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Col·legi Sant Jordi

Editorial
Teniu una nova revista a les vostres mans, una
revista que vol ser la veu de la comunitat educativa
del Sant Jordi. Hi trobareu articles que han elaborat
els nens i les nenes amb el professorat i altres que
han aportat pares o mares. Esperem que sigui del
vostre grat i que hi trobeu aquells apartats que us
complaguin. En cas contrari us encoratgem a fer
arribar els vostres suggeriments i/o articles a l’AMPA
o bé a la direcció de l’escola.

Per a totes aquelles persones que heu començat a
formar part de la nostra comunitat educativa us
donem des d’aquí la benvinguda, tan als mestres,
monitores i monitors, famílies, nenes i nens.

Aquest primer trimestre, com tots els anys parells, hi
ha hagut eleccions al Consell Escolar de la nostra
escola. El Consell és el màxim òrgan de govern de
l’escola. Ha d’aprovar tots els projectes nous i també
les normes de funcionament del centre. Cada inici
de curs per tant, ha d’aprovar la planificació que ha
consensuat el claustre i l’AMPA, vetllar per la bona
convivència, fer un seguiment de les admissions de
l’alumnat a l’hora de les preinscripcions, de
seguiment de les activitats i a final de curs és també
qui ha d’aprovar la memòria del curs, ha de veure si
tot allò que s’havia planificat ha funcionat o no, pot
millorar de cara a una propera planificació.

El seu funcionament està molt regulat, són
processos que estan molt normativitzats i potser és
aquest el motiu que fa que no sigui una participació
prou oberta per part de les famílies.

El Consell del nostre col·legi està format per 7
representants de les famílies, 6 escollits per tots
vosaltres i 1 designat per la Junta de l’AMPA; 6
representants dels mestres i les mestres escollits
democràticament, a més de l’equip directiu, un
representant del personal d’administració i serveis i
un representant de la Paeria. Un total doncs, de 18
persones. Cada membre és nomenat per 4 anys,
cada dos anys però, es renova la meitat dels
membres elegibles. És per això que s’han escollit 3
representants de les famílies.

El projecte educatiu de la nostra escola dóna molta
importància a la participació no només dels nens i
les nenes, del professorat i del personal no docent,
sinó també de les famílies. L’alumnat té uns
representats que canvien trimestralment, els
delegats i les delegades que es reuneixen
mensualment amb la direcció per fer propostes,
queixes, fer el seguiment del curs i prendre algunes
decisions conjuntes.

El curs passat vàrem començar un Projecte
d’Autonomia de Centre, el qual té entre altres, un
objectiu que és millorar la cohesió social amb un
increment de la participació de les famílies .
En aquest sentit pensem que s’estan duent a terme
activitats que apropen l’escola a les famílies :
El racó de compartir que va començar a funcionar el
curs passat, que quinzenalment es reuneix per
compartir aspectes relacionats amb l’educació dels
seus fills i filles.
Les conferències obertes a tota la comunitat, no són

majoria les famílies que hi assisteixen però pensem
que poden ajudar també a reflexionar sobre la tasca
dels pares i les mares com a principals responsables
de l’educació dels fills i filles.
La primera trobada de les famílies de P-3 que es va
realitzar la primera setmana de novembre.
El taller de cuina per a famílies realitzat el 15 de
desembre passat.
L’acompanyament a les sortides a Lleida.
El préstec de la biblioteca d’infantil.

Ens agradaria que tothom tingués l’oportunitat de
participar en la mesura de les seves possibilitats.
Alguns potser només podreu assistir a les tutories o
bé a les reunions d’inici de curs i alguna de les
festes. Altres potser ho podreu fer de manera més
continuada al racó de compartir. Ens agradaria però
poder acollir i incloure altres formes de participació
que de ben segur teniu a la vostra ment i que potser
nosaltres no hem pensat. No us faci mandra de
proposar-les perquè si ens és possible les acollirem
amb molt goig en el futur.

Hem de tenir molt present que l’educació de les
nenes i els nens depèn de tota la comunitat i si
participem i col·laborem, ajudarem a millorar
l’educació. Implicant-nos des del nostre lloc
compartirem la responsabilitat d’educar els
ciutadans de demà.
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SABEU QUE DES QUE COMENCEM AL PARVULARI  
JA UTILITZEM EL CODI ESCRIT QUE FEU SERVIR LA 
GENT GRAN? 
 

A PARTIR DE LES RUTINES DE CADA DIA  
TREBALLEM EL RECONEIXEMENT DEL  NOM. 
CADA MATÍ BUSQUEM ELS NOMS DELS NENS I 
NENES QUE HAN VINGUT A L’ESCOLA O S’HAN QUEDAT A CASA. 
 

JUGUEM AMB ELS CARTRONETS   PER 
TAL D’ANAR-LOS IDENTIFICANT I 
RECONEIXENT. 
ENS POSEM CONTENTS QUAN ELS 
TROBEM. 
 

CONFEGIM EL NOSTRE NOM.  
 

I EL NOM DE LES NOSTRES CLASSES 
 

TAMBÉ CERQUEM EL NOM  ESCRIT EN 
MOLTS LLOCS: BATA, PENJAROBES, 
LLISTA DE GRUPS DE COLORS, 
CARTRONETS, LLISTA DE LA MALETA 
VIATGERA... 
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Educació Infantil



ENS ENCANTA  JUGAR AMB ELS NOMS DELS PERSONATGES DELS 
CONTES. 
 

I ALTRES PARAULES QUE CONEIXEM 
 
RECONEIXEM LES DIFERENTS PARTS D’UN CONTE: EL TÍTOL, L’AUTOR, 
LA NARRACIÓ. 
 

FEM CARTELLS PER OCASIONS 
ESPECIALS COM PER EXEMPLE LA 
DIADA DEL TEATRE I EN LLEGIM 
ALTRES COM LA FESTA MAJOR, LA 
SETMANA DE LA CIÈNCIA... 
 

ESCRIVIM A L’AGENDA ELS 
ENCÀRRECS QUE CAL PORTAR CAP A 
CASA. 
 

FELICITEM ALS COMPANYS O COMPANYES QUE FAN ANYS ESCRIVINT 
QUALITATS QUE TENEN. 
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ESCRIVIM NOTÍCIES, EN LLEGIM ALTRES, 
FEM CARTES. 
 

JUGUEM AL JOC DEL PENJAT. 
 

PREPAREM LES SORTIDES FENT LLISTATS DEL QUE NECESSITEM I 
LLEGINT ELS 
PLÀNOLS. 
 

FEM PROJECTES EN ELS QUALS BUSQUEM INFORMACIONS, LES 
RECOLLIM, LES ESCRIVIM. POSEM TÍTOLS ALS TREBALLS. 
 

2008-2009

www.lapupusa.cat
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JUGUEM AMB LLETRES DE COLORS 
PER CONFEGIR NOMS. 
 

