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Escola Sant Jordi

Teniu a les mans la primera revista del curs realitzada 
amb la col·laboració de tots els grups de nenes i nens, el 
claustre, l’AMPA i els familiars que heu col·laborat. 

En primer lloc donem la benvinguda a totes aquelles 
persones que aquest curs heu començat a formar part de la 
nostra comunitat educativa i us animem a participar en les 
diferents activitats que anem programant al llarg del curs i 
suggerir noves propostes. 

Aquest curs ha començat amb modificacions importants del 
calendari escolar, algunes de ben segur tindran l’aprovació 
i l’acord de bona part de les famílies, altres segurament 
generaran neguits i dificultats distintes de les d’altres anys. 

7 de setembre, comencen les classes, això vol ∗	
dir que els i les mestres només hem tingut 4 
dies per preparar el nou curs. Necessitem temps 
per planificar junts, per treballar en equip, per 
entrevistar-nos amb les famílies noves. Els nens 
i les nenes han començat però la nostra manera 
de fer ha hagut de canviar, amb tan poc temps la 
mestra dels més petits no pot entrevistar-se amb 
totes les famílies. 

Vacances del febrer. A la meitat del segon ∗	
trimestre hi haurà una setmana de vacances, 
que no es diferencia de la del Nadal. Hi haurà 
ofertes diverses per atendre els nens i les nenes. 
La finalitat ha estat fer un calendari més coherent 
amb descansos més curts i sovint. A la resta 
d’Europa tant al primer com al segon trimestre hi 
ha una setmana de descans. 

Jornada intensiva del juny. Fins la darrera setmana ∗	
del primer trimestre no hem tingut l’autorització 
del Departament per poder-la fer. Algunes escoles 
havien adoptat la mesura de suspendre les sortides 
i les colònies aquest curs. El projecte educatiu de 
la nostra escola dóna un valor pedagògic molt 
important a aquestes activitats relacionant-les 
amb el treball de l’aula. A la nostra escola les 
havíem mantingut per aquest motiu. 

7 de gener és lectiu però aquest any l’hem escollit ∗	
com a dia de lliure disposició.

Per dur a terme aquestes modificacions hagués calgut 
més diàleg en el si de cada comunitat i si realment tenim 

autonomia hauríem de poder-la exercir i prendre decisions 
respecte el calendari. Els països europeus fan els mateixos 
dies lectius que nosaltres, repartits però de maneres 
diferents al llarg de l’any. Les temperatures són també 
diverses segons el lloc on es viu. 
Ara tenim un nou govern que ha anunciat canvis respecte 
aquestes mesures del calendari. Esperem que qualsevol 
canvi sigui fruit d’un diàleg i un consens amb tota la 
comunitat.  

El problema de fons però és la poca flexibilitat horària per a 
les persones treballadores amb infants en edats escolars. 
És difícil conciliar la feina i la família. Molt sovint els horaris 
de treball són llargs amb la qual cosa hi ha poc temps 
per estar amb els fills i filles. En els temps actuals costa 
demanar reduccions horàries perquè tenim la paraula crisi 
que ens balla a tothora. 

Aquest curs un nou element sortirà a la llum, la Carta del 
compromís educatiu, una carta que pretén ser un contracte 
entre la família i l’escola, que compromet ambdues parts a 
implicar-se, a cooperar, a confiar i respectar-se mútuament 
vetllant per l’educació dels nens i nenes, fills i filles . 

