


Ja ha passat tot un trimestre del curs. Per
alguns el primer que formeu part de la
comunitat educativa del Sant Jordi, per
tant aquesta serà la primera revista que
rebreu, esperem que us agradi i us sentiu
identificats amb ella. 

La nostra comunitat cada curs va
canviant, arriben noves cares, nois, noies,
famílies, personal no docent, mestres que
s’han incorporat, monitores o monitors,
persones que ja hi eren el curs anterior, ...
tothom és important. 

Aquest any hem iniciat un projecte
novedós i il·lusionador per a nosaltres. Es
tracta d’un pla estratègic d’autonomia de
centre que ens permetrà donar més
identitat a la nostra escola. Tenim tot un
curs per anar-lo dissenyant, per anar
decidint entre totes i tots què podem
millorar, com podem fer que el nostre
alumnat avanci més i de quina manera la
nostra comunitat estarà  més cohesionada
i prendrà més compromís en l’educació
dels nens i les nenes. 

Hem començat fent una primera diagnosi
a partir d’una enquesta per recollir les
necessitats, què agrada més i què agrada
menys del nostre col·legi. En aquesta
enquesta ha participat tot l’alumnat de sisè
i els i les mestres. També 41 famílies:
algunes de les quals representen les
famílies en el Consell Escolar i en la Junta
de l’AMPA i altres, seleccionades a l’atzar
de cada grup d’alumnes.    
Més endavant us anirem informant dels
resultats i també us demanarem la vostra
participació per anar definint el projecte
que ens proposem pel nostre col·legi els
propers tres cursos. Ens agradarà que
totes i tots pugueu participar-hi. 

El Consell Escolar de la nostra escola en
el qual hi ha representants de les famílies,
dels mestres, del personal no docent i de
la Paeria, s’ha reunit també per actualitzar
i consensuar com és la nostra escola i
quins valors prioritza. El següent pas serà
redefinir i somiar quina escola volem per al
futur, una escola de totes i tots.

Quan a les acaballes del curs tinguem
enllestit el pla, signarem un compromís
amb el Departament que implicarà per
part de l’escola dur-lo a terme i per part del
Departament fer-lo possible. 

Aquest projecte d’autonomia ha de servir
per millorar la qualitat de la nostra escola,
per transformar tot allò que menys ens
agrada i mantenir tot el que volem
conservar. El Departament d’Educació
amb aquests projectes vol deixar més
marge de gestió a les escoles oferint-los
també més recursos.  Esperem que  sigui
així. 

No voldríem tancar aquesta editorial
sense parlar d’un tema que darrerament
ha ocupat tant espai als mitjans de
comunicació. Ens han inundat
d’informacions negatives sobre l’educació

a partir dels coneguts informe PISA i Bofill.
Molt sovint els contertulians dels
programes de ràdio o de la televisió
magnifiquen i interpreten a la seva manera
les dades que aquests informes ens
presenten. Ven més aquests tipus
d’informació? Per què als diaris no es
destaquen també els aspectes positius
relacionats amb l’educació que són molts
cada dia?  
Per què no es dóna tanta importància a
l’anàlisi d’aquests resultats que fan els
tècnics? 
Sovint aquells que fan de portantveus als
mitjans, sembla que dominen tots els
temes, poden donar l’opinió d’economia,
de política i per descomptat d’educació
perquè, tothom qui més qui menys ha anat
a escola, ha tingut relació amb algun
col·legi i per què no doncs, pot dictar
sentència. 

Aquests informes necessiten una anàlisi
reposada dels resultats, que no ens
atrevirem a fer  nosaltres, però si que
voldríem contrarestar aquestes frases
lapidàries que hem pogut llegir o escoltar
als mitjans. 

Sovint es compara el nostre país amb
Finlàndia, la inversió que es fa allí és una
mica superior que al nostre país però la
societat és diferent. No es poden fer
comparacions tant a la lleugera. Els
adults, per exemple, fan un ús de les
biblioteques que ja desitjaríem nosaltres.
Tota la societat en conjunt està implicada
en l’educació, les seves polítiques
afavoreixen la família, la cultura.
L’educació és una responsabilitat
compartida i un compromís de tot ciutadà. 

L’informe PISA compara el rendiment de
l’alumnat en ciències, matemàtica i
comprensió lectora. No volem obviar que
la comprensió lectora ha patit un descens
respecte l’estudi del 2003.  Però en el
nostre país l’obligatorietat d’escolarització
fins als 16 anys és recent, des de l’any
1991 i els resultats depenen també del
nivell social, cultural i econòmic dels nois i
les noies. 

En els darrers anys l’alumnat de les
nostres escoles cada vegada és més
divers. Alguns estudiosos diuen que si fa
deu o vint anys ens haguessin dit que
havíem d’estar, quant a resultats, tan
propers a països com Noruega, França o
Luxemburg ens hagués semblat uns bons
resultats. Cal tenir en compte també, que
les nostres polítiques han anat adreçades
a escolaritzar tothom, en aconseguir la
igualtat d’oportunitats. 

Totes i tots podem col·laborar en anar
millorant l’educació. Implicant-nos com a
mestres, com a pares i mares i com a
ciutadans perquè com hem comentat,
l’educació és responsabilitat compartida
de tota la ciutadania i només podem
avançar si ho fem junts. 
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Col·legi Sant Jordi

Aquests article està destinat a la sensibilització dels pares i mares, ciutadans, 
sobre la importància que te l’adopció d’uns correctes hàbits en la pràctica 
d’exercici físic adequat per al manteniment d’un bon nivell de salut i una bona 
qualitat de vida. 

El consum d’aliments desmesurat d’aquestes festes provoca un augment de la
massa grassa, ens engreixa. Els experts ens ho indiquen i això tothom ho sap. 

També sabem que podem fer per compensar aquests efectes: moure’ns més. 

Participar en activitats físiques diàries de moderada intensitat que acumulin 30 
minuts o més  la majoria dels dies de la setmana, particularment les persones 
que no hi estan habituades. El nostre suggeriment o consell és per fer un canvi
en les activitats quotidianes i fer-les actives,

PETITS CANVIS MILLOREN LA SALUT ! 
Per exemple :  

PUJEU LES ESCALES ... NO UTILITZEU L’ASCENSOR. 
MIREU APARADORS PASSEJANT.
ANEU A COMPRAR A PEU. NO UTILITZEU EL COTXE.
DESPLACEU-VOS PER PARLAR AMB ... NO UTILITZEU EL TELÈFON O 
CORREU ELECTRÒNIC. 
RESERVEU UN TEMPS DETERMINAT PER PRACTICAR EXERCICI FÍSIC.
BALLEU !!! SALSA, SARDANES, DANSA DEL VENTRE, BOLEROS,
VALSOS,  POLQUES,   PASDOBLES,  JOTES ... 
AIXEQUEU-VOS DEL SOFÀ ... NO UTILITZEU EL COMANDAMENT DE LA
TELEVISIÓ. 

Seria recomanable incorporar ACTIVITATS FÍSIQUES BREUS durant el dia i la
setmana de manera que com a mínim acumulin 30 minuts diaris d’Activitat 
Física. 

Les persones que regularment practiquen alguna activitat física setmanal, si
augmenten la freqüència amb esports i activitats de lleure actives reforcen el
seu programa d’exercici actual I MILLOREN LA SEVA SALUT.  

UN ESTIL DE VIDA ACTIU MILLORA LA SALUT ! 

Josefina Farreny mare del Josep, la Merli i el Jordi de P-4 

Per a més informació : 
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/paas.pdf 
http://www.farmaceuticonline.com/formacio/docs/alimentacioxerrades.doc 
http://mgm-nutricio.blogspot.com/2007_12_01_archive.html
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200304/memories/835m.pdf

ACTIVITAT FÍSICA DESPRÉS 
DELS TORRONS
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Parvulari

AL PARVULARI ENS ENCANTEN ELS CONTES, ESCOLTAR-LOS, MIRAR-
LOS, LLEGIR-LOS... 
ÉS PER AQUEST MOTIU QUE TOT SOVINT EN PODEM GAUDIR.
A ESTONES ANEM A LA BIBLIOTECA, ALTRES AL RACÓ DE CONTES DE 
LA CLASSE, TAMBÉ LES MESTRES N’EXPLIQUEN SOVINT, I LES 
MONITORES DEL MENJADOR... A MÉS CADA SETMANA ENS PODEM 
EMPORTAR UN LLIBRE DE LA BIBLIOTECA PER COMPARTIR-LO  A CASA 
AMB LA FAMÍLIA. VOLEU QUE US HO EXPLIQUEM TOT PLEGAT? DONCS 
CONTINUEU LLEGINT L’ARTICLE I CONEIXEREU COM  ENS ORGANITZEM
PER CONÈIXER CONTES I MÉS CONTES.