LLEGIM FRASES 
RELACIONADES A 
IMATGES DE 
SITUACIONS. 
 

DIEM COSES EN  EL LLIBRE 
BLANC QUE EXPLIQUEM ALS 
NOSTRES AMICS I AMIGUES. 
 

INVENTEM I ESCRIVIM RODOLINS I 
PETITS TEXTOS LLIURES QUE 
REGALEM ALS NOSTRES AMICS, 
AMIGUES I MESTRES. 
 

ESCRIVIM LLIUREMENT A LA 
PISSARRA I PER ACOMPANYAR 
ELS DIBUIXOS. 
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LES RUTINES ENS PERMETEN LLEGIR ELS DIES DE LA SETMANA, ELS 
MESOS, LES ESTACIONS,ELS NOMS DE TOTS, EL TEMPS , EL MENÚ DEL 
DIA... 
 

POSEM LA DATA  CADA DIA EN 
ESPAIS COMUNS O EN 
TREBALLS INDIVIDUALS. 
 

RECONEIXEM ELS LOGOTIPS 
QUE APAREIXEN EN PRODUCTES 
QUE UTILITZEM. 
 

ESCOLTEM, RECITEM I LLEGIM POEMES, DITES I ENDEVINALLES. 
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BUSQUEM LLETRES EN TEXTOS ESCRITS DE DIARIS I REVISTES, QUE 
DESPRÉS RETALLEM  PER CONFEGIR NOVES PARAULES. 

 

JUGUEM A L’ORDINADOR 
 

ENDRECEM ELS NOSTRES TREBALLS EN ARXIVADORS EN ELS QUE CAL 
BUSCAR EL NOM DE CADASCÚ. 
 

FEM LLISTATS QUE ENS PERMETEN FER EL 
SEGUIMENT D’ACTIVITATS QUE ANEM 
REALITZANT.  
 

I AIXÍ ÉS COM SENSE ADONAR-NOS ANEM 
DESCOBRINT I UTILITZANT EL CODI 
ESCRIT. 
 

L’equip de mestres del parvulari pensem que la família també és molt important 
per a la descoberta del codi escrit, sobretot per donar resposta a les inquietuds 
que els nens i nenes mostren i per llegir-los contes o llibres des de molt menuts 
i durant tota la infantesa. 
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Nenes i nens de primer.
La generació del 2002 ja ha arribat a
primer. Ja la tenim al primer pis de
l’edifici dels grans. Ja som grans.
Aquest és el nostre primer article com
nenes i nens de primària. Normalment
els articles de la revista estan
confeccionats íntegrament per
l’alumnat, deixeu-me, però, que
aquest primer escrit tingui un petit
encapçalament fet per la tutora del
grup.

Durant el Nadal he llegit un llibre força
interessant, “L’escola contra el món”
de Gregori Luri, editat per “La
Campana”, amb un subtítol que
m’agrada molt “l’optimisme és possible”. Del
mateix vull destacar la comparació que fa del
procés educatiu amb el del creixement del

bambú japonès, durant els set mesos posteriors
a la sembra no experimenta cap canvi
perceptible. En realitat al llarg dels set primers
anys no se’n pot apreciar cap progrés. Una
persona inexperta pot tenir motius per sospitar
que la llavor és infèrtil o que no fa tot el que cal
per ajudar-la a desenvolupar-se. Però l’expert
sap que, una vegada transcorregut aquest
temps, la planta creixerà de manera
vertiginosa i en un període de set setmanes
superarà els trenta metres.(…)

En realitat la llavor no ha viscut passivament
ni un dia (…)ha estat desenvolupant un
complex sistema d’arrels que li ha permès
(…)aquest creixement espectacular. Res del
que hauríem fet per accelerar el procés hauria

canviat el
desenvolupament del
mateix… calia esperar.
El veritable coneixedor
del procés del bambú
sap que cal mimar la
terra i estar alerta per
evitar les malalties, els
paràsits, …, cal proveir
de l’aigua necessària i
tenir paciència. A
primer comencem a
veure part d’aquesta
meravellosa planta en
la que han de
convertir-se les
nostres nenes i nens,
recollim el fruit del

treball dels que ens han precedit en la seva cura
i hem de continuar vigilant perquè la tija creixi
forta i dreta. En aquest estar vigilants us
necessitem al nostre costat, sabem que hi sou.

Ara el que en pensen els
protagonistes …
Ser de primer és una aventura molt divertida,
emocionant i que fa una mica de por.

El millor de tot és poder jugar amb grans, poder
quedar amb les companyes i companys del
cicle, però sobretot poder jugar amb la gent més
gran de l’escola a futbol, a bales o a canviar
cromos (vigilant que no ens facin trampes).

També ens agrada molt poder treballar
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projectes, sobretot perquè els escollim en
assemblea.

Les assemblees encara no ens funcionen del tot
quan estem a classe, les de cicle van millor
perquè ens ajuden les persones de segon,
esperem que aquest trimestre funcionin millor…
ara anem més ràpid per escriure i així és més
fàcil.

També es “xulo” tenir delegats de classe, els del
primer trimestre van ser proposats per la
Gabriela, però aquests del segon trimestre ja els
hem votat entre totes i tots!

Bé, ens agrada molt millorar i llegir llibres de
lletra d’impremta com els grans, escriure contes,
fer conferències, tenir un diari de lectura i fer
matemàtiques.

Però el que tothom ha escollit com el millor del
millor és anar a l’hort… això si que és “guai”!.

Ah! i el dau de música, i la gimnàstica (però

canviar-se ens costa una mica) i fer
informàtica…

Ens agrada tot…, però el que més, el que més
ens agrada és JUGAR!

Nenes i nens de primer.



Per què el Nadal és màgic?
Jordi: estàs amb els amics i la família. Això és
per mi MÀGIC. Munto el pessebre i queda molt
bé. I els meus germans m’ajuden. Algunes
vegades els 3 Reis porten carbó bo a qui es
porta bé i a mi també.
Ares G.: el Nadal és màgic perquè els “reixos”
són màgics i el pare Noel porta regals. La nit és
màgica, els meus pares estan preparant el
Belem de Playmobil. Jo no tinc el tronc de Nadal
el té la meva padrina i em quedo a dormir a casa
de la padrina i també es queda el meu cosí. Em

sento molt bé quan
m’aixeco i...
Jonatan: el Nadal
màgic és quan als
carrers hi ha els Reis i
ens donen caramels. A
la meva casa hem
muntat l’arbre de
Nadal i el Belem i el
tronc de Nadal. Jo em
sento molt bé.
Albert: el Nadal és
màgic perquè els

