més

fàcilment, les rutes, paisatges, museus, tradicions, gastronomia.., de les que en podem

gaudir a les nostres comarques.

De tot això, en vam parlar més

detalladament en arribar a l’escola.

També vam fer el joc de la descoberta

que ara us explicarem.



16

Tiralinies  · Gener 2007

Tal  com estàvem en els diferents grups, vam iniciar el joc. Ens van fer unes preguntes, i

la resposta era al plafó d’informació comarcal, o al plafó artístic o al natural...

De les paraules que donàvem de resposta, en teníem una lletra marcada. Totes les

lletres marcades, ordenades adequadament, ens facilitaven una paraula que ens portava

a un tresor amagat.

Sabeu on era el tresor  del nostre patrimoni ?:

Sí, l’heu encertat!!!

A l’església de Sant Llorenç!!! I ens vam assabentar

que és una església d’estil romànic, en la seva nau

central; però amb ampliacions i acabaments gòtics, com

són les dues naus laterals. La seva construcció es va

iniciar a finals del segle XII, amb artesans i escultors

que treballaven amb Pere de Coma, mestre de la Seu

Vella.

Però encara no us hem dit quin era el tresor amagat...

Doncs, ELS RETAULES GÒTICS que hi ha dins, dedicats a Sant Llorenç, Santa

Úrsula, Sant Pere i Santa Llúcia.
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Cicle Superior

El 13 de novembre , vam anar al Camp
d’Aprenentatge de Tarragona,  durant cinc dies.
Vam marxar a les 9:00 del matí des de l’escola. El
viatge va durar una hora i mitja. 
En arribar al Camp d’ Aprenentatge vam anar a les
habitacions a deixar les maletes, les habitacions
estaven bé però una mica velles. Vam agafar
l’esmorzar, vam anar a una plaça i allí ens el vam
menjar.

Desprès  vam anar a la preparació de la Tarragona
Romana i allí ens van explicar tot allò què faríem
durant les colònies, les coses que feien servir els
romans i els vestits que portaven. Ens van ensenyar
coses que els nens i les nenes de Tàrraco feien anar
fa més de 2000 anys, que utilitzaven per  escriure
pissarres fetes de cera, les llànties per il·luminar-se
i com vestien.

Al migdia vam anar a dinar al costat d’un camp de
futbol, a l‘acabar els nens se’n van anar a jugar un
partit de futbol contra els nens  d‘allí. I per la tarda
vam començar les visites que faríem al llarg de la
setmana, vam pujar a l’autocar i cap a l’Aqüeducte. 

L’aqüeducte és una mena de construcció semblant a
un pont i li va ficar el nom del Pont del Diable. La
seva funció es desviar i conduir l’aigua perquè pugui
arribar a la ciutat.

Tarraco era una ciutat amb més de quaranta mil
habitants, i per poder viure necessitaven molta
aigua. Llavors hi havia el riu Francolí, un llac
subterrani, moltes cisternes i molts pous, però

arribava l’estiu i es quedaven sense aigua. Davant
d’aquesta situació van decidir la construcció de
l’aqüeducte.

És una gran construcció, amb molts arcs i  varen
necessitar molta pedra. Està format de dovella, clau,
imposta, pilar, llum,  carreu i carreu encoixinat. Els
carreus provenien de les diferents pedreres del
voltant de l’aqüeducte. Se n’han localitzades unes
catorze.

Dimarts 14
La Platja Llarga i el Bosc de la Marquesa

Quan vam arribar a la platja ens esperaven el Jordi
i la Marta que eren uns monitors del Camp
d’Aprenentatge. Ens van ensenyar com mesurar la

COLÒNIES A TARRAGONA
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temperatura, també a utilitzar brúixoles per a
orientar-nos, saber d’on ve el vent. 

Més tard vam fer un passeig per la platja ens vam
trobar alguns animals vius com els crancs, i restes
de  petxines i musclos. També vam trobar plantes:
Panical Marí, Fonoll Marí i Ungla de Gat. 

Tot seguit ens vam endinsar al bosc de la Marquesa,
i vam veure un arbre que des de la mateixa soca
sortien tres branques, i deien que era el resultat
d’una maledicció de la bruixa Xoixeta als habitants
del mas Grimau. En realitat aquesta llegenda
pretenia espantar la gent perquè – de nit- no anés al
bosc i així els contrabandistes podien descarregar
les mercaderies a la platja sense cap perill de ser
descoberts.