A LA CLASSE DE   CONILLS HI HA MOLTS CONTES QUE ENS AGRADEN:
ELS DE PRINCESES, ELS DIVERTITS, ELS QUE TENEN MOLTS DIBUIXOS
I COLORS, ELS QUE HI SURTEN REIS I REINES... 
CADASCU HA DIT EL CONTE QUE MÉS LI AGRADA I ELS HEM ESCRIT EN 
UNA LLISTA:

CONTES I MÉS CONTES



Col·legi Sant Jordi

ALS CONTES HI SURTEN MOLTS  PERSONATGES DIFERENTS I A 
NOSALTRES ELS QUE MÉS ENS AGRADEN SÓN:

ELS CARGOLS TAMBÉ TENIM LES 
NOSTRES PREFERÈNCIES. HEM FET UN 
CARTELL PER SABER 
QUINS CONTES ENS 
AGRADEN MÉS. 
AQUESTS SÓN ELS  
QUE TENEN MÉS ÈXIT. 

I ELS PERSONATGES QUE MÉS ENS AGRADEN,  ELS HEM DIBUIXAT.
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ALS MÉS PETITS DEL PARVULARI , ELS PEIXETS,
ENS AGRADEN MOLT ELS CONTES PERQUÈ SÓN 
DIVERTITS.
DE VEGADES ENS FAN POR, ENS FAN RIURE, HI
SURTEN FANTASMES, DINOSAURES,
PRINCESES, PALLASSOS, DRACS, TIGRES... 

HI HA LLETRES I 
DIBUIXOS MOLT
BONICS. 

SOBRETOT ENS AGRADA MOLT
QUE ENS ELS EXPLIQUIN EL PARE 
O LA MARE. 

CADA CONTE TÈ UN PROTAGONISTA I AQUESTS SÓN ELS NOSTRES  
ESCOLLITS.
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 TOTES LES CLASSES DEL
PARVULARI TENIM UNA PETITA
BIBLIOTECA.

A LA CLASSE DELS CARGOLS TENIM
LLIBRES PER MIRAR, ESCOLTAR ... 
ALGUNS LLIBRES ELS HEM FET
NOSALTRES ESPECIALMENT PER LA
DIADA DE SANT JORDI. 

ELS CONILLS TAMBÉ TENIM EL RACÓ   
DELS CONTES.  
ÉS EL RACÓ MÉS TRANQUIL  DE LA CLASSE.
ENS AGRADA ANAR-HI PERQUÈ PODEM
MIRAR ELS CONTES QUE MÉS ENS AGRADEN,
APRENEM A LLEGIR, ELS PODEM DIBUIXAR... 

ELS PEIXETS TENIM EN AQUEST ESPAI LA PRIMERA APROXIMACIÓ
LLIURE AL MÓN DELS CONTES. HI PODEM ANAR A TOTES LES HORES 
DE RACONS. 
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A LA  BIBLIOTECA  DEL PARVULARI SI QUE HI HA  CONTES, CONTES I
MÉS CONTES... 

ANEM A LA BIBLIOTECA A EXPLICAR CONTES. DE VEGADES HO FA LA
SENYORETA, ALTRES EL NEN O NENA QUE VOL, I  AQUEST ANY   
VENEN  TAMBÉ A EXPLICAR ALGUNS PARES I MARES. AIXÒ HA ESTAT
UNA SORPRESA I ENS AGRADA MOLT.

TAMBÉ REPRESENTEM ELS CONTES AMB
TITELLES, LLEGIM ALGUN POEMA, FEM
ENDEVINALLES... 
UNA DE LES COSES MÉS BONIQUES DELS
CONTES SÓN ELS DIBUIXOS I ELS COLORS QUE 
TENEN. 
TAMBÉ   ENS ENSENYEN MOLTES COSES QUE NO
SABEM.

ENS ENCANTEN ELS CONTES QUE TENEN ALGUN 
PERSONATGE QUE ES POT POSAR I TREURE, ES 
POT AMAGAR...  

ALGUNS CONTES  DEMANEM A LA TERESA QUE 
ELS EXPLIQUI UNA VEGADA I UNA ALTRA.
 EL PREFERIT ÉS EL GEGANT  DEL GUIX QUE CAL 
EXPLICAR-LO TAL COM DIU 
EL SEU NOM A LA PISSARRA 
I AMB EL GUIX.  
AQUEST GEGANT ÉS MOLT
LLEIG I SORT QUE  EL
PODEM ANAR ESBORRANT.
HEM DIBUIXAT EL GEGANT
TAL COM L’ IMAGINEM
NOSALTRES.
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TAMBÉ ENS AGRADEN MOLT ELS QUE HI SURTEN PERSONATGES DE 
LLEGENDA COM ELS PIRATES,  FADES,  REIS,  PRINCESES I MOLTS 
ALTRES.

UNA ALTRA ACTIVITAT QUE  ENS AGRADA  DE LA BIBLIOTECA ÉS
EL PRÉSTEC.
ENS AGRADA AGAFAR LLIBRES I PORTAR-LOS A CASA.
ENS ELS EXPLIQUEN LA MARE, EL PARE, EL PADRÍ, LA PADRINA,
L’AVIA... QUAN ESTEM AL SOFA O AL LLIT.

ELS NENS I NENES HEM PREGUNTAT A ALGUNES FAMÍLIES QUE VENEN 
A FER PRÈSTEC, PER QUÈ ELS AGRADA COL·LABORAR AMB LA
NOSTRA BIBLIOPETITA I ENS HAN RESPÒS EL SEGÜENT:
- Per vàries raons: 
 Perquè col·laboro amb les activitats de l’escola dels meus fills. 
 M’agrada tenir contacte amb els companys dels meus fills. 
 Perquè m’agraden els llibres i la lectura. 

(Mare del Jordi, Josep i Merli Baró) 

- Perquè com que a mi m’agrada molt llegir i “disfruto” fent-ho, vull col·laborar
perquè als nens i nenes també us agradi força. 

     (Mare del Martí i la Joana Farré) 

COM PODEU VEURE ELS CONTES FORMEN PART DE LA VIDA AL
NOSTRE PARVULARI I ENS ENCANTEN!!!!!!!!!! 

Les mestres del parvulari volen compartir amb vosaltres el que pedagogs i psicòlegs
ens diuen sobre el contes:

* Els contes ajuden a desenvolupar la intel·ligència, mitjançant la imaginació i la
fantasia.
* Un conte sempre és un llibre interessant i  tenir l’hàbit de mirar contes motiva les
ganes d’aprendre a llegir.
* Els contes de la infantesa es guarden en el record dels afectes i es vinculen a la
persona que l’explicava.
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1er Cicle Inicial
Quines coses fan  que notem que ens hem fet grans: 

1. Judit M.: ho noto perquè  he menjat molt i m’he fet més gran que abans.

2. Maria T.: el meu cos ha crescut. Tinc més
anys. Entenc més les coses. Faig algunes

feines sola. Ajudo a la mare. Ja faig primer.

3. Adrià: estic aprenent a escriure i a llegir

castellà i anglès i ajudo la mare a casa.
4. Llorenç: ara menjo molt, molt, molt. No sabia

fer deures. La camiseta ara em va petita. No

sabia parlar. Ara se llegir, llegir, llegir, menjo,
menjo, menjo molt, molt, molt.

5. Francesc: he crescut molt perquè menjo

molt, menjo, la roba se’m  fa petita 

6. Ariadna: No sabia llegir, he canviat de classe, no sabia nedar, abans menjava

papilla, no tenia dents

7. Mar: Perquè em trobo més alta, perquè faig els deures i ja se llegir i escriure.
Fa molt de temps que no porto rodetes a la bici, i ara ja vaig amb patins

8. Alba D: perquè soc més alta i la roba i el calçat se’m queden petits, perquè faig

deures, perquè em dutxo soleta i les meves dents son més grans
9. Jonathan: He crescut, no porto “panyal”, vaig a primer, em cauen les dents

10. Jana: perquè no em cap la roba, perquè abans menjava papilla i ara no. Quan

era petita no pensava i ara penso.