“reixos” son màgics, el caga tió o el pare Noel,
tots volen i fan aparèixer els regals amb màgia,
el pessebre s’assembla màgic perquè les
figures semblen de veritat. El Nadal diuen que
és molt màgic i dona felicitat.
Alba E.: El Nadal es màgic perque venen els
reis, el caga tió i el pare Noel. A mi els reis
em porten joguines però aquest any he triat
sol 3 regals perquè hi ha ciutats, països o
pobles que son pobres i que passen el
Nadal malament, i encara no sé que triar.
Roger M.: El Nadal te moltes coses màgiques
a la meva casa com l’arbre de Nadal . La meva
mare es passa molta estona muntant l’arbre de
Nadal i la meva germana i jo ens passem molta
estona donant menjar al tió i el pare traient el
material i quan hem acabat anem a casa la Júlia
i juguem i caguem el tió. A mi em caga torrons
ous Kinder, ect. I per acabar ens dormim al llit i
l’endemà anem a veure la Cavalcada.
Llorenç: el Nadal porta joguines i es
molt guai. Nosaltres quan fem el caga tió
anem a la nostra habitació i la mare posa
els regals al tió i també ho fa sol i em vaig seure
al damunt del tió i va cagar una pota de pernil

salat.
Júlia: el Nadal es
Màgic per que
venen els “reixos”
el pare noel i
també cagem el
tió i ens porten
joguines o altres
coses com
gominoles a tots els meus cosins i a jo però el
que més m’agrada són els “reixos” i el tió penso
que són màgics perquè caguen joguines .
Alba D. : Nadal màgic .El meu gat quan em
porten els regals el pare Noel o els “reixos” es
posa a rascar les caixes. Sense la meva família
no sé què fer . El meu pare és simpàtic, la mare
és carinyosa, etc ...Ami m’agraden els regals. El
Nadal no és màgic si no ens porten regals.
Clàudia: el Nadal és màgic perquè venen els
reis, el tió i el Pare Noel. Per Nadal es mengen
torrons de xocolata d’ametlles i de moltes coses
més. És munta el pessebre amb el Jesús, la
Verge, i en Josep. Muntem l’arbre de Nadal
guarnim l’arbre amb boles i cintes i llums.
Jana: M’ agrada el Nadal perquè ens porten
joguines fem el pessebre i l’ arbre de Nadal i
caguem el tió i fem el sopar amb la família. Jo
estic contenta per Nadal, és molt divertit obrir
els regals.
Judit G.: el Nadal màgic es mol divertit
perquè mengen torrons perquè
bevem llimonada i fem l’arbre de Nadal i el
pessebre i ajudaré al pare a fer l’ arbre de
Nadal i a la mare el pessebre i a mi
m’agrada molt el Nadal.
Mireia: Vaig amb els
meus cosins als
Alamús a buscar el
regal dels “reixos”.
Desprès arribo a
casa i el caga tió veig
que m’ha cagat
moltes coses. Al mati
he d’anar a buscar
els regals a casa de
les tietes i tinc moltes ganes d’obrir els regals.
Finalment el meu aniversari.
Judit M.: El Nadal és màgic perquè de vegades
dóna alegria i felicitat. Als nens els agraden els
regals dels Reis i el tió, porten: Llibres,
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Camions, Jocs de taula, Nines, etc. A tothom li
agrada cap d’any perquè arriba un any nou.
Tothom vol felicitat i alegria. Per Nadal, jo passo
el Nadal a casa de la meva àvia sempre posem
el pessebre junts, l’arbre de Nadal junts, els
decorats del balcó junts. Pel matí dels reis lo
que em porten potser que no sigui lo que jo volia
però m’agrada igualment.
Mar: el Nadal per a mi és màgic perquè venen
els reis mags i el tronc.
El 24 de desembre caguem el tronc de nadal el
dissabte de desembre el dia 6 fiquem el pesebre
i el dia 5 a la tarda fan la cabalgada i a la nit
benen els reis mags.
Francesc: Al Nadal hi ha el pare Noel i els reis
mags i el tió. De Nadal m’agrada que caga
regals el tió.
Ariadna: A mi m’agrada el Nadal perquè és
màgic i és molt bonic també
m’agraden les festes de Nadal,
m’agrada el dia de Nadal i és molt
bonic.
Adrià: m’agrada el Nadal perquè
els reis porten joguines i muntem el
pessebre i l’arbre de Nadal i
muntem llumetes al balcó i
caguem el tronc de Nadal i els reis
mags d’Orient porten regals a tots
els nens i nenes i quan arriba
Nadal, tots els nens i nenes estem
molt contents perquè venen els Reis mags.
Joan: NADAL màgic, és màgic, són màgics
els “reixos” i el pare NOEL, és màgic el
tió i també és màgic la màgia dels rens
Es màgica la natura i també Es màgica la
lluna i també el cel i també tu.
Mario: el Nadal màgic es diu així perquè
el pare Noel i els reis són unes
persones que no saben d’on venen però
algunes persones diuen que el pare
Noel viu al pol nord i els “reixos” al
desert però algunes persones diuen que
no, perquè no pensen gens i també
les joguines són màgiques, es clar, si
el pare Noel i els reis són màgics
el tronc de Nadal i el belem i també

els rens . Els
rens són les
mascotes del
pare Noel i la
mascota dels
reis son els
camells i són
m a s c o t e s
màgiques.
Sergi: el Nadal

màgic m’agrada
perquè els reis
mags em porten
regals i també
perquè quan faig
el Nadal a casa
meva mengem
polvorons i altres
coses que també
m’agraden.
Íker: El Nadal es
molt bonic perque ve el pare Noel i els reis mags
.
Venen amb carrosses els tres o amb cotxes
negres.
El pare Noel ve amb un trineu roig amb els rens
màgics .També preparo el Tió de Nadal i el
piquem amb un bastó i desprès preparo l’arbre

de Nadal i quan preparo l’arbre
me’n vaig a dormir i el dia següent
em desperto i ja veig els regals!
Maria T.: El Nadal es màgic
perquè el tió, els Reis mags, el
pare Noel, tenen màgia, quan ve
desembre i porten regals el 6 de
gener. Si tu et portes molt
malament no et portaran regals
només et portaran carbó.
Ares L.: El Nadal és màgic perquè
vénen els Reis i són màgics. Són

màgics perquè ens porten regals. A mi l’any
passat em van portar un Chow-chow, una
bicicleta, un estoig de maquillatge. Aquest any
voldria que em portessin una bicicleta perquè
l’altre em va petita, una Nintendo amb els jocs
dels gossets i de High Scholl musical 1,2,3 fin
de curso.
Marina:El Nadal és bonic perquè vénen el Tió i
els “reixos”. I el Tió és màgic perquè treu regals.
Però els “reixos” no perquè els regals els porten
ells. Quan ve el desembre, ve el Tió i al gener
els “reixos”. Hi ha tres Reis: un és blanc, un de
color carn i un de color marró. El Tió ve el 25 de
desembre.
Roger P.: El Nadal és màgic perquè n’hi ha
molta felicitat i molts regals del Pare Noel i dels
Reis i del Caga Tió i a mi lo que més m’agrada
de la nit de Nadal és el sopar perquè és un
moment màgic perquè es pot estar amb la
família i es pot parlar.
Iñaki: pel Nadal vénen els Reis i el Pare Noel i
el Tronc de Nadal i m’agraden els torrons, les
neules i moltes coses més. A vegades no porten
lo que demanem, però el Nadal és màgic.