Aquest primer trimestre hi ha hagut eleccions al Consell 
Escolar com cada any parell. El Consell és l’òrgan de 
participació màxim, en ell hi són representats tots els sectors 
de la comunitat educativa: les famílies, el personal docent, 
el no docent i també l’Ajuntament. La participació en les 
eleccions del Consell Escolar del sector de les famílies ha 
estat més elevada que en les darreres però un 20% encara 
ens sembla que la podríem augmentar. 
El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la 
comunitat en el govern del centre. Aprova gairebé totes les 
decisions importants de l’escola, els projectes, les normes 
de funcionament, la planificació de cada curs, la memòria, 
els pressupostos, vetlla per la convivència i revisa el procés 
de preinscripció. 
El nostre consell té 18 persones, 7 representants de les 
famílies, 6 dels mestres, l’equip directiu, un representant 
del personal d’administració i serveis i un de la Paeria. 
El Consell vetlla perquè l’escola avanci en l’educació dels 
nens i nens. Encarem la segona part del curs amb la il·lusió 
de compartir mestres i famílies la tasca més important, 
l’educació dels ciutadans de demà. 

La direcció

Editorial
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E. Infantil
 
 

 
 
CADA NOU CURS COMPORTA UNA 
NOVA CLASSE I ELS GRUPS DE 
NENS I NENES QUE HI VIVIM TENIM 

UN NOM D’ANIMAL QUE ENS IDENTIFICA. AIXÍ ÉS COM DES DE 
FA MOLTS ANYS, EL GRUP MÉS PETIT, DE TRES ANYS ES DIU 

“PEIXETS”, ELS MITJANS DE QUATRE ANYS “CARGOLS” I ELS MÉS 
GRANS “CONILLS”. 
 
 
DESCOBRIR I INVESTIGAR COM SÓN I QUE FAN ELS ANIMALS QUE ENS 
DONEN NOM A LA CLASSE ÉS UN DELS PROJECTES QUE PORTEM A 
TERME DURANT EL PRIMER TRIMESTRE I QUE AVUI EN AQUEST 
ARTICLE US VOLEM EXPLICAR. 
 
 
 
 
A LA CLASSE DELS 
PEIXETS, FA MOLT POQUET 
QUE HEM COMENÇAT A 
L’ESCOLA PERÒ TAMBÉ 
TENIM GANES D’ENDINSAR-
NOS EN UN PROJECTE AIXÍ 
QUE COMENCEM A TREBALLAR, A DESCOBRIR ELS 
PEIXOS. 
PRIMER HEM RECOLLIT EL QUE SABÍEM . ENTRE 
TOTS I TOTES, FORÇA COSES,  TOT I QUE ALGUNA, 
HA ESTAT UNA MICA DISCUTIDA. TAMBÉ HEM FET UN 
RECULL DEL QUE VOLÍEM SABER,  I QUE ENS 
INTERESSAVA. BEN AVIAT ARRIBARIEN A LA CLASSE 
ELS PEIXOS DE VERITAT. 
ABANS PERÒ, ELS HI HAVÍEM DE PREPARAR “LA CASA”. 
 
 

 
ENS DOCUMENTEM I COMENCEM A 
PREPARAR L’AQUARI: 
PEDRETES PETITES, QUE CURIOSAMENT 
S’ENFONSEN I FAN BOMBOLLETES, AIGUA, 
DEPURADORA (PERQUÈ ELS PEIXOS TAMBÉ 
FAN CACA I EMBRUTEN L’AIGUA) , 
ESCALFADOR (TOQUEM L’AIGUA I ESTÀ 
MOLT FREDA, I ELS PEIXOS QUE POSAREM 
DINS L’AQUARI SÓN D’AIGUA CALENTA)I I... 
TAMBÉ ELS HI POSEM UNA TINALLETA PER 
PODER-SE AMAGAR. 
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APROFITEM QUE TENIM UN PARE, EL SERGI, QUE EN SAP MOLT I EL 
CONVIDEM A VENIR A LA CLASSE. PORTA 
PEIXOS DINS UNA BOSSA DE PLÀSTIC I ENS 
ENSENYA MOLTES COSES SOBRE COM ELS 
HEM DE CUIDAR.  
 