11. Alba E: Perquè faig primer

i tinc deures i a P5 no, soc més alta, hem cauen les dents,

hem noto diferent, també he après a llegir i escriure i
m’agrada més llegir i pintar, sóc més gran

12. Iñaki: La roba em va petita, tinc molts deures i vaig al pati dels

grans. No entro a la banyera. M’han quedat les sabates
petites. He canviat de joguines, no parlava i ara parlo. No

caminava i ara camino

13. Jordi: perquè ajudo molt a

casa, m’eixugo i em poso
crema sol quan surto de la

banyera, ajudo a la meva

germana a posar-se els
pijama i ajudo als pares a

posar la taula. Explico contes als germans i

als pares
14. Roger P: soc més gran, més llest, sé llegir

amb lletra d’impremta, se manegar més bé

l’ordenador, soc més alt d’alçada. Se

escriure millor amb lletra lligada i dutxar-me
sol.

15. Judit G: Perquè ja no porto panyal ni

xumet. He crescut molt i ja em va petita la
roba d’abans. He començat primària i m’ensenyen coses noves per saber més.
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16. Marina: perquè se escriure, menjo sola, sé llegir, ja no porto pipa, no bec amb

biberó 

17. Júlia: Perquè la roba es queda petita i ja no em cap, tampoc vaig al parvulari i
ja faig algunes coses sola com llegir i escriure, també he de portar-me millor

per donar exemple a la meva germana petita

18. Ares L: perquè ja se fer moltes coses jo sola, em pentino i esmorzo. Desprès
vaig al col·legi Sant Jordi, aprenc a llegir i a escriure i arribo a casa i faig els

deures, també perquè soc més alta i ja no em cap la roba de quan era petita

19. Mireia: sóc més alta, ja faig deures, se’m mouen dos dents, se llegir, vaig a

primer, i perquè el dia 20 de gener farà 7 anys.
20. Roger M: perquè sóc més alt que un nen de parvulari, perquè ja faig primer,

perquè ja sé anar amb bicicleta sense rodetes petites al darrere, perquè sé

més anglès, perquè em vesteixo jo sol.
21. Clàudia: m’he fet més alta, ara tinc més paraules, he après a llegir i a escriure

amb lletra lligada. Ara sé dibuixar més bé. Puc córrer i saltar més de pressa.

Noto que estic més forta que abans
22. Albert: perquè ara tinc deures, he

après a llegir i a escriure amb lletra

lligada. He après més coses com

tocar la guitarra, jugar a futbol,... 
23. Iker: He crescut, he après a fer

molts coses, he après a llegir i a

escriure, faig coses sol 
24. Mario: ja sé llegir, els pantalons se

m’han quedat curts, menjo més, sé

nedar molt, he canviat de peixets a

primer 
25. Ares G.: menjo molt, tinc cura de  la

meva família, aprenc moltes coses,

vaig soleta a gimnàstica rítmica, trec les

coses del rentavaixelles, trec i poso la
taula, sóc més ordenada

26. Joan: menjo més, la roba em va petita, les
dents em cauen, començo a llegir, les

sabates... 

27. Sergi: menjo més i la roba em va petita 
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Els nens i les nenes de 1r estem aprenen moltes coses sobre els éssers vius. Ho fem fent-

nos preguntes i contestant-les nosaltres mateixos. Cada setmana hi ha 2 o 3 nens i nenes

que preguntem als pares, busquen informació a l’enciclopèdia, als llibres o a internet i

l’endemà ho expliquem a la resta de companys.

Fins ara hem après què són éssers vius: els que neixen, creixen, i moren, mengen i 

beuen, es relacionen amb el medi i es reprodueixen, que vol dir que tenen fills.

Per tant són éssers vius els animals i les plantes.

Dels animals hem après que els podem classificar en mamífers, peixos, aus, insectes,

rèptils i amfibis, també segons el que mengen podem dir que són herbívors, carnívors o

omnívors.

Un altre tipus de classificació la fem si són vertebrats o invertebrats i si ponen ous o

neixen de la panxa de la mare.

Què n’hi ha de domèstics i de salvatges i que ens proporciones moltes coses com ara

llet, carn, formatge, iogurts, llana, mel,...

De les plantes saben que tenen diferents parts i cadascuna fa una cosa diferent, hi ha 

arrels, flors, fulles, fruits, tija, llavors. I que ens proporcionen fruita i verdura.

Que per viure necessiten aigua, sol, aire, terra(sals minerals)

Ens agrada aprendre moltes coses noves. Cada dia ens troben una sorpresa, hi ha coses

molt interessants i divertides! 

ELS ÉSSERS VIUS
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2n Cicle Inicial

Aquest va ser el primer projecte de ciències que hem fet a segon. Un dia va 

arribar el mestre i ens va preguntar què era la salut, al principi ningú no

sabia què dir però poc a poc van anar sortint coses. Al cap de poca estona

ens vam adonar que sabíem més de la salut del que nosaltres pensàvem;

més o menys com definir-la, a qui afectava i quins són els factors que la

determinen. Vam donar un munt d’idees diferents i la gran majoria eren

certes, però vam haver de cercar la informació per internet o en

enciclopèdies per saber en quines coses ens havíem equivocat o com

podíem definir millor algunes de les nostres conclusions. Al final sembla

que ens va quedar força clara la importància de menjar bé, tenir cura de la

nostra higiene i respectar el nostre entorn, d’aquesta manera tots els éssers

vius viurem més temps i millor.
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És tradició a la nostra escola de fer una festa quan arriba la tardor, en
aquesta festa, fem de cuiners, fem murals, sortim a menjar castanyes (i
altres coses fetes pels nens i les nenes de l’escola) al pati, i el més divertit

és que contem UN CONTE.

El d’aquest any, ha estat un conte 
força especial, era el de “la Rateta
Giberta”, un conte diferent perquè
parlava d’una rateta que
col·leccionava paraulotes, cosa que 
en principi ens va cridar molt
l’atenció i fins i tot ens feia una mica
de vergonya de dir-ho i diferent
també perquè com és costum en

aquesta escola, els de segon, és a dir nosaltres, contàvem el conte davant de
la resta de l’escola! Quina emoció!!!  

I quina feinada! No només es tractava d’estudiar i aprendre de memòria
la nostra part de l’obra, sinó que havíem de preparar els murals dels
decorats, i fer un munt de dibuixos per omplir-los, perquè la rateta tenia un
munt de col·leccions, no només la de les paraulotes, així que a cop de
llapis, color i tisora vam fer tot el que vam poder per semblar autèntics
ratolins i ratolines i quan tot va
estar preparat ens vam omplir de
valor i vam sortir a davant de
tothom a fer les coses el millor
possible.

Ens ho vam passar molt bé i
ens va agradar molt ser els
protagonistes de l’escola per un
dia.

FESTA DE LA TARDOR
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1er Cicle Mitjà

Els i les alumnes de CM hem anat a veure l’exposició que es fa al Museu Morera titulada: 
Josep Iglésias del Marquet (1932-1989)

  Pintura. Collage. Poegrafia

Hem trobat interessant fer una breu explicació del que hem vist, treballat i après. Comencem per la biografia
de l’autor, ja que sabem que marca, de bon segur, la seva trajectòria artística.

Biografia.-

Josep Iglésias i Olomí neix a Artesa de Lleida el 2 de gener de 1932. La seva casa natal era
anomenada Cal Marquet, nom que incorporarà al seu primer cognom a partir de 1955,
d’aquesta manera passa a anomenar-se Josep Iglésias del Marquet.
El 1951 es trasllada a Barcelona per estudiar la carrera de Dret. També  ha cursat el
doctorat en lletres i periodisme. S’instal·la en un col·legi major, on es forma estèticament, i
des d’allí organitza i dirigeix activitats culturals, d’algunes de les quals dissenya els
prospectes i les targetes de difusió.
Acabats els estudis,al 1961, marxa a Glasgow com a lector de llengües romàniques. Fa diversos viatges a
París. Des de 1964 residirà a la ciutat canadenca de Vancouver. Finalment, l’any 1966, desprès d’una breu
estada a Nova York, retorna a Barcelona amb un important bagatge  intel·lectual, cultural i social, del que la
societat espanyola distava molt en aquells anys. A la capital comtal contrau matrimoni amb Paulina 
Colomer i es dedica professionalment al periodisme i a la crítica d’art. Mor l’any 1989.