Segon de Cicle Inicial
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Cicle Mitjà

Sabeu què són els mandales? 
 
Aquests dies hem estat pintant  uns dibuixos en forma circular, primer  hem utilitzat colors de fusta i 
desprès ho hem fet amb retoladors, queda més bonic. 
 
Mandala és una paraula de l’antiga llengua culta de l’Índia, el sànscrit, i significa CERCLE. 
El mandala té origen en el Bramanisme i el Budisme. Des de la Índia es va estendre a Xina, a Japó i als 
demés països del món a través del budisme.

És una representació organitzada al voltant d’un centre que 
sintetitza de forma simbòlica l’estructura de la vida, i manifesta 
de forma gràfica el concepte de la vida com a cicle. Tot és un 
cercle vital, tot té un inici i un final, essent, però, el final, un nou 
origen. L’ésser humà ha creat imatges centrades en tots els temps 
i en tots els llocs del planeta: decoracions d’utensilis pràctics i 
rituals, plànols del temple i ciutats, figures de ball, realitzacions 
tècniques com el rellotge, la roda o el molí. Sempre desitgen 
expressar la bellesa, l’equilibri, la perfecció i el moviment de la 
vida. 
 
Els mandales són ideals per a la meditació i la relaxació.  
 
Abans de començar a pintar el mandala, cal observar-lo durant 

uns minuts i sentir el seu gratificant efecte. 
Si comencem  a pintar des del centre  alliberem les energies que amaga. Si el pintem de fora cap al 
centre trobarem meditativament el nostre propi centre. 
A l’hora de pintar, respectem la direcció que vam iniciar, i pintem fins que considerem que el mandala 
estigui acabat. 
 

Ens agrada pintar mandales!!! 
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Ens agrada pintar mandales perquè ... 

- Quan pinto mandales sento una altra sensació, com de benestar, que no sento 

quan faig les altres coses. 

- Quan pinto mandales sento que estic relaxat i penso en coses boniques. 

- M’agrada pintar mandales perquè les trobo molt boniques i divertides, relaxen 

el cervell i fan que ens oblidem del que ha  passat. 

-M’agrada pintar mandales amb color vius, encara que algunes són una mica 

difícils 

- Pintar mandales és  molt “guai”, pinto amb els colors que vull i m’ho passo bé. 

- Al pintar mandales t’oblides de les coses i notes tranquil·litat. 

- Els mandales tenen formes estranyes i quan les pintes amb diferents colors 

queden molt boniques. 

- Desprès de pintar mandales els enganxem a la paret i queda molt bé. 

 

Aquí teniu un mandala. Busqueu un lloc tranquil, una mica de bona música i ...a pintar. 

15
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El 5 de novembre de l’any passat (que sona molt llunyà però només fa quatre dies 

d’això) vam fer una de les sortides més divertides que hem fet fins al moment, tant que 

la majoria de la classe ha coincidit en recordar-la com un dels moments més feliços de 

l’escola. 

 

Tot i la diversitat d’opinions, el pitjor de la sortida va ser el 

llarg camí d’anada, és a dir, el temps que vam tardar en arribar 

a Barcelona, dues hores llargues d’autocar que per a molt de nosaltres van ser una mica 

avorrides, ja que ningú no portava cap pel lícula ni CD de música divertida. Però també 

hi va haver gent que va aprofitar el viatge per jugar i cantar amb els amics i amigues, 

així que per aquests el llarg trajecte va formar part de la diversió de la sortida. 

 

Després d’una paradeta per esmorzar vam arribar a Barcelona i ens vam dirigir cap a 

l’Aquàrium, per a la majoria de nosaltres era el primer cop, els nervis i l’emoció ens 

envaïa. 

A l’entrada, ens van dividir en tres grups, per poder treballar millor i atendre a les 

explicacions dels nostres guies, les persones que ens 

havien d’explicar un munt de coses que no sabíem, com 

per exemple que el peix de “Buscando a Nemo”

anomenat Dori, és un peix cirurgià, O que en els mars 

tropicals i en els mediterranis, els peixos són de colors 

diferents, en els primers, de molts colors diferents i en 

els mediterranis més aviat grisosos. I els taurons... quin munt de classes diferents, i que 

n’hi ha molts que no poden quedar-se quiets ni un moments per no morir-se, d’altres 

que són petits, petits. També que tenen moltíssimes dents i que quan una cau una altra 

en surt després. Vam conèixer també peixos molt verinosos, cavallets de mar, uns cucs 

en forma de planta que quan algun animal se’ls apropa amaguen el seu plomall, el peix 
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lluna, un peix aplanat i molt gros, rodó com una lluna i que sembla que no tingui cua, i 

una infinitat de coses més. 

 

Però la visita a l’aquari no es va ser només passejar i conèixer coses sobre els peixos, 

els mars i demés, sinó que després vam fer uns tallers que a tots ens van agradar molt. 

Uns tallers on vam poder tocar la pell dels taurons, per cert 

aspra com el paper de vidre, les seves dents, i fins i tot les 

closques dels diferents ous de taurons i rajades  que hi ha en alguns llocs del món. Molt 

divertit i entretingut. 

I així doncs, amb tot aquest munt de coses noves als nostres caps, vam anar a omplir la 

panxa i a fer tomb per les instal lacions de l’Aquàrium, on hi 

havia encara més espècies estranyes de peixos, una piscina on 

casi es podien tocar les rajades, una balena gegant (de 

mentida) per entrar-hi a dins i veure com són interiorment aquests animals, també hi 

havia zones de joc i el millor de tots: PINGÜINS!! 

 

Però potser el més emocionant de tot encara no havia arribat, la visita a l’IMAX, per als 

pocs que ja hi havien anat, era tornar a un lloc espectacular, però per a la majoria era 

una de les coses més esperades dels últims temps, comprovar si realment es podien 

veure imatges en una pantalla gegant com si fossin coses reals, i... mare meva si ho 

semblaven!! El documental va ser una mica avorrit per a molts de 

nosaltres però cada cop que sortia un dinosaure, que d’això parlava 

el documental, semblava que fos capaç de sortir de la pantalla i 

menjar-se a tres de nosaltres d’una queixalada. Més d’un cop ens 

vam haver de tapar els ulls o treure’ns les ulleres per escapar dels ensurts provocats per 

aquestes bèsties prehistòriques. 

 

Quin grapat de coses noves i emocionants que vam poder veure en 

un sol dia, un dels millors que hem viscut mai a l’escola amb la 

resta de companys i companyes del cicle, ara només ens queda 

esperar que les colònies superin aquesta meravellosa sortida, ja 

estem impacients per veure què passarà aquests quasi tres dies fora 

de casa!! 