El dia era esplèndid, vam fer un llarg passeig per la
vora de la mar, fins arribar a les roques. Ens va
resultar una experiència bonica, divertida,
emocionant i relaxant.

Després de la passejada, cap a l’autocar i a dinar al
“Complex Educatiu”. I per la tarda cada classe va fer
activitats diferents, avui explicarem el MNAT i demà
“El Legionari”. (Són les activitats que vam fer per
separat).  

El Museu Nacional d’Art de Tarragona (MNAT)

Aquí ens van explicar tota la història de la ciutat, de
les seves construccions i de la seva gent. Al llarg del
recorregut vam veure la importància històrica i
monumental de la ciutat de Tàrraco.

Dimecres 15
El tercer dia pel matí vam anar a les Muralles, quan
vam baixar de l’autobús ens vam quedar mirant els
megàlits, vam entrar per la porta gran, vam pujar per
les muralles i vam veure una gran extensió d’edificis
grans i petits, la catedral, el port, el mar i el Complex
Educatiu. A molts carreus (roques) de les muralles hi

havia signes esculpits, vam parar, el Sergi ens va dir
que trobéssim unes cares que deien que
espantaven als enemics i que hi havia cinc però
només en vam trobar quatre.  

Després vam anar a l’Amfiteatre, feia molta calor.
Allí, fa molt temps, feien lluites: d’animals contra
animals, animals contra guerrers, guerrers contra
guerrers i guerres de vaixells. Hi havia una part
destrossada i a l’altra  no tant. Està  molt a prop del
mar perquè els romans el van construir allí per poder
emplenar-lo d’aigua, però tot era molt interessant. 

El Legionari

Ens vam passar la tarda jugant i aprenent coses
sobre els campaments dels romans. Es preparaven
per a la guerra i anaven molt ben equipats. Portaven
diners que els donaven a Roma,  cantimplores
plenes d’aigua, una armadura molt forta, casc,
protector del coll i de les galtes, cuirassa, escut,
sandàlies,… i a més a més portaven armes.

Dijous 16
Vam arribar al museu i vam fer una sèrie d’activitats
relacionades amb la vida marina i del Port de
Tarragona. Tot seguit ens vam posar els “ jaquetes
salvavides” i vam pujar al vaixell. Es va  dirigir mar
cap al port i vam veure totes les seves parts. També
vam agafar amb una xarxeta plàncton. Amb un tros
de plom vam investigar la profunditat i amb un disc
la transparència de l’aigua. De la pudor que hi havia
de les indústries vam veure un peix mort. Vam veure
on desembocava el riu Francolí i vam baixar a la part
inferior del vaixell i només vam poder  veure
bombolletes. 

El circ

Era un dels edificis de diversió més importants. Aquí
s’hi feien curses de cavalls i carros, bigues i
quadrigues ( 2 o 4 cavalls). La façana del Circ
estava formada per seixanta arcades, nosaltres
només vam veure les tres que es conserven. Aquí
vam pensar que a sota de la ciutat de Tarragona és
ple d’edificis romans.

Últim dia, divendres 16
Els secrets de la Catedral

La catedral de Tarragona és impressionant, plena de
secrets, aventures, misteri i jocs. 
Es va començar a construir l’any 1.117, està situada
a la part alta de la ciutat, dins del tros que queda de
muralles. Hi ha moltes sales, un claustre, i molts
personatges: indigent, el canonge, l’arquebisbe, el
jardiner, el restaurador, guàrdia de seguretat, qui
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prega, el turista, la venedora , el guia, el sagristà. Hi
ha enterrats persones importants de aquella època.
Quins secrets hi ha? Els secrets de la catedral són
petits detalls que estan escrits: una història a
l’entrada, al claustre moltíssimes, a diferents sales,
a l’església... i l’explicació del retaule impressionant.
Alguns vam tocar les campanes, les vam fer parlar,
... i vam veure un passadís secret. Aquesta va ser
una de les millors activitats que vam fer, el Jordi ho
coneix molt i ho sap tot. 

El Camp d’Aprenentatge.