La seva obra.-  Anomenarem diferents aspectes, tractant una mica més a fons
el Collage, ja que vam fer un taller al propi museu.

Pintura :  va començar amb la figuració i
l’abstracció, a la búsqueda de la seva
identitat . Més tard, arribarà a
l’estilització de la figura humana, a la 
geometrització dels paisatges, i
introdueix els gravats antics que seran
els pilars de les seves futures poegrafies.

Collage i Pop Art: La introducció del collage, al 1962, és una evolució en el 
seu aprofundiment en la representació de la realitat. Comença amb elements
abstractes, però ho deixa enrere i utilitza elements presos de la realitat
quotidiana. És un dels primers popartistes del nostre país. En els collages de París, s’apropia la realitat: dels
tiquets, dels diaris, dels anells del tabac, dels anuncis... Utilitza la forma apaïsada i l’estrip del paper.  I, amb
l’estada a Nova York, inicia el Collage Pop. Iglésias, utilitzarà aquest format per escriure a la seva futura
dona, i enviar-li retalls de la seva vida i dels llocs on viu o visita.

Mail Art : Aquest, fa referència al mitjà que utilitza per fer arribar les
seves postals o composicions.
Poesia visual : són produccions plàstico-poétiques, que crea ell mateix,
ja no utilitza la realitat per fer els seus collages, sinó que la crea.
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Després de veure l’exposició, hem fet un taller a una sala 
del costat. Amb diaris i revistes, hem intentat fer 
collages, imitant els que feia l’artista. Els hem fet per 
grups i ens ho hem passat molt divertit.

A l’escola els hem comentat, i hem explicat el que més ens ha agradat d’aquesta activitat:

....ens va agradar molt un collage que estava 
fet amb “tinta xina”.
....ens va agradar molt la història de la vida 
de Josep Iglésias del Marquet.
....ens va agradar molt fer allí mateix el
collage amb revistes, diaris i tiquets...
....ens va agradar molt les cartes i postals
que li enviava tan sovint a la Paulina.
....ens va agradar molt com ens va quedar el
nostre collage. El que vam fer allà mateix...
....ens va agradar molt el vídeo amb la vida i 
obra de l’autor.
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2n Cicle Mitjà
AVUI PARLEM DE ... 

Joaquim Soler

Practicant de primària
Fa tres mesos que està a
l’escola.
Li agrada viatjar, jugar amb
els fills, sortir amb amics.
No suporta els radicals, els
que es pensen que ho saben 
tot, els que es colen a la cua.

Esther Vicente

Faig de secretaria de
l’AMPA 
Fa 16 anys que sóc a 
l´escola.
M’agrada treballar amb
nens i amb aquests
companys/es.
No suporta la mentida i la
intolerància.

Núria Charles. 
Treballa a Cicle Inicial.
Porta dos anys a l’escola.
M’agrada la diada del
teatre.
No suporto la gent radical ni
haver de passar per l’Institut 
per arribar al cole. 

Imma Martos

Faig matricules,
comptabilitat, suport a 
l’equip directiu.
Fa gairebé 5 anys que està a 
l’escola.
Li agrada l’ambient
acollidor de tots els
companys i nens
No suporta la injustícia.

Laura Lascorz   

Monitora de P-5 
Està a l’escola des del març
de 2007 
Li agrada l’escudella i el
tió.
No suporta les anxoves, els
reis mags i el pare Noel

MªAngels Ponsà 

Faig de monitora de 
menjador de P-3.
Fa 12 anys que sóc a 
l’escola.
Li agrada la música i el ball 
No suporta les injustícies.

Mar Jauset

Mestra de Música.
Fa 1 mes que sóc a l´escola.

M’agrada la música.
No suporto la impuntualitat.

Natalia Ruestes

Auxiliar d’educació 
especial.
Fa 3 mesos que està a 
l’escola.
M’agrada ajudar a l´Anna.
No suporta els crits.

Jesús Coidures

Faig fotocopies, control del
menjador i d’altres.
Fa 8 anys que sóc a l’escola.
M’agrada estar amb els
amics.
No suporta que la gent no 
compleixi un tracte.
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Cristina Benet  

Faig de Practicant d’anglès.
Fa uns tres mesos que sóc 
aquí.
Li agrada dibuixar i pintar.
No li agrada el vent.

Maria Jose Peroy  

Faig de mestra de suport 
d’infantil.
Està a l’escola des del 
començament d’aquest curs.
Li agrada passar estones amb 
els seus fills i fer coses junts.
No li agraden les coses 
imposades i la mala educació.

Daniel Aguilà  

Faig de monitor de bàsquet i
futbol.
Fa tres mesos que sóc aquí.
Li agrada jugar a bàsquet i a 
futbol 
No li agraden les faves.

Vanesa Badia  

Faig de practicant d´Infantil
Fa uns 3 mesos que sóc aquí.
Li agrada la xocolata 
No li agraden els insectes.

Teresa Huguet

Faig de senyoreta de P-5/ 
bibliopetita.
Fa uns sis anys que sóc aquí.
Li agrada caminar pels camins.
No li agraden les aranyes.

Ferran Gonzàlez  

Faig de Tutor de 2n. i E.F.
Aquest és el segon curs que 
està a l’escola.
Li agrada l’esport, el cinema i
els videojocs.
No li agrada la tomata natural.

Aida Sentis

Faig de monitora de jocs i
menjador d’Infantil.
Fa uns tres mesos que sóc 
aquí.
Li agrada l’esport i passar s’ho 
bé.
No li agraden les mentides ni 
les baralles.

Miriam Arnaz 

Faig de Coordinadora dels
monitors.
Fa uns 12 anys que estic a 
l’escola.
Li agrada fer senderisme i
jugar amb la meva filla.
No li agrada la hipocresia.

Carme Miró 

Faig de mestra de P-4 
Fa uns 2 anys que sóc aquí.
Li agrada el formatge i no
suporta les rates.
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Montserrat Escorsa

Tutora de primària i 
bibliotecària

Fa 27 anys que està a l’escola
Li agraden els animals, llegir i

el treball a l’ordinador.
No suporta el soroll 

Dolors García 

Tutora de cinquè.
Fa 9 anys que està a l’escola.
Li agrada molt treballar i que
els seus alumnes s’ho passin 
bé aprenent. No li agrada que
els nens i nenes no escoltin,
no s’esforcin, es barallin, no 

respectin als altres...

Ma. Gabriela  

Mestra de música
Fa 4 anys que està a 

l’escola
Li agrada la relació entre

les companyes i companys.
No li agraden els “mal

rotllos”

Imma Aresté.

Mestra de P-3.
És el primer any que està a 

l’escola.
Li agrada molt llegir, ballar,

cantar, anar amb bici i 
caminar,

I no suporta les mentides i els 
crits.

Ignasi Gómez

 Mestre d’educació especial
 És el quart curs que està 
aquí..
Li agraden els nens i nenes
que s’esforcen 
No suporta els nens i nenes
que no escolten.

Laura Teixidó  

 Practicant de música.
 Hi és des de l’1 

d’octubre.
 Li agrada molt la música.
 No suporta el soroll.

Montse Riera 

. 
 Faig de vetlladora.

Fa quatre mesos que estic a
l’escola.
Li agrada molt el tracte.

Anna Orgaz

 Monitora de menjador de 
quart
Fa dos anys que està a 
l’escola
Li  agraden molt els
animals
I no suporta la violència.

Mercè Ardiaca  

És directora, fa socials,
informàtica a 4t, etc...
Fa 10 anys que està  a
l’escola.
Li agrada molt fer de
mestra, nedar, la música...... 
No suporta la poca 
responsabilitat i les
mentides.
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Esperança Esteve 

Tutora de quart i secretaria.
Fa 27 anys que esta a l’escola.
Li agrada estar amb els nens i
nenes. Llegir, caminar, ... 
No li agrada gens la
irresponsabilitat i les
mentides.