Segon de cicle mitjà  



Sortida al Camp d’Aprenentatge 
de la Noguera a Sant Llorenç de 
Montgai 

 
El primer que vam fer en arribar va ser 

anar a una placeta i esmorzar. Ens va 

sobrar temps per a 

jugar fins que van 

arribar el Toni  i la 

l’arqueòloga que es deia 

Jeza que van ser els nostres monitors del 

camp d’aprenentatge. Desprès tots junts vam 

anar  on havíem de fer les activitats.      

 

La Jeza ens va explicar les eines que feien 

els prehistòrics i les armes que tenien i 

com ho feien per caçar. 

 

El Toni ens va 

explicar els vasos i els plats  on 

menjaven i les gerres per guardar 

aliments i cuinar. 

 

Per a l’excavació el Toni i la Jeza, ens van 

distribuir a cadascú en uns quadrats que 

estaven senyalats  amb gomes elàstiques. 

Es tractava d’excavar amb molt de 

compte a veure 

que hi 

trobàvem. Hi va 

haver gent que 

va trobar molta 

cosa com ossos 
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Cicle Superior
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o ceràmiques – un grup hi va trobar un esquelet sencer !!!- o 

poques coses com carbonets petits. Va ser molt “xulo” en fi una 

passada d'excavació. 

 

En acabar l’excavació al passat, vam 

anar a dinar. Teníem molta gana, vam 

dinar de  pic-nic , amb les delicioses 

carmanyoles i entrepans que ens 

havien preparat a casa. Després  de 

dinar vam tenir una estona per a fer 

fotos, jugar, parlar, etc.  

 

Amb les forces renovades vam pintar en 

una reproducció de paret de cova, però 

abans  ens van explicar l’evolució de les 

pintures rupestres i que els pigments més 

emprats eren el groc ( que el feien amb 

sofre) , el negre 

( amb carbó ) i 

el roig ( amb 

òxid de ferro ). 

Va ser molt 

divertit. 

 

En acabar les pintures rupestres ens 

vam canviar al grup de la Jeza , ella 

ens va explicar com es feien les 

armes de sílex, i les vam fer, això sí, 

ben protegits amb guants i ulleres.  

 

I amb un trosset de sílex a la butxaca 

de tornada cap al col·le. 

 

Cicle Superior 
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MOMENTS DE FELICITAT AMB ELS 

COMPANYS i COMPANYES DE CLASSE 

Als nois i a les noies de 6è, quan vam treballar els 

moments de felicitat que tenim a l’escola ens van 

sortit tots aquests: 

1.- Retorn a l’escola després de les vacances d’estiu. 

2.- Activitats de les colònies a Esterri ( guerra de neu, caminada amb raquetes, 

xerrar a la nit a les habitacions). 

3.-El sopar de la Festa de la Primavera 

4.-Les curses del dia de Sant Jordi. 

5.-Fer d’arqueòlegs – a la sortida de Sant Llorenç 

de Montgai. 

6.- Fer Assemblees on compartim opinions 

7.-L’amic invisible. 

8.-Els balls i cançons que fem junts . 

9.-Quan fem música. 

10.-Fer els experiments de ciències. 

11.- La festa de l’Aigua. 

12.- La dramatització de les ones – quan la fèiem – 

festa de la tardor. 

13.- Els actes d’inauguracions de la Setmana de la Ciència. 

14.- La festa de Nadal : cançons, torronada, jugar al 

pati de nit. 

15.- A les classes de gimnàstica. 

16.- Quan fem excursions. 

17.- Quan fem hort amb el Josep Mª. 

18.- Quan anem a l’auditori. 
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19.- La cantata de l’auditori. 

20.- Portar nens petits a l’autocar. 

 

Després vam haver d’escollir només tres, i 

els més votats van ser: 

 En tercer lloc: “La tornada a l’escola 

després de vacances d’estiu”. 

 En segon lloc: “Fer l’amic o amiga invisible”. 

 En primer lloc: “Portar nenes i nens petits a l’autocar”. 

I va guanyar portar nens i nenes petits a l’autocar perquè a totes les nenes i nens de 

6è ens fa molt feliços parlar amb ells, que ens expliquin coses i agafar-los de la mà i 

molts - quan ens acomiadem - ens donen un petó. 
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LA MÚSICA AL SANT JORDI
Un dels grans objectius que tenim els docents dins l’aula és ajudar a la formació
dels/les alumnes per tal que es puguin desenvolupar dins la societat en la qual vivim.
La societat actual està canviant constantment a gran velocitat, estem en “la societat
de la informació” en la qual les noves tecnologies hi juguen un paper clau.
La incorporació de les TAC a l’espai de l’aula a l’escola significa l’obertura d’un espai
d’incidència, d’aprenentatge i d’experiència infinitament ample.
Per aquest motiu hem optat per treballar sense llibres utilitzant les TAC com una eina
més integrada dins l’aula de música.
Actualment a la xarxa tenim tots els recursos que necessitem, només cal escollir i
seleccionar els que més ens interessen, recollir-los en algun espai i... llestos!
Així doncs és com va sorgir la idea a la nostra escola de crear blocs dins els quals s’hi
troba el bloc de música.
Des de fa uns quants anys estic interessat en introduir les noves tecnologies a
l’assignatura de música, per això vaig crear un espai web en el qual hi vaig penjant tots
els recursos que necessito per dur a terme les classes diàries.
Però un dia me’n vaig donar compte de la volatilitat de l’assignatura dels/les mestres
de música. Cantem,
ballem, dramatitzem...
però un cop feta
l’activitat mai queda
constància dels
resultats. Intentant
trobar una sortida a
aquest “handicap” vaig
ensopegar amb els blocs,
una nova eina fàcil d’utilitzar i engrescadora.
Així fou com va sorgir el bloc de “Som petits grans músics”. Aquest espai és com una
petita finestra on podem veure els/les alumnes interpretant diferents activitats
musicals. El bloc de música del Sant Jordi és una eina que crea estrets vincles entre
l’escola i la família. Sou els pares i les mares els qui doneu vida a aquest bloc gràcies a
les vostres visites i comentaris.
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NOTÍCIES

ESCOLA DE PARES I MARES.
Aquest curs continua funcionant el grup
de reflexió de famílies anomenat RACÓ
DE COMPARTIR. Des d’aquí els
encoratgem a continuar reflexionant amb
les dues persones coordinadores, el
Bartomeu i el Xavier, que participen i
dinamitzen la reunió.

CONFERÈNCIES
Durant el primer trimestre s’han realitzat dues conferències adreçades a totes les famílies.
La primera amb el títol “Fer de pares i mares avui” a càrrec de Xavier Gimeno i Bartomeu
Buira i la segona “Les relacions familiars: els diferents estats emocionals dels infants”
d’Eduardo Héctor Gianini. Han participat força famílies i esperem que la tercera, que l’hem
planificat per aquest trimestre us sigui també profitosa.