A part de treballar molt, però que molt, al llarg de tota
la setmana ens ho vam passar molt bé, però que
molt. Volem felicitar als professors per totes les
coses que hem après, eren força simpàtics; un d’ells
es diu Jordi i explicava molt bé, ens va regalar el
llibre que ha escrit ell :“Les aventures de l’avi
Maranya” dedicat a nosaltres. També vam fer tallers
de fang, d’esports i un de llànties. 
Ja hem pogut veure que al llarg de tota la setmana

hem treballat molt. I això només
ho vam aconseguir menjant i
dormint. El menjador era molt
gran, hi menjàvem nosaltres i els
nois i les noies del Complex
Educatiu. Podíem triar el menjar,
al matí ens podíem torrar el pa,
beure xocolata, llet, sucs de les
màquines que hi havia. Ens va
agradar perquè hi havia una
cinta que deixaves la safata i
anava sola fins on hi havia les
cuineres.

Arribava la nit, després de sopar
miràvem la tele o estàvem a la
sala de jocs. I després a dormir a
les habitacions. Vam poder triar
amb qui dormir, eren de quatre
persones, alguna nit fèiem una
mica de gresca i no podíem
dormir. 

Malgrat les dutxes, tot va estar molt bé!!! 

Els  i les alumnes del Cicle Superior

PAPERERIA - ESCOLAR - OFICINA

Luís Companys, 31 - Tel. 973 26 23 16  -  Fax 973 26 21 62
25003 LLEIDA
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EL LLIBRE IMAGINARI
El dia 1 de desembre els nois i les noies de sisè vam anar al Teatre de l’Escorxador de la
nostra ciutat a veure l’obra “ El llibre imaginari “ de la companyia “La Baldufa “

El protagonista de l’obra és un senyor que
treballa en una oficina, fent una vida molt
rutinària; de fet, tota la seva vida és molt
monòtona, cada dia fa el mateix i a la
mateixa hora i només somia en aconseguir
l’últim model de cotxe... 
Un dia, troba un  llibre i quan el comença a
llegir la seva vida canviarà i serà lliure,
perquè ha descobert un nou món : el món de
la imaginació i la fantasia.

En el llibre hi ha diversos contes amb finals “diferents” que ensenyen a respectar les
diferències entre les persones.

L’obra ens va agradar moltíssim: els personatges no parlaven, però s’entenia tot, ja que
feien una mímica molt bona. Les músiques
eren molt encertades, L’escenari era molt
senzill però molt treballat, perquè es
transformava amb només dos o tres
moviments en una habitació, en una
oficina, un palau.

Ah! A la sortida ens van entrevistar unes
periodistes de Lleida Televisió i vam sortir a
les notícies culturals.
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Hola St. Jordi, l’aula de música vol recordar el trimestre que hem passat. Per nosaltres
ha estat molt important, hem participat molt activament en les festes de l’escola, amb
les danses a la festa de la tardor i amb les cançons a la festa del Nadal. Per sort
aquest any hem tingut el Pablo amb nosaltres que ens ha ajudat molt. Hem patit molts
nervis i hem assajat de valent, i tot ha sortit molt bé. Moltes gràcies a tots i totes. Si
voleu saber més o veure les fotos podeu entrar a la pàgina web de l’escola, festes, a
on està tot.

Però no hem participat únicament en les festes, sinó que també vam fer una petita
aportació a l’exposició del dia de la ciència amb tres “experiments” musicals:

- un xilofon fet amb ampolles de vidre i aigua
- una gradació de tons relacionant la densitat de diferents líquids i l’altura del so

que produeixen
- una sèrie de maraques fetes amb gots de plàstic i quatre tipus de farciment

(cigrons, llenties, arròs i sèmola) per fer una gradació d’intensitat.
Ens ho vam passar molt bé construint els materials que després ens permetrien
treballar la ciència i la música juntes. També vam aprendre molt i el material va passar
a formar part de l’exposició de l’escola, part de la que també podeu veure a la pàgina
web, experiències.

També vam anar amb P4 i P5 a l’espai de la Caixa per acompanyar un cargolet en una
aventura per trobar amics i no estar sol: escoltàrem un conte molt bonic i construirem
diferents instruments musicals que formaren la banda sonora de l’aventura del cargol.

L’Aula de música os vol recordar que quan estem avorrits i no sabem a on anar,
sempre podem trobar un concert, un espectacle o una pel·lícula per veure en família i
fer fora l’ensopiment. I, tot i que els Reis ja han passat, encara queden moments per
regalar i quan això passi no oblideu que una bona idea és la música, aquella que us
agrada, amb la que podeu somiar, ballar, cantar, estudiar, dibuixar, llegir, estimar...