Josep Maria 

Sóc professor d’anglès i de  
l’Hort.
Fa 4 anys que estic a l’escola.
Li agrada gaudir de la natura i 
altres coses
No li agrada la paperassa.

Mercè Sorribes

Fa 5 anys que sóc a l’escola i
faig suport a Parvulari 

M’agrada fer de mestra i 
també xerrar amb amics

No m’agrada veure les coses
de forma negativa.

Montse Oliva 

Practicant d’educació infantil
Fa dos mesos i mig que està
aquí 
 Li agrada viatjar i  no li
agrada la injustícia.

Marc Vila

Faig de practicant, ajudar als
mestres.
Uns 3 mesos.
Li agrada celebrar els
aniversaris menjar-me les
coques tan bones que porteu 
ah! i cantar la cançó.
No li agrada el salsa rosa.

Joan Ramon Morreres

 Mestre fa 14 anys que està a 
l’escola
 M’agrada passar-m’ho bé 
fent classe.
No li agrada la mentida i la
poca responsabilitat.

Miquel Sanjuan 

Fa de tutor de 1er de cicle 
mitjà.
Fa 5 cursos que està a 
l’escola.
Li agraden els esports,
sobretot el futbol i no suporta 
que no es digui la veritat.

Josep Domínguez

Fa de mestre
Fa 29 anys que està a l´ escola 
Li agrada viatjar, també el
bàsquet i no suporta la gent 
egoista i poc respectuosa.

Vanessa Boté

Reforç de P-3
Fa 3 mesos que està a  
l’escola
Li agrada molt la xocolata.
I no suporta les aranyes.
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Magda Miret

Faig de monitora de P-4 
Aquest és el 2n. any.
M´agrada viatjar i anar
d´excursió.
No suporta els crits i el 
trànsit.

Carme Rubió 

Fa  només tres  mesos que 
estic a l’escola.
Faig  reforç  a  4t  i  cicle  
superior. Dono  llengua 
castellana.
 M’agrada molt anar en 
bicicleta, nedar, llegir i 
escoltar  música .
No suporto que  els nens i 
nenes es  portin  malament .

Ricardo De Sousa 

Fa 3 mesos que sóc aquí.
Sóc monitor de Primària.
M´agrada la Capoeira i 
ballar.
No suporto el fred.

Cristina Orgaz

Monitora de menjador i pati
El curs 2007-2008  
M’agraden les converses que 
tenen els alumnes.
No suporto que els nens/es
no facin cas quan se’ls avisa.

Lucia Gutiérrez 
Monitora de Bàdminton 
Fa 3 mesos que sòc aquí 
M´agrada la Natació i el

Bàdminton.
No suporta la Gimnàstica 
Artística.

Montse Moral

Monitora de menjador de 
 P-3.
Fa 3 mesos que sóc aquí.
M´agrada la música i llegir.
No suporta les mentides i 

l´hipocresia.

Ruben Fabra 

Monitor d´esports.
Fa 5 anys que sóc aquí.
M´agrada el handbol i els
esports en general.
No suporto les mentides.

Amina Gaddour

Monitora de teatre i
menjador/pati.
Des del setembre.
M´agrada poder somriure i 
viatjar.
No suporta que la gent es
porti malament.

Moltes gràcies a 

tots i totes per la 

vostra

col·laboració.

NENS I NENES 

DE QUART 
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El dilluns, 3 de desembre, va venir a l’escola
l’escriptor Ricardo Alcántara. Els nens i les
nenes del Cicle Superior l’esperàvem amb
molta il·lusió , ja que era la primera vegada que
molts de nosaltres parlaríem  amb un escriptor
i a més perquè en Ricardo és l’autor de molts
llibres que hem llegit i que ens agraden molt.
Els nostres tutors – el Josep i la Dolors – van fer
una petita presentació, un cop feta, el Ricardo
va prendre la paraula, ens va saludar i entre
d’altres coses ens va recomanar llegir.
“Aprendre a llegir- ens va dir – és complicat,
però llegir és la clau de tot. Si molts dels
esportistes d’èxit que han fracassat- per
exemple Maradona- haguessin estat més
preparats no haurien tingut problemes. Si ets
bo, segur que, llegint, seràs , encara, millor “ .
Després va començar el torn de les preguntes
per part dels nens i les nenes de 5è i 6è.
Algunes de les preguntes que li vam fer eren :
P: En què es va inspirar per escriure “ Qui
estima els vells ?“
R: Estava llegint un diari i una notícia em va
“colpejar “ parlava que una família que marxava
de vacances havia abandonat un avi en una
benzinera . Jo no ho puc entendre. Ja sabeu
que per a mi la meva àvia Amanda era molt
important.
P: Està orgullós de vostè, del que ha fet ?
R: Jo penso que tornaria a fer tot el que he fet,
potser – amb el coneixement que tinc ara-
algunes coses les faria de manera diferent. Sí,

alguna cosa potser la faria d’una altra manera,
per exemple vaig marxar de casa molt aviat i
encara que la mare s’ho va passar molt
malament, no m’ho van impedir, va respectar el
que jo vaig decidir.
P: D’on “treu” els seus personatges ?
R: Els personatges van sortint. Un ha de ser un
bon observador i ha d’escoltar molt bé. Quan
estic escrivint, els personatges “conviuen“ amb
mi, penso en ells, com farien determinades
coses ? Què pensarien ells, davant d’algunes
circumstàncies? ...
P: Vostè, ara viu a Barcelona, li agrada la
ciutat ?
R: M’agrada molt Barcelona, visc a l’Eixample a
prop del Passeig de Gràcia. Si camino una mitja
hora ja estic al costat del mar. El mar m’inspira.
P: Vostè ha escrit moltes obres, ha escrit
algun llibre per adults? Quins projectes té

Cicle Superior
Entrevista a Ricardo Alcántara
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ara ? 
R: Les històries “neixen”, no les busques tu,
elles et “troben” escoltant una conversa, llegint
el diari... I de moment no he tingut cap idea per

a un llibre d’adults.
Ara he acabat un llibre “El Xaman de la tribu”,
l’estem presentant. També hi ha un projecte de
fer un musical basat en la sèrie de dibuixos
animats “ Juanito Jones”.

Ricardo contestava totes les nostres preguntes
d’una forma molt extensa, parlava sense pressa
procurant que tothom l’entengués.
Tots l’escoltàvem  atentament
I així, entre pregunta i pregunta, va passar
–quasi- una hora i dos quarts.
Al final de l’entrevista, el Ricardo es va
acomiadar de nosaltres i dos nens que feien
l’aniversari – en Lluís de 5è i Xavier Caberol de
6è- el van invitar a coca. Com que portava dos
llibres de regal els hi va regalar i a tots nosaltres
ens va donar unes postals amb il·lustracions de
l’últim llibre que ha escrit – “El Xaman de la tribu
“- i a més ens va signar autògrafs a tothom que
li va demanar.
Aquesta activitat ens ha agradat molt, en
Ricardo quan ens responia les preguntes ens
mirava als ulls, i ens ho explicava tot amb molts
detalls. Crec que tots nosaltres la recordarem
durant molt de temps i amb molt “carinyo”.

1er de cicle superior.
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El passat 28 de novembre els nens i les
nenes de Cicle Superior vam anar a
Barcelona. Quan  vam arribar ens
esperaven quatre professors del Camp
d’Aprenentatge de Can Santoi, amb ells
vam fer tot  Un passeig Modernista. En ple
Eixample, a la cruïlla amb el Passeig de
Gràcia trobem la CASA LLEÓ i MORERA.
Aquesta casa va se dissenyada per
l’arquitecte Domènech i Montaner , és
plena de motius florals, té un cert aire
clàssic, a les balconades hi ha les
columnes que hi trobem lleons, fruits i fulles

d e
morera.