AGENDA 21
Les delegades de cicle inicial varen signar el compromís de participar en l’agenda 21
escolar. Aquest curs hem començat a plantar les jardineres de dins de l’escola, han quedat
molt bé i esperem que quan les plantes
creixin encara facin més goig. Vam rebre
l’assessorament de la professora de
jardineria de la UdL Isabel Bobet per tal
d’escollir les diferents varietats de plantes.
Hem començat a treballar amb el
replantejament del pati, fet el curs passat, la
primera actuació ha estat plantar heures al
voltant de l’espai de la depuradora. Totes
les nenes i els nens de primària ajudats i
conduits pel Josep Maria han fet possible la
plantada. Al voltant també hi ha posat
plantes de temporada que alegren el pati.

SETMANA DE LA CIÈNCIA

Des de fa quatre anys celebrem la setmana de la ciència durant el mes de novembre.
Preparem experiències per poder compartir amb les altres classes, algunes, com haureu
pogut veure a la pàgina web, les han explicat unes classes a les altres per tal de fer-les
més aclaridores; altres es podien seguir amb la proposta que havien fet els autors i
autores de l’experiència.
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L’any 2008 ha estat l’Any Internacional del
Planeta Terra. Entre totes i tots vàrem elaborar
un planisferi, cada grup en va dibuixar una part
i també van reflexionar sobre la importància de
no malbaratar els recursos i la manera d’ajudar
a no malmetre el nostre planeta. En acabar
vàrem enlairar coets i també un globus
aerostàtic de paper al pati.
Els nens i les nenes de quart van fer una
representació sobre la formació de l’univers i
per tant també de la Terra.

Durant aquesta setmana, a la biblioteca, s’han
realitzat les conferències preparades als tallers de llengua, algunes sobre animals, els
bolets, les eines i les màquines o bé sobre l’astronomia.
També a la biblioteca s’ha muntat una exposició sobre llibres de ciència fantàstica gràcies
a la col·laboració de moltes famílies que heu aportat llibres que teníeu a l’abast.
Durant tota la setmana hem pogut comptar amb l’exposició Dones de ciència del
Departament d’Acció social i Ciutadania.

AUTORS A LA BIBLIOTECA / NOTÍCIES
DE LES BIBLIOTEQUES

- Són màgics els dijous a les biblioteques de
l’escola?
- Les paraules tenen més poder els dijous?
Aquest curs, els dijous les paraules escrites es
tornen so, alè de vida que fa que les lletres dels
llibres de la mà dels seus autors ens omplin les
oïdes i ens facin viatjar amb la imaginació.
El dia 27 de novembre ens va visitar en Ricard
Bonmatí.
- No vas sentir com un “Vet aquí que en aquell
temps que els ocells tenien dents...” et feia
pessigolles al nas? I un fantasma acompanyat
dels tres reis et visitava i s’asseia al teu menjador?

I... de dijous en dijous.
El dia 8 de gener, el primer dia d’escola del
segon trimestre, l’Amèlia, el nen gris, l’eruga,
l’ull del lleó i el del mussol, la bruixa
Grinyoladents i molts més personatges van
prendre vida de la mà d’en Gonzalo García
“Darabuc”, l’autor de La Vieja Iguazú i
d’Ojobrusco.
- Ai, els dijous! Continuarem esperant més
dijous màgics!
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BIBLIOPETITA

La bibliopetita compta amb la col·laboració de
famílies voluntàries tant per fer el préstec de
llibres com en l’explicació de contes per part
de mares i pares o altres familiars. Els i les
que vulgueu col·laborar poseu-vos en
contacte amb la bibliotecària per tal de pactar
els horaris.

PRIMERA TROBADA DE FAMÍLIES
DE P3

Des de fa un temps pensàvem que les famílies de P-3 que no tenien germans a l’escola,
a la primera festa que compartim, la de Nadal, es trobaven una mica “soles” i vàrem pensar
que seria positiu facilitar una trobada a l’escola fora de l’horari escolar. Van preparar un
berenar comunitari fent una petita gimcana amb els seus fills i filles, així van poder circular
pel parvulari familiaritzant-se amb els espais d’una manera més distesa. Gràcies per
compartir l’estona plegats.

TALLER DE CUINA NADALENCA

El Lluís Bonillo, pare de la ... de P-4 es va
oferir a col·laborar en algun taller de cuina.
De seguida li vàrem prendre la paraula i li
vàrem fer la proposta de fer un taller amb
famílies. Se li va acudir fer productes
nadalencs ja que estàvem amb vigílies de
les festes i el resultat alguns l’heu pogut
provar a les vostres cases. Les famílies
que van participar van ser nombroses, fins
i tot vàrem haver de limitar-ho perquè
l’espai i les eines són casolanes, no
industrials.
L’acollida ha estat molt bona per part de
tothom. Es van elaborar polvorons, torrons i figures de massapà. Esperem poder repetir
una experiència semblant.

FESTA DE NADAL

La primera festa del curs de tota la comunitat ha estat la festa de Nadal.

Aquest any hem volgut mirar aspectes positius, coses que ens fan feliços, ja es parla prou
de desastres als mitjans de comunicació.

Hem intentat recollir també les aportacions que vàreu fer les famílies sobre els moments
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de felicitat a les vostres llars.

Per nosaltres ja ho sabeu un moment feliç és
veure l’escola plena de famílies, de nenes i
nens, de mestres i tot el personal de l’escola
per compartir una estona plegats.

Recordeu que aquest activitats les podeu
mirar també a la pàgina web
http://www.xtec.es/ceip-santjordi-lleida/

PREMIS

Hem participat en el concurs de dibuixos dels Reis Mags, el Joan Cascos de segon ha
tingut un accèssit pel seu treball. A la fotografia amb els guanyadors i guanyadores tant del
concurs de dibuix com dels contes.
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NOTÍCIES D’ESPORTS
JORNADA DE MINIATLETISME
El passat 15 de novembre es va desenvolupar la setena matinal de miniatletisme a les pistes
municipals de les Basses organitzada per l’Institut Municipal d’Acció Esportiva (IMAE). Com és
tradicional hi podien assistir nens i nenes de cicle inicial i mitjà, aquest any la participació ha estat
de 19 miniatletes.
Cada grup va anar recorrent les diferents activitats en el temps marcat, amb un descans per a
esmorzar a mig matí. Des de saltar amb perxa amb ajuda, a llençar el vórtex, la bola de pes, el
martell, a córrer saltant tanques o volar d’un salt fins el sorral tothom hi va poder fer el seu paper.
També amb els jocs alternatius van poder gaudir del paracaigudes, del rulo o de les xanques

col·lectives.
Cal destacar que el gran nombre de participants fa
necessària la col·laboració de pares i mares que
voluntàriament acompanyen a un grup d’uns vint atletes
durant tota l’estona. La seva aportació és fonamental per a
poder dura terme l’activitat. Hem d’agrair la predisposició
que mostren cada any els pares i mares del Sant Jordi.
I cap al migdia la desfilada d’atletes i col·laboradors conclou
l’acte, amb cara de cansats i satisfets marxem cap a casa
a gaudir del descans merescut.