Per dir-vos adéu un poema, doncs una cançó és un poema musicat.

Ascens d'un piano al vuitè pis

Feixuc, com una àliga captiva.
Esvelt com la balena que salta arran d’escuma.
T'enlaires a tocar dels balcons.
Perplex com un brau, envesteixes les baranes.
Com un esqueix de nit, negre i brillant.
Sever com un taüt i sumptuós.
Puges, temorenc del destí que ja t'acuita:
uns dits menuts i barroers
malferiran, sobre el teu cos, les partitures

Sànchez-Mústich, Cèlia
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Aquest itinerari de muntanya que us presentem
ressegueix el curs d’una part de la Noguera
Ribagorçana i de la Noguera de Tort. Les parts
altes d’aquests dos rius travessen la comarca
de l’Alta Ribagorça.

Si us animeu a fer-lo, heu de tenir en compte
que es tracta d’una zona del Pirineu i, per tant,
tot i ser un camí molt ben assenyalat no heu
d’oblidar de portar un bon calcer i roba per si fa
fred. Una gran part del trajecte es fa per la part
més ombrívola de la muntanya, l’obaga.

El recorregut és força llarg, uns 27 Km i uneix
l’antic monestir de Lavaix (al pantà d’Escales)
amb el Balneari de Caldes
de Boí (a la Vall de Boí)
amb un desnivell de 650
metres. Si sou bons
caminadors ho podeu fer
en 7 o 8 hores, però és
millor fer-ho amb
tranquil·litat i dedicar-hi
dues etapes per gaudir
plenament del paisatge i
del plaer de caminar.

El camí comença molt a
prop del monestir de
santa Maria de Lavaix,
colgat per les aigües de
l’embassament d’Escales
des de 1955. Si el nivell
de l’aigua del pantà ho
permet i voleu, podeu
baixar a veure les ruïnes
dels murs de l’església
romànica. La primera part
del recorregut passa per una zona calcària i tot
caminant podem veure darrere nostre la
impressionant serra de sant Gervàs i la Faiada
(bosc de faig) de Malpàs. Aviat serem a les
envistes del Pont de Suert, la capital de la
comarca de l’Alta Ribagorça. Aquí podem fer
una aturada per passejar pel centre històric: la
plaça Mercadal, el palau Abacial l l’Església
Vella, record del segles medievals quan
aquesta localitat estava fortament vinculada al
monestir de Lavaix.

Seguirem el nostre viatge travessant el pont
sobre el riu Noguera Ribagorçana per passar al
que es coneix com barri de l’Aragó (el riu fa de

frontera natural entre l’Aragó i Catalunya). Una
mica més amunt tornem a travessar el riu i la
carretera que porta a la Vall d’Aran per agafar
una pista que ens durà a l’ermita del Remei
(Castilló de Tor). Sóm ja de ple al curs de la
Noguera deTor, que no abandonarem fins al
final del nostre recorregut.

Ara ens trobem en una de les millors parts de
l’itinerari on el camí, allunyant-se una mica del
riu, s’endinsa en una esplèndida roureda. Aviat,
però, la crida de l’aigua ens torna vora el riu i
sense adonar-nos-en entrem a la vall de Boí.
Un cop passades les cases del poble nou de
Saraís, l’estret des Cabanasses dóna pas a la

gran plana de Barruera.
Una perfecta forma d’U
ens recorda el seu
modelatge fa milers
d’anys gràcies a l’efecte
erosionador del gel que
cobria aquest indret. Aquí
podem acabar l’etapa,
descansar en la zona de
píc-nic, visitar el poble de
Barruera o passejar pel
salencar, una zona
humida de muntanya que
serveix de pas a aus
migratòries. Sigui el que
sigui, cal gaudir (sobretot
a la tardor) de l’entorn del
bosc de ribera, bosc
caducifoli que s’enfila a
l’altra banda de riu, cap a
la muntanya de Durro, on
s’aturarà al trobar el bosc
d’arbres de fulla perenne,

el pi roig primer i el pi negre més amunt.