Després
v a m
veure el
que vam
poder de
la CASA

AMATLLER –està la façana tapada per
reformes-. Però els professors de Can
Santoi portaven moltes fotografies grans de
l’edifici. Va ser restaurada per Puig i
Cadaflach. Quasi tota la façana està feta de

pedra, el senyor Antoni Amatller  era una
persona molt important, amb molts diners i
es dedicava a fabricar xocolata. Vam veure
diferents dibuixos fent la xocolata i cal
destacar la forma de la tribuna de la façana,
una lletra A molt gran, i a dintre n’hi ha de
més petites. 
Una al costat de l’altra, totes tres. Ara, la
CASA
BATLLÓ, reformada i ampliada per Antoni
Gaudí. Veiem motius florals, i tota la casa

U
A

m
u
m
d
q
J
m
d
c
m

Un recorregut modernista
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és com una corba, plena d’ondulació. Si
mireu al terrat veureu les escates del Drac,
i més avall trobareu la flor que podria ser
l’espasa de Sant Jordi. Els balcons que són
màscares de disfresses, els vitralls del
primer pis i els trossos de ceràmica i de
vidre fan que sigui molt bonica.

A molta gent ens va agradar moltíssim “LA
PEDRERA”, la Casa Milà. Aquí la part de
dins –del pati- semblava fora. Els balcons
de la Pedrera...   Bfff ! Són preciosos. La
seva estructura no és recta, és ondulada, fa
ones . És una casa feta pedra a pedra –i
fetes totes a mà- . Algú va dir que és la
pedra en moviment, com un “mar en
moviment”. Una guia ens va explicar totes
les coses d’aquest edifici, qui hi vivia al
soterrani, a la planta baixa, els criats i els
senyors vivien al pis principal . Després
vam pujar a les golfes, plena d’arcs on

eixugaven la roba, i finalment vam sortir a la
terrassa que està plena de xemeneies, però
unes xemeneies diferents, semblen
soldats, amb els seus cascos.

Al PARC GÜELL, agafem l’autocar i a
dinar, que ja teníem gana, baixem de
l’autocar i, era “al·lucinant”, una plaça molt
gran, amb un banc a tot el voltant. Ple de
trossos de ceràmica, un mosaic amb moltes
formes. Vam baixar unes escales i ens
trobem les vuitanta-sis columnes de la sala
hipòstila, que aguanten la plaça de dalt. I

del drac, impressionant. El Parc Güell és el
balcó de Barcelona. Gaudí deia: “La Natura
és la meva mestra”.

A la gran catedral, l’últim lloc que vam
visitar, la SAGRADA FAMÍLIA. Encara en
construcció, i durant vint-i-tres anys més.
Tindrà tres grans portes, una torre molt
gran i sis torres més, per dins ja es
comencen a veure els colors del bosc.

Va ser una excursió molt llarga, vam arribar
a Lleida a dos quarts de nou de la nit

2on de cicle superior

é j l lf l d’
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Això s’acaba nois i noies. Tard o d’hora
sempre hi ha una darrera vegada per a tot.
I ara ens ha arribat a nosaltres, a les
famílies dels nois i noies de sisè. Com diu
la padrina “sembla que va ser ahir” quan
uns quants pares i mares varem voler fer
alguna cosa per tal d’evitar els problemes
que suposaven les festes d’aniversari dels
nostres fills. Ja sabeu: “jo convido a aquest
i a l’altre no...”, “ella no em va dir res el dia
de la celebració del seu aniversari, així que
jo ....”, tot un problema!. Va ser així que
decidirem fer trobades de totes les famílies
de la classe dos cops l’any, una a la tardor
i l’altra a la primavera. El Xop, Les
Obagues, la Saira, cal Petit, el Torre Vicens
fins i tot, i cada vegada ens animàvem més
i més. Quasi sense voler, ens vam trobar a
Salardú per passar plegats el cap de
setmana. Ens va agradar tant que
repetirem. I..., aquest curs, a la tardor, cap
avall, cap al sud, al Delta de l’Ebre.

Aquell cap de setmana del Delta el
recordarem com el més fred de l’any. Les
famílies més matineres van sortir de casa
quan el termòmetre estava al voltant dels 8
graus, sota zero!!!. D’altres, fent més el
ronso, sortirem per arribar a l’hora de dinar
del dissabte. Lleida, Flix, Gandesa i ja som
a Deltebre, un passeig amb cotxe ben
distret, de la plana al mar, de terra endins a
vora mar. El fred però, no el deixarem
endarrere. La mica que cadascú de
nosaltres portava enganxat als ossos, el
varem anar escampant per aquelles terres
durant tot el cap de setmana. 

Un cop instal·lats i refets amb un bon plat
de fato servit a l’alberg de la Generalitat,
tots menys un (que es va perdre) varem
aprofitar la tarda per anar en vaixell fins a la
desembocadura de l’Ebre.

La nit va ser d’allò més interessant.
Després de sopar els més joves (els grans,
ben escarxofats a les cadires, ja no podíem
amb l’ànima) van preparar una vetllada
fantàstica. Desfilades, balls i acudits, tot un
recull d’habilitats, destreses i humor
intel·ligent. Realment aquests xicots i
xicotes s’han fet grans, quasi sense
adonar-nos-en. 

I el diumenge? Doncs, una passejada en
bicicleta pel Parc Natural del Delta de
l’Ebre, és clar. Després de llogar les

bicicletes molt a prop de l’alberg de la
Generalitat, varem enfilar rumb al cap de
Tortosa, volíem arribar al Garxal on les
dunes amb vegetació amaguen ànecs,
gavines, corbs marins i altres bèsties que
als d’interior ens són poc conegudes. Els
ocells són un dels atractius de la zona on
diuen que hi ha més de la meitat d’espècies
de les que viuen a tota Europa. Si ens
haguéssiu vist!, feien goig més de
cinquanta bicicletes una darrere l’altra o
quasi. Grans, petits i mitjans, tots pedalant
primer vora la carretera i després entre
palmeres fins a arribar al Pont dels Moros.
Aquí descansarem una bona estona i ens
ajuntarem tots. Alguns ja notaven un cert
cansament i d’altres en canvi no podien
aguantar més i no paraven de donar tombs
i tombs per la zona de descans. Recuperats
tots, un altre cop a pedalar, ara fins arribar
a l’embarcador de l’illa de Buda. Calia
decidir, o arribar al Garxal i fer tard a dinar
o recular i tornar per on havíem vingut. El
més savi i encertat era tornar a l’alberg i
gaudir de l’àpat que teníem preparat. I així
ho varem fer. Reférem el camí passant pels
camps d’arròs que en aquesta època estan
llaurats i presenten un aspecte i coloració
terrosa, totalment diferent a la verdor
esplendorosa de la primavera i estiu. Tot i
així tenen el seu encant, terres planes que
contrasten amb les muntanyes del litoral
coronades al fons pels molins del Parc Eòlic
de les Colladetes (a les rodalies de El
Perelló). Aigua, vent i sol, que més podem
desitjar? Ho tenim tot a l’abast, bo i barat
(B&B), com l’estada a l’alberg de la
Generalitat i que ha estat la penúltima de
les trobades de les famílies de sisè del sant
Jordi.

I l’última, on serà? Tremoleu tots!

Rosa i Miquel Àngel
Mare i pare del Pol de 6è i del Marçal de 3r. 

Ob l S i l i l i

La penúltima
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DOMUS TEMPLI: LA RUTA DEL TEMPLE 

Dominis del Temple a la Corona d’Aragó

Gardeny (Lleida), Miravet (Tarragona),
Montsó (Osca), Peníscola (Castelló) i 
Tortosa (Tarragona) varen ser punts
estratègics dels territoris fronterers dels
antics regnes cristians i musulmans de
les conques del Cinca i del Segre i la
major part de l’últim tram de la conca de
l’Ebre, incloent-hi el nord de l’actual
província de Castelló. En aquests llocs
els cavallers de l’Ordre del Temple, els
templers, van disposar d’amplis dominis,
que van organitzar en grans comandes,
com els castells, torres o esglésies, que 
en bona part han arribat fins els nostres
dies, deixant testimoni de l’empremta
que va deixar el Temple en l’antic regne
de la Corona d’Aragó.

Jo mateix he viscut gran part de la meva 
vida a la vora d’un d’aquests castells, el 
de Montsó: una impressionant 
construcció de pedra on el rei Jaume I va
passar la seva infantesa i es va formar
sota la tutela del cavaller Templari 
Guillem de Mont-rodó. Avui dia, aquesta 
i altres obres i la història dels templers a
la Corona d’Aragó se’ns ofereixen a tots
nosaltres a través d’una ruta per les seves
principals comandes i dominis. Aquesta
és La Ruta del Temple o Domus Templi

(Dominis del Temple). Es tracta d’un patrimoni arquitectònic singular i de gran interès
històric, fins ara molt poc conegut.