JORNADA DE DINAMITZADORS I COORDINADORS DEL PLA CATALÀ
D’ESPORT A L’ESCOLA
El divendres 21 de novembre va tenir lloc a les instal·lacions de l’Inefc de Lleida, la primera jornada
que es feia a Lleida. Aquest curs també és el primer en que els dinamitzadors del Sant Jordi,
actualment la Núria Salmeron i l’Andreu Mor, hi participen. Per ser el primer cop també hi ha pogut
assistir dos representants de cinquè, el Dani i la Laia.
Tots plegats van poder realitzar activitats de gimnàstica artística, voleibol, tennis, rugbi, voladors
repartits entre el matí i la tarda. Alhora el Joan Ramon rebia informació d’aquests esmentats
esports.
La idea de la trobada per una part és donar a conèixer les possibilitats i materials que es posen a
l’abast de les escoles que participen del Pla, i per una altra facilitar el coneixement entre les escoles
que prenen part per tal de poder programar activitats conjuntes.
En definitiva cercar poder oferir les màximes possibilitats d’activitat per a que l’alumnat que
normalment no fa esport, en faci. Esperem que la trobada sigui profitosa i puguem endegar
activitats que animin als mandrosos a fer una mica de salut i alhora passar-ho bé.
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ANY NOU.
RUTINES NOVES

BONS PROPÒSITS DE SALUT MILLOREU O
MANTENIU LA VOSTRA QUALITAT DE VIDA AMB

PETITES NOVES RUTINES

Cal promoure estils de vida actius i implicar-nos, la nostra comunitat, l’ Escola Sant Jordi en
particular, en la promoció de la salut mitjançant l’exercici físic i l’alimentació saludable ...

PROPÒSIT NÚM. 1.- ... l’ús de les escales. Utilitzar les escales per pujar i baixar de casa. Pujar
escales 7 minuts diaris. És pot acumular a la rutina diària i no requereix una despesa addicional de
temps.
Perquè…… és també un exercici de força (quan es pugen escales, carreguem tot el nostre pes a
les cames) i redueix 2/3 la incidència de malalties cardiovasculars en dones i homes d’edat mitjana
(Yu S, 2003).

PROPÒSIT NÚM. 2.- ... Desplaçaments: anar a peu o amb bicicleta als llocs i particularment jugar
amb els nens i les nenes petites.

PROPÒSIT NÚM. 3.- Un estil de vida actiu que incorpora l’activitat física a la vida quotidiana i és
una de les millors estratègies de promoció de la salut, bricolatge, jardineria i manteniment de la llar.

PROPÒSIT NÚM. 4.- Caminar una estona durant el dia quan encara hi ha llum. Té un cost baix i
no requereix equipament addicional.

PROPÒSIT NÚM. 5.- Oci Actiu: ballar, jugar a bitlles, nedar, passejar, fer excursions en família ...

PROPÒSIT NÚM. 6.- Menjar Fruita i Verdura cada dia, mínim 5, colors, sabors i molta marxa !!!

Família Baró i Farreny
Pares de la Merli – Josep - Jordi
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Aquesta recepta vol aprofitar les restes de torró que ens hagin 
quedat per casa. 
 

Ingredients ( per a 6 persones ) 

 

-1 barra de torró de Xixona ( també va bé torró 

de coc o de gema cremada ) 

-1/2 litre de nata per muntar, sense afegir-hi sucre. 

-4 ous 

-2 cullerades de mel de mil flors. 
 

Preparació 
 

1.- Aixafar el torró en un plat i afegir els rovells d’ou fins que 

quedin ben mesclades. Guardarem les clares. 

2.- Muntarem la nata sense el sucre, afegirem la mel i la barreja 

de torró i els rovells i farem la crema de torró. 

3.-Muntarem les clares a “punt de neu”. 

4.-Mesclarem les clares amb la crema de torró. Abocarem la 

barreja en un motlle de “cake” i ho posarem al congelador unes 

quatre hores. 

 
I bon profit !!!. 
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Hi hem d’anar!
Aquest cop us proposem una visita a una de les esglésies més conegudes dins el
patrimoni artístic català. Es troba en una de les valls més boniques del nostre Pirineu i que
els darrers anys ha estat una de les destinacions turístiques més populars de Catalunya.
Potser coneixeu la vall per les seves pistes d’esquí o pel seu magnífic Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de sant Maurici. Com molts de vosaltres heu endevinat la vall de la
qual us parlem és la de Boí i l’església és la de sant Climent que es troba en un dels pobles
d’aquest a vall, Taüll. Des de l’any 2000 vuit esglésies d’aquet lloc i una ermita van ser
declarades com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i això va suposar un nou
impuls per difondre al món aquest ric paratge.

La nostra feina avui serà descobrir les pintures que hi ha als murs de l’església que abans
hem anomenat, la de sant Climent de Taüll. A les parets interiors de la part més important
de l’edifici, l’absis, s’hi trobava el conjunt probablement més conegut de pintura romànica
(mireu les imatges que hi ha a sota i trobareu aquesta part de l’edifici encerclada). La
datació de les pintures correspon a la primera meitat de segle XII, fa 900 anys!!!. La majoria
de les pintures que ara s’hi podem veure són reproduccions que es van fer fa quasi 50
anys, al segle XX. De pintures originals en aquesta església n’hi ha ben poques perquè
van ser arrencades i traslladades a Barcelona com moltes altres que s’hi van descobrir a
la vall de Boí i a altres valls del Pirineu. Si les voleu veure aneu al Museu Nacional d’Art
de Catalunya, a dalt de tot de la muntanya de Montjuïc.

Però tornem a la vall de Boí i entrem a l’església. Ho heu de fer per la porta situada a
ponent, a l’Oest. Un cop dins aneu fent el camí que us portarà cap a l’absis, tot travessant
la nau central. Busqueu una inscripció que hi ha pintada en una de les columnes.
Finalment, quedeu-vos una estona observant les pintures dels murs i tranquil·lament feu la
primera activitat proposada.

Església de sant Climent (Taüll-Alta Ribagorça) 

 

Planta de l’església 
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Activitat 1

Localitzeu en la planta de l’edifici les parts de l’edifici ressaltades en negreta més amunt:
porta occidental, nau central, columna amb inscripció, absis.