Bé, nois i noies, ja hem fet més de mig camí.
Hem passat per roques calcàries, per
metamòrfiques, hem trobat matolls i arbustos,
ens han fet ombra arbres típics del bosc de
ribera, hem travessat ponts, hem pujat, hem
baixat, potser hem tingut la sort de veure algun
animaló (esquirols, merles, ànecs,...) i, de ben
segur, poca gent. És hora ja de tornar al camí
després d’un bon mos o d’una bona dormida si
ho hem deixat per l’endemà.

Ens queda ara la part alta del recorregut, ja per
sobre dels 1000 metres d’altitud. El Camí de

El Camí de l’aigua (Alta Ribagorça)
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l’Aigua aprofita els antics camins de ferradura
que tradicionalment havien servit per comunicar
els pobles de la vall. En l’etapa anterior hem fet
un trajecte que no era el camí natural per a la
gent de la vall de Boí ja que quan hom sortia de
la vall per anar al Pont de Suert es feia per la
banda més assolellada, això és, per la banda,
on avui hi ha la carretera.

Des de la plana de Barruera, riu amunt, cal anar
a buscar el camí que puja al poble de Boí. Una
visita imprescindible al nucli antic ens pot donar
una idea de les transformacions que ha “patit” i
continua experimentant el poble (com la resta
dels de la vall). Certament, el nucli d’una clara
remor antiga, medieval s’adiu poc a la resta de
construccions lligades a la nova activitat
econòmica de la vall, el turisme.

És hora de continuar i si voleu trobar amb
facilitat el Camí de l’aigua millor que pregunteu
a algú del poble pel camí que duu a Caldes i
que cal reprendre a l’altra banda de la carretera
que travessa Boí. Des d’aquí el camí planeja,
entre avellaners i aranyoners, fins a arribar a la

carretera asfaltada
que mena a Caldes de
Boí. Compte en
aquest punt doncs si
no voleu fer la resta
del camí per asfalt heu
de recular per la
carretera fins al pont
de l’Hostal Pasqual i
agafar el caminoi que
hi ha a la riba dreta de
la Noguera de Tor. Ja
només ens queda
aquest tram final,
realment encisador
per l’exuberant
vegetació que hi creix:
falgueres, faigs, pi
negre i altres
espècies. Tot pujant
camí amunt veurem, a
través d’alguna
clariana, el riu intimant
amb les roques granítiques la qual cosa ens
indica que ja som al bell mig del Pirineu.

Efectivament, el
paratge final del
recorregut tot i
modificat per l’obra
humana no amaga el
seu caràcter d’alta
muntanya.

Ja hem arribat al
santuari i balneari de
Caldes de Boí. Som
lluny d’on varem iniciar
el camí, prop de
l ’ e m b a s s a m e n t
d’Escales. Ara estem a
1500 metres i hem
deixat enrere pobles,
esglésies declarades
Patrimoni de la
Humanitat, el Parc
Nacional d’Aigües
Tortes i Estany de sant
Maurici, etc. Només
resta descansar i fer un
glop ben merescut
d’alguna de les moltes
fonts que descobrireu
tot passejant pels
voltants del balneari.

Miquel Àngel Font
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D’un temps ença hem pogut observar que
en qualsevol tipus de diaris, a banda dels
típics mots encreuats, han proliferat els
coneguts sudokus. Un tipus de passatemps
que ha calat amb força entre la gent i que
arribat a enganxar. Però, sabeu quin és el
seu origen, qui el va inventar i com s’hi
juga?

Sembla ser que la idea va sorgir a finals del
segle XVIII a través d’un joc ideat per un
famós matemàtic suís, Leonhard Euler. No
obstant això, no va ser fins a la dècada dels
70 que aquest entreteniment va arribar a la
població, a través d’una revista de
passatemps nord-americana. Anys més
tard va ser publicat en un diari Japonès, on
en la premsa d’aquest país se’n va fer molt
ressò. Aquests se’l van fer seu i el van
denominar Sudoku (su=número,
doku=solament; solament números). El
prestigiós diari The Times va publicar-lo per
primera vegada a finals de l’any 2004, dies
més tard va ser copiat pel seu homòleg The

Daily Mail i posteriorment per la totalitat de
la premsa britànica. 

Es a dir, en aquest llarg recorregut ens
trobem que aquest joc va néixer a Europa,
se’n va anar fer les “amèriques”, es va
exportar al Japó i aquests el van tornar a
vendre a Europa, ironies d’aquest món
globalitzat. 