Els templers: frares i guerrers

L’Orde del Temple va ser una ordre medieval de caràcter religiós i militar que va néixer
després de la primera croada (1096-1099) per a la reconquesta de Jerusalem (Terra Santa).
Terra Santa va ser reconquerida però els camins per arribar-hi eren molt insegurs en
aquella època, amb atacs freqüents, robatoris i assassinats d’alguns dels pelegrins que hi
anaven. Van ser dos cavallers francesos, Hugues de Payns i Geoffroy de Saint Omer, que
es van oferir per protegir els pelegrins que anaven a Terra Santa. Poc després, altres
cavallers es van unir a aquests dos i van formar la confraria dels Pobres Cavallers de Crist.
El rei de Jerusalem els va oferir com a lloc per estar-hi una part del seu palau, construït
sobre les runes de l’antic Temple de Salomon. D’aquest temple van prendre posteriorment 
el nom: “Milites Templi Salomonis”, sent des de les hores més coneguts com els Cavallers
del Temple o Templers. Aviat aquests cavallers van plantejar un gran dilema moral a
l’Església, ja que defensaven el cristianisme mitjançant les armes al crit de “Res per 
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nosaltres, Senyor, que no sigui glorificar el Teu nom”. Hi va haver defensors i retractors de 
la labor d’aquests cavallers que lluitaven en nom de Crist i de l’Església, fins que cap al
1130 l’Ordre de Temple fou reconeguda oficialment per la més alta autoritat religiosa, el
papa Inocenci II. Aquests reconeixement va fer que un gran nombre de cavallers
volguessin formar part d’aquesta cavalleria de Deu, convertint-se en frares-guerrers, que 
van lluitar a Terra Santa contra els infidels a Crist.

Els templers a la Corona d’Aragó 

Aviat la fama d’aquests cavallers es va estendre als comptats i regnes de la Península
Ibérica que tractaven de reconquerir els territoris ocupats pels sarraïns. A Catalunya, el
compte de Barcelona Ramon Berenguer III es va fer cavaller templer i el rei d’Aragó,
Alfons I el Batallador, al morir sense descendència, va deixar en herència el regne a l’ordre 
dels Templers, a la de l’Hospital dels Pobres de Jerusalem i a la del Sant Sepulcre (altres
ordres de frares-guerrers). Era l’any 1132. No obstant, però, els nobles aragonesos no van
estar d’acord i van fer que el germà d’Alfons I, el bisbe Ramir, fos el nou rei d’Aragó: 
Ramir II el Monjo. Ramir va tenir una filla, Peronella, que es va casar (1135) amb Ramon 
Berenguer IV, compte de Barcelona, donant lloc a una nova entitat política que va ser la
Corona d’Aragó.

En aquesta unió, fonamentalment política, faltava un element aglutinador que fos capaç de
fer front i oferir garanties als diferents interessos de les parts i tirar endavant la reconquesta
dels territoris ocupats. Aquest element va ser l’ordre del Temple. La seva missió seria la
de protegir el regne contra els enemics de la fe i dirigir les campanyes contra els sarraïns.
A canvi, els templers rebrien una bona part de les terres i bens reconquerits a més de donar
el vist-i-plau a qualsevol pacte entre el rei i els sarraïns. També van rebre el castell de
Montsó amb tots els seus dominis (27 pobles). En conseqüència, els templers van anant
adquirint un gran poder als dominis de la Corona d’Aragó. En  1147 i 1148 Tortosa i 
Lleida van ser reconquerides. A Lleida van heretar Gardeny i el castell de Corbins, amb
molts pobles, i es van convertir en els senyors de Tortosa. El 1153 els templers van dirigir
la conquesta de Miravet, que va permetre a la Corona d’Aragó dominar tot l’Ebre, des de 
Mequinensa fins al mar.

Els templers van protegir al rei Alfons II, fill de Peronella i Ramon Berenguer IV, durant la 
seva minoria d’edat. Uns anys més tard també van fer lo mateix amb el fill Pere II (després
de la seva mort a la batalla de Muret), Jaume I el Conqueridor. Va ser en el castell de 
Montsó on va passar la seva infantesa i on els templers el varen ensenyar a ser un cavaller,
un cavaller templer. De la mà del rei Jaume I van venir més conquestes: Mallorca,
Menorca, València i Múrcia, adquirint els templers més poder.

Imatge: Castells de la Ruta del Temple
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La caiguda dels templers

Amb Pere III el Gran, fill de Jaume I, centrat en l’expansió de la Corona d’Aragó pel 
Mediterrani, els templers varen participar en altres batalles, com la batalla de Sicília.
Sicília es trobava sota la sobirania del Francés Carles d’Anjou amb el suport del papa
Clement IV però Pere III també pretenia la corona siciliana. En 1282 el poble de Sicília es
va aixecar en contra de la tirania dels francesos i els va expulsar de la illa, nomenant a Pere
III com a rei. Donat que Carles d’Anjou es va negar a reconèixer Pere III com a rei de
Sicília, aquest el va obligar a marxar de l’illa, derrotant la seva flota, tot amb el suport dels
templers de la Corona d’Aragó. Això va ser el principi de la fi dels templers.

El papa va respondre amb l’excomunió de Pere III i la seva deposició com a rei d’Aragó en 
favor del segon fill del rei de França, declarant una croada contra Aragó. Els templers van 
defendre la corona aragonesa en contra del seu cap suprem, el papa, salvant al seu rei i la
seva terra. Els templers, però, es van resistir, convertint-se el castell de Miravet en seu
d’aquesta resistència (1307), donat que era el castell on es guardava el tresor i arxiu de
l’Ordre del Temple a la Corona d’Aragó.

En 1308 va continuar la campanya de difamació contra els templers i es va ordenar el setge
del castell de Miravet, rebutjant els templers les sortides que els oferia el nou rei d’Aragó,
Jaume II, per la seva rendició. Els setges als castells templers van continuar i poc a poc van 
caure els de Cantavella, Castellot o Villel. A principis de desembre de 1308 el castell de
Miravet es va rendir al rei Jaume II, amb la condició de que els templers serien tractats
amb honor. Després de la rendició el castell va ser registrat molt acuradament per veure si
es podia trobar alguna pista dels crims i faltes dels quals els templers havien estat acusats,
però res es va trobar. Als pocs dies es va rendir el castell d’Ascó i després Xalamera. El
castell de Montsó va ser l’últim baluard de l’orde en rendir-se i va resistir heroicament 
davant de les tropes del rei Jaume II fins al maig de 1309.

Al març de 1312 el papa Clement V va signar l’abolició de l’Ordre dels Templers, donant
tots els seus bens a una altra ordre religiosa, la de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem. No
obstant, però, al novembre del mateix any, es va celebrar a Tarragona un concili provincial
en el qual els templaris de la Corona d’Aragó van ser declarats innocents i lliures de culpa,
sent recompensats però sense ser restituïdes els seves propietats.

Els templers estan de moda

Actualment els templers tornen a estar de moda. En els ajuntaments de Lleida, Miravet,
Montsó, Peníscola i Tortosa van constituir a l’any 2003 la Ruta del Temple per donar a
conèixer el patrimoni cultural i arquitectònic de l’Ordre del Temple a la Corona d’Aragó.
Els seus dominis es consideren els més rics i extensos que va acumular l’Ordre en tota la 
seva existència.

Miravet va ser el primer castell autènticament templari construït a mitjans del segle XII,
tractant-se del millor exemple de castell-convent de l’Ordre del Temple en occident. El
castell de Peníscola és el millor conservat de tot el occident cristià i de orient mitjà.
Gardeny, situat en una antiga terrassa del Segre a la ciutat de Lleida, és una obra
genuïnament templària des de on s’exercien la major part de l’ajut als pobres de tot el
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regne. A Tortosa els templers van exercir el control fluvial de l’Ebre i del port de la ciutat.
El castell de Montsó, d’origen àrab, va ser molt reformat per adaptar-ho a les necessitats
defensives dels templers i per acollir a l’infant Jaume. Aquí va néixer una nova concepció 
de la vida religiosa, ja que el carisma templer no va consistir a viure aïllats del món, sinó 
integrats dins de la societat medieval realitzant un apostolat militar, agrícola i cultural 
sense precedents.