TAMBÉ ENS EXPLICA COM SÓN ELS PEIXOS, 
QUÈ TENEN, QUÈ FAN.... L’ ESCOLTEM AMB 
ATENCIÓ. 
DEMANEM AJUDA A LES FAMÍLIES, I ANEM A LA 
BIBLIOPETITA I A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA  
A  BUSCAR INFORMACIÓ. 

 
 
ELS NENS I LES NENES S’ ENGRESQUEN DE 
SEGUIDA.  PORTEN LLIBRES I ALTRES 
INFORMACIONS I SOBRETOT EXPLIQUEN  I DONEN 
RESPOSTA A QÜESTIONS QUE ENS HAVÍEM 
PLANTEJAT. 
EL FET DE POSAR-SE DAVANT EL GRAN GRUP A 
EXPLICAR LA INFORMACIÓ QUE HAN PORTAT DE 

CASA ELS AGRADA 
MOLT. ÉS TOT UN 
REPTE, PERÒ 
L’ASSUMEIXEN SATISFETS I SE’N SURTEN MOLT 
BÉ.  
TOTES AQUELLES COSES QUE ANEM APRENENT 
LES ANEM PLASMANT EN UN MAPA  QUE TENIM 
PENJAT A LA CLASSE. 
 
 
 

TAMBÉ HEM APRÈS CANÇONS, POEMES, ENDEVINALLES, 
CONTES...  
A L’AULA TENIM UN RACONET ON HI HA TOT ALLÒ QUE 
HEM ANAT PORTANT DE CASA. ELS CONTES ENS 
AGRADEN MOLT I COM QUE ELS HEM EXPLICAT MOLTES 
VEGADES GAIREBÉ ENS ELS SABEM DE MEMÒRIA. 
 

 
 
EL DIA QUE VAM OBRIR UNA SARDINA, VA 
SER MOLT EMOCIONANT, PRIMER ENS FEIA 
UNA MICA D’ANGÚNIA PERÒ DESPRÈS ENS 
VAM ANAR ENGRESCANT I FINS I TOT VAM 
TOCAR-LA, TREURE-LI LES ESCATES, 
POSAR EL DIT A LA BOCA, OBIR LES 
ALETES,... 
 
 
 

 
 
AL FINAL DEL PROJECTE ENS ADONEM QUE 
SABEM MOLTES COSES. 
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TROBEM CARAGOLS AL PATI ! 
 
DECIDIM TENIR-LOS UNS DIES A L’AULA PER PODER-LOS 
OBSERVAR AMB LA LUPA. 

PERÒ... PASSEN ELS DIES I ELS 
NOSTRES CARAGOLS NECESSITEN 
UNA CASA MÉS APROPIADA, AIXÍ 
ÉS COM BUSQUEM UN 

TERRARI I ENS INFORMEM DE 
QUINES SÓN LES COSES QUE HI 
HEM DE POSAR PER A QUE ELS CARAGOLS S’HI 
TROBIN BÉ. 
 
QUAN HO TENIM 
TOT A PUNT, HO 
MUNTEM I POSEM 

EL TERRARI EN UN DELS RACONS DE LA 
CLASSE. TENIM UN ENCARREGAT QUE 
CADA DIA SE’N CUIDA. 
 
AL TERRARI NORMALMENT HI HA POC 
MOVIMENT, PERÒ EL DIA 8 DE NOVEMBRE 
VEIEM QUE ESTÀ PLE DE CARAGOLETS 
PETITS. DE SEGUIDA ENS PREGUNTEM: 
 

D’ON NEIXEN ELS CARAGOLS PETITS? 

 
ANEM A BUSCAR INFORMACIÓ A LA BIBLIOPETITA I TAMBÉ A LA BIBLIOTECA 
DELS GRANS. ELS LLIBRES DIUEN QUE ELS CARAGOLS NEIXEN DELS OUS, 
QUE SÓN PETITS, RODONS I DE COLOR BLANC. I  QUE PERQUÈ UN CARAGOL 
PUGUI TENIR OUS