El joc a primera vista sembla molt difícil,
però amb una mica de pràctica i ganes de
passar-s’ho bé resulta senzill. 

Es composa d’una quadrícula de 9x9
cel·les dividides en subquadricules de 3x3.
Aquests subquadrícules s’han d’emplenar
amb números que van de l’1 al 9, però cal
tenir en compte que no es pot repetir el
mateix numero en la mateixa
subquadrícula, fila i columna. Però,
segurament ho veureu més clar amb un
exemple. Si encara no coneixíeu aquest
passatemps, intenteu posar a provar la
vostra lògica matemàtica, ja veure que fàcil. 

Llorens Agustí i Quintana, 105, Nau 11
Parc Empresarial “Entrevias” - 25191 Lleida

Tel. 97 322 55 03 - Fax 97 318 41 17
Móvil 630 053 829 - e-mail: ccl@comertel.es



25

Col·legi Sant Jordi

I per als  més menuts de la casa, sudokus 4x4. És el mateix,  per enl loc

de números de l ’1 al 9,  aquests van de l ’1 al  4.

3

Si us ha agradat i  heu trobat la manera de resoldre ’ ls,  a  internet

descobrireu mol ts més sudokus divert i ts i  de tots t ipus, amb l letres,

dibuixos,  etc.

Car les Duaigües

5 3 8 1 7

8 1 6

2 9 5 3

5 6 2 3 9

8 7 9 6 1

2 9 6 8

7 4 5 3

5 8 7 4

3 4 1 2

3

4 2

3 1
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Recordo que quan era més jove (d’això fa molt
poc temps), i encara no era mare, em vaig
permetre el luxe de criticar les parelles que
havien decidit no tenir fills, dient-los de tot:
egoistes, poc responsables, poc compromesos.
Posteriorment, quan vaig decidir tenir-ne, vaig
començar a envejar-los, a entendre’ls i fins i tot
trobava justificats tots els seus arguments.
Mirant-t’ho amb perspectiva he de dir que ara
m’he tornat molt respectuosa i comprensible
envers les decisions que prengui cadascú i fins
i tot evito fer la típica broma o comentari de: “ i
la criatura, per quan?”. 

Val a dir però que l’experiència que et dona el
ser pare o mare la pots escriure, la pots
explicar, la pots transmetre, però cadascú tenim
la nostra i això ens fa privilegiats, diferents i
especials. Hem après a ser pares o mares amb
els nostres fills i filles i no amb d’altres, i el que
és igual d’important, els nostres fills i les
nostres filles han après a ser-ho amb nosaltres
al costat i no amb altres pares o mares. 

Moltes vegades hem vist comportaments i
actituds ens els nostres fills i filles que no ens
han agradat; moltes vegades també hem volgut
reconèixer en aquests comportaments els
nostres propis de quan érem petits, i que
lògicament hem volgut desterrar de les nostres
ments. Es veritat que els fills i les filles no es
poden escollir, però els pares i les mares
tampoc i potser si haguéssim hagut de passar
un “casting”,  més d’un hauríem quedat
nomenats i fins i tot expulsats.

He de dir-vos però, que he descobert un munt
de coses que m’ha aportat la maternitat,
positives unes, divertides unes altres, però
també de negatives, i  de les que fins ara no
n’era conscient, i us he fet el recull d’unes
quantes:

- He incrementat el meu interès per la lectura:
ara la meva tauleta de nit i les meves
prestatgeries, estan plenes de llibres tipus:
“Receptes per educar”; “Com ser bons pares i
no morir en l’intent”; “Educar amb intel·ligència
emocional”; “El meu fill no m’entén i jo no
m’entenc a mi mateixa”; “La parella, aquesta
gran desconeguda”...

- He trencat la barrera que fins ara existia entre
l’aspecte públic i privat de la vida de cada
persona; ara, en la meva vida tot és públic:
tothom s’assabenta de quan vaig al lavabo, o
m’estic depilant, o bé quan me’n vaig a la
perruqueria o dormo la migdiada (encara que

això últim sigui de pasqües a rams) ja que o bé
he de deixar els meus fills amb diferents
parents i he d’informar del motiu pel qual se
n’han de fer càrrec,  o bé tinc la gran pena que
algun familiar proper truqui per telèfon i
aleshores sents amb impotència com el teu fill
contesta: “estic sol ja que el papa està
treballant i la mare fent la migdiada”.