Activitat 2

Mireu bé la inscripció de la columna, diu així:

Intenta ara completar la traducció del llatí al català que hi ha a sota

Ara ja sabem més coses d’aquestes pintures. És hora de fer una petita aproximació al seu
significat. Per fer-ho teniu un esquema de les imatges que hi ha a l’absis central. No
coneixem exactament el nom de l’artista o artistes medievals que van treballar aquí però
sí sabem que es van inspirar en els textos de la Bíblia, concretament en la darrera part
d’aquest conjunt de llibres, l’Apocalipsi que explica des d’un punt de vista religiós com
serà la fi del món.
Aquí teniu uns fragment d’aquest llibre:

“(...) El que hi seu és d’aspecte semblant al jaspi i a
la sarda”

“... i envolta el setial un arc iris semblant a la
maragda...”

“... El primer vivent era semblant a un lleó, el segon
semblant a un bou, el tercer vivent té la cara com
d’home i el quart era semblant a una àguila que vola
(...)”

ANNO AB INCARNACIONE 

DOMINI MCXXIII IIII IDVS DECEMBRIS 

VENIT RAIMVNDVS EPISCOPVS BARBASTRENSIS 

ET CONSECRAVIT HANC ECCLESIAM IN HONORE 

SANCTI CLEMENTIS MARTIRIS ET PONENS RELIQUIAS

IN ALTARE SANCTI CORNELII EPISCOPI ET MARTIRIS 

L
L’___________ de l’Encarnació 
del Senyor de ____________ el 10 de ________________ 
va venir  ___________________________ de Barbastre 
i va consagrar aquesta __________________ en honor 
de sant ______________ màrtir i va posar les ____________________ 
a l’altar de sant Corneli _________________ i ____________ 
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Activitat 3

Cada un dels fragments anteriors corresponen a una part de les pintures. Saps localitzar-
los en el dibuix esquemàtic de les pintures?

Activitat 4

Mira com està estructurada la pintura, en tres registres o nivells. El superior on hi són
representats els personatges més importants; l’intermedi, on hi ha una galeria de
personatges amb aureola i un d’inferior que es veu molt malmès. Marqueu en la graella de
sota amb una X personatges, imatges i símbols.

Bé, esperem que la vostra curiositat us porti a la vall de Boí i pugueu allí mateix
experimentar les sensacions, temors o gratitud que podien sentir els homes i les dones del
segle XII. No oblideu donar un tomb pels pobles de la vall com Erill, Cardet, Durro, Boí i
altres i veureu com la modernitat i l’antigor encara van del braç. Fins aviat.

Miquel Àngel Font

Registre superior 

(conca absidal) 
Registre intermedi 

(hemicicle absidal) 
Registre inferior 

Alfa i Omega 
(lletres gregues) 

 

Verge amb calze  
Crist triomfant 

(Pantocrator) 
 

Apòstols  
Màndorla  
Motius geomètrics  
Evangelistes 

(Tetramorf) 
 

PAPERERIA - ESCOLAR - OFICINA

Luís Companys, 31 - Tel. 973 26 23 16 - Fax 973 26 21 62
25003 LLEIDA
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Solucions a les activitats: 

 
Activitat 1: 

 

1.- porta occidental 
 
2.- nau central 
 
3.- columna amb inscripció 
 
4.- absis 
 

Activitat 2: 

 

“L’any de l’Encarnació 
del Senyor de 1123 el 10 de desembre 
va venir el bisbe Ramon de Barbastre 
i va consagrar aquesta església en honor 
de sant Climent màrtir i va posar les relíquies 
a l’altar de sant Corneli bisbe i màrtir.” 

Activitat 3: 

 
“(...) El que hi seu és d’aspecte semblant al jaspi i a la sarda”. És el Pantocrator, la imatge de Déu tot poderós al 
centre de la composició. 
 
“... i envolta el setial un arc iris semblant a la maragda...”. Es tracta de la màndorla o ametlla mística que envolta el 
Pantocrator. 
 
“... El primer vivent era semblant a un lleó, el segon semblant a un bou, el tercer vivent té la cara com d’home i el quart 
era semblant a una àguila que vola (...)”. Fa referència a la manera que hi havia a l’Edat Mitjana de representar els 
quatre Evangelistes: sant Marc com un lleó, sant Lluc un brau, sant Joan una àliga i sant Mateu com un home. Són les 
4 formes o Tetramorf.

Activitat 4: 

 
En el registre superior: Tetramorf (Evangelistes), Alfa i Omega ( i ), màndorla 
En el registre intermedi: Verge amb calze, apòstols 
En el registre inferior: motius geomètrics 
 

1
3

4
2

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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Ens anem
coneixent…

Aquest curs en la reunió d’inici de curs
la Imma ens va proposar fer una
trobada de les famílies de P-3 a l’escola
per tal de conèixer-nos una mica més
entre tots, pares, mares, infants i
mestres en un ambient no tant formal. A
tots ens va semblar una gran idea.

La trobada va tenir lloc el passat dia 6
de novembre i tots vam arribar molt
expectants, per veure en què
consistiria.

Ens van preparar una gimcana per
grups, els mateixos en que els nostres
fills treballen a la classe: grup vermell,
groc i blau. Així per identificar-nos ens
van repartir uns gomets de colors a
cada família i ens van fer buscar pel patí
una carta del mateix color de gomet. Els
nens i nenes es van ficar a buscar
entusiasmats. Van mirar per l’hort, pel
rascaculs, pel sorral..............ja sabeu
que quan els infants busquen ho fan per
tot arreu!. Finalment cada grup va trobar
la carta , quina emoció !!!!!

Així el grup de color blau, vam llegir la
carta amb molta atenció, ens deia que
havíem d’anar a la classe de cargols,
ens havíem de presentar i després amb
els ingredients que hi havia calia
preparar una part del berenar. Vam
preparar entrepans de pa de motlle amb
crema de cacau.

Els grups de color groc i vermell
van anar a les classes de conills i
peixets, i van preparar broquetes
de fruita amb xocolata i entrepans
de pa amb tomata i embotit.

La canalla junt amb els pares i
mares van anar preparant amb
moltes ganes el berenar. Amb tanta
col·laboració de seguida vam tenir-
ho enllestit.
Aleshores vam portar les diferents
safates que havíem preparat a la
sala i vam poder compartir el



berenar i l’experiència
de l’elaboració. Allí
ens vam acabar de
conèixer tots i totes.

Va ser un dia especial
per a tots i totes. Els
infants van berenar i
jugar tot veient com la
seva família compartia
aquest moment amb
ells i amb els seus
companys i
companyes. Els pares
i mares ens vam
conèixer i vam poder
ficar cara amb aquells
noms que ens diuen
els nostres fills i filles
quan ens expliquen
coses dels seus amics
de l’escola.

Va ser un gran dia
per a tots, grans i xics!
Esperem que el
proper curs es torni a
repetir .

Núria Farré
(mare de la Júlia R de
P3 i de l’Albert de 1r)

Sonia Sarrat
(mare del Joel de P3 i

de l’Ivan de 1r)
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