Des de 1997 a Miravet es rememora El Setge de Miravet. Es una obra de teatre que 
representa el drama històric envers la fi de l'orde del Temple a la Corona d'Aragó. També
al castell de Montsó des de l’any 2000 es celebra anualment l’homenatge al cavaller
templer Guillem de Mont-Rodó, el mestre templer encarregat de la custòdia i educació de 
Jaume I entre 1213 i 1217. Aquestes representacions tracten de rendir homenatge a aquests
cavallers que van ser expulsats de la història de Catalunya i Aragó, sense els quals resulta
impossible entendre la seva història.

Imatge: Representació de la custòdia del rei Jaume I pels templers al castell de Montsó.

“La Ruta del Temple: tota una sorpresa per als que desconeixen la història dels templers a
la Corona d’Aragó i tot un plaer per als que gaudeixen de la comprensió del passat”.

Podeu trobar més informació sobre la Ruta dels Templers a http://www.domustempli.com i 
http://www.rutadeltemple.com. 

José Antonio Martínez
pare de l’Èlia de P-5 
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LA BIBLIOPETITA
Des de fa ja uns quants cursos, a la nostra
escola hi ha engegat un Pla Lector.
Aparentment, aquest pla, sembla ser  una
eina per motivar i incentivar la lectura entre
els nostres fills i filles:  una biblioteca
dinàmica i ben equipada, una estona dins
l’horari per gaudir-la i llegir o escoltar contes
i històries, el servei de préstec...  La realitat,
però, m’ha demostrat que arriba més enllà;
aquest pla, lluny de ser exclusivament una
animació a la lectura, ha esdevingut una
poderosa eina educativa que integra
alumnes, professorat i  mares i pares.
Ja fa dos cursos que  se’ns convida a les
famílies d’educació infantil a participar de la
Bibliopetita des de diferents vessants per
fer-nos còmplices del treball que es fa a l’escola. La forma més habitual és gaudir del llibre de
préstec a casa: seure amb ells, compartir-lo, fer-nos responsables de l’anada i tornada del mateix
i fins i tot valorar i orientar la següent tria. Aquest curs he pogut descobrir  una altra manera de
participar-hi, més directa i enriquidora, fent el préstec setmanal. A banda de ser una manera de
col·laborar en el dia a dia de l’escola i de participar en l’adquisició de l’hàbit lector, per mi són molt
importants altres aspectes com ara el fet de conèixer els companys i companyes dels meus fills i

notar la il·lusió amb que et reben setmana rere
setmana,  veure la seva cara de satisfacció,
així com la relació que s’estableix amb altres
pares i mares.
Penso que tenir l’oportunitat de participar en la
vida de l’escola dels fills és tot un privilegi, la
forma de treballar dels mestres i les mestres
de la nostra escola ho propicia i cal aprofitar-
ho. Us engresco a no deixar passar aquestes
oportunitats que ens brinda l’escola i a afegir-
vos-hi sempre que pugueu!

Anna Farrús Prat
mare del Martí de P5 i la Joana de P-3

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
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ESCOLA DE PARES I MARES. Aquest 
curs ha començat a funcionar un grup de
reflexió de famílies tal i com us varem
informar en les reunions d’inici de curs.  El
funcionament d’aquest grup està coordinat
per dues persones, el Bartomeu i el Xavier,
que participen i dinamitzen la reunió. No
s’ofereixen receptes per solucionar
problemes sinó que es busca compartir
reflexions i dubtes. Desitgem que pugui
tenir continuïtat en el futur.  

AGENDA 21
Els delegats de cicle mitjà i superior varen signar el
compromís de participar en l’agenda 21 escolar.
Aquesta signatura comporta un treball a l’escola a
favor de la sostenibilitat i la millora del medi ambient
i per part de la Paeria un ajut econòmic per ajudar i
donar suport al nostre projecte.  Aquest curs ens
volíem replantejar els espais externs de l’escola.
Ens agradarà comptar amb la vostra col·laboració.  

VAIXELLA COMPOSTABLE 
Com vàreu poder comprovar en la
festa de Nadal els gots que vam 
emprar eren compostables, és a dir es 
llencen a la matèria orgànica i
s’empren per fer compost.  
Els va facilitar la Regidoria de
sostenibilitat i medi ambient a través
de l’agenda 21.  

SETMANA DE LA CIÈNCIA 

Un any més ens hem afegit a la celebració
d’aquesta setmana durant el mes de novembre.
Totes les classes han preparat experiències 
treballades a les aules per tal de donar-les a
conèixer a la resta de grups. Han estat molt, molt
engrescadores. Felicitem des d’aquí a totes i tots
els que ho han fet possible. 
Vàrem fer una inauguració com cal al gimnàs on
vàrem comprovar que la unió d’elements molt

dèbils, poc resistents, poden oferir molta força.
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El mateix dia vàrem estrenar una estació meteorològica que ens permet
enregistrar les dades de temperatura, pluviometria, vents, ….  

CAMPANYA SOLIDÀRIA 
Hem participat en la campanya nadalenca de recollida d’aliments de la 
Fundació Arrels de la nostra ciutat.  La seva finalitat és atendre i acollir les
persones sense llar fent una tasca molt important d’acollida paral·lela a les 
institucions públiques. 

TORRONS SOLIDARIS  
Aquest any a la festa de Nadal varem poder degustar uns excel·lents torrons de
xocolata adquirits al Comerç Just.  
Creiem que afavorir els productes d’aquests tipus de comerç és una bona
manera de col·laborar a eradicar la pobresa als països en desenvolupament i a 
sortir de l’explotació. Les condicions laborals i comercials justes i igualitàries els
assegura un mitjà de vida sostenible, garanteixen els drets laborals, uns salaris 
dignes i un compromís a no aprofitar-se del treball dels nens i les nenes.   

CORTINES 
Aquesta tardor hem instal·lat cortines noves a totes les aules de primària i al
gimnàs. Com sabeu la nostra escola té molt vidre i quan fa sol molesta molt als 
nens i les nenes a les classes.  

CABLATGE
Des del curs passat estàvem esperant que ens cablegessin el col·legi de 
manera que totes les classes tinguessin connexió a internet. Fins ara només en 
tenien les de primària i algunes aules d’ús comú. Esperem poder-ho tenir ben
aviat acabat.

BIBLIOTECA 
- La biblioteca ha engegat el préstec de llibres per a les famílies, us vàrem
facilitar un llistat de llibres que anirem
ampliant.  
- El dilluns dia 8 de gener era el dia del retorn
a l’escola després de les Súper vacances de
Nadal i també va ser el dia del retorn de més 
de 90 préstecs a la Biblioteca dels i les grans 
de l’escola. 
- Ara ja han començat els entrenaments pel
concurs del joc de Memòria visual. A mitjans o 
finals de gener es farà el gran torneig. Si en
vols saber més visita: al bloc de les Biblios 
http://biblioteca-santjordi.blogspot.com/search/label/jocs. 
- Aviat es posarà en marxa el TPM, el Tercer Personatge Misteriós. I qui està 
pensant les pistes? D’aquí poc ho sabràs per ara és un “súpersecret”. 
- La gent de primer de cicle inicial han estrenat el Diari de Lectura. Des de  la
primera setmana de gener poden posar per escrit les emocions que els hi
desperten els llibres que llegeixen. Els Diaris de segon, tercer, quart, cinquè i 
sisè, mentrestant es van omplint de lectures inoblidables.  
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BIBLIOPETITA 
La bibliopetita en la línia de col·laboració amb 
famílies voluntàries, ha engegat una campanya 
d’explicació de contes per part de mares i
pares o altres familiars. Els i les que vulgueu 
col·laborar us hauríeu de posar en contacte
amb la bibliotecària per tal de pactar els 
horaris.  

NOVES CÀMERES 
L’AMPA ens ha comprat dues càmeres de
fotografiar  per poder-les utilitzar amb els vostres fills i filles.  Les que teníem
ens donaven molts problemes amb les piles. Els donem les gràcies des d’aquí.

PAPERERIA - ESCOLAR - OFICINA

Luís Companys, 31 - Tel. 973 26 23 16  -  Fax 973 26 21 62
25003 LLEIDA
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