- A casa meva som família nombrosa, tot i que
legalment solament tinc 2 fills. I és que, hi ha
una persona de la que tothom en parla i ningú
veu, i que a més a més té nom; es diu JO NO:
qui ha obert la nevera i no l’ha tancada?: Jo No;
qui ha trencat el got? Jo No; qui s’ha menjat les
últimes croquetes? Jo No. Qui ha deixat la roba
pel terra? Jo No. Us puc garantir que fa dies
que el busco per casa sense èxit, però he
pensat de posar-li un plat a taula i, quan algú
em digui per a qui és, poder dir-li
tranquil·lament: doncs per  al Jo No, aquell
membre invisible que té la missió de trencar,
amagar, desendreçar  i menjar-se les coses
sense donar la cara.

- He entès  perfectament, tot i que m’inclino
més cap a les lletres que cap a les ciències, el
funcionament empresarial, ja que és aquest
sistema  el que s’ha imposat a casa meva: el
meu marit i jo som la patronal, i els meus fills la
part sindical, però aquells sindicats que no
segueixen la corda de la patronal i les reunions
familiars es converteixen en autèntiques taules
negociadores, en les qual a poc que baixis la
guàrdia, acabes signant un pacte conveni on la
patronal sempre sol sortir perdent.

- He consolidat l’aprenentatge de les quatre
regles matemàtiques: sumar ( he incrementat
problemes, deutes, preocupacions,) restar ( he
disminuït hores de somni, de temps per mi
mateixa, de temps per la meva parella,)
multiplicar (tinc múltiples rols: filla, amiga,
esposa, nora, mare, companya de feina,
treballadora, mestressa de casa...)  dividir (puc
estar jugant al parxís, fent una truita de patates,
corregint uns deures i controlar que el gat no
afili les ungles en les meves cortines, tot  al
mateix moment);  

- He après que gairebé tot en la meva vida
domèstica és inversament proporcional: la
intensitat dels meus crits és inversament
proporcional a la sensibilitat auditiva del
destinatari; el comportament dels meus fills a
casa és inversament proporcional al
comportament dels meus fills quan es troben a
casa d’un altre; les ganes de sortir un cap de
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setmana amb el meu marit per enfortir la parella
és inversament proporcional a les ganes que
tenen els meus fills de que marxem; les ganes
que tenen ells d’anar-se’n al llit és inversament
proporcional a les ganes que tenim nosaltres
de que se’n vagin.

- M’he adonat que, quan la meva resposta
davant d’una proposta és SI, és SI i tothom ho
entén; però quan la resposta és NO, sembla
que aquesta paraula, que sona igual en molts
idiomes, desenvolupa en els meus fills una gran
capacitat creativa, donant-li a aquest concepte,
tant curt i clar alhora, un munt de significats i
interpretacions dignes de menció.

- He descobert que en els fons tinc màgia.
Quantes vegades heu encertat el que passarà,
les endevinalles, els amagatalls d’algun joc o la
jugada que faran a continuació?:  Vigila que et
cauràs, i dit i fet; ara sortirà uns 6 al dau, i dit i
fet; la pedra la tens amagada a la mà esquerra,
i dit i fet.

Penso que, el fet de ser pare o mare, t’aguditza
d’una manera exagerada sentits, inquietuds i

sensacions que podien trobar-se
tranquil·lament dormides en la nostra dimensió
desconeguda:

No solament puc veure, ara m’adono que miro,
observo i visualitzo fins i tot allò que es troba
amagat;
No solament puc sentir, ara sé que escolto i
percebo fins i tot allò que encara no ha estat
pronunciat;
No solament puc olorar, m’embriago d’aromes
que de tant subtils es fan imperceptibles;
No solament puc menjar,  gaudeixo i
assaboreixo cada moment perquè cada instant
sap de manera diferent;
No solament puc tocar, estenc els meus braços
per acollir, acariciar, abraçar, prendre contacte
amb els que estimo i m’estimen.

Tenim la sort d’aguditzar els nostres sentits; no
permeteu  que s’adormin. 

Lleida, 30 de novembre 2006

Signat. Hermínia M. Vicente, 
mare de la Maria i de l’Eloy.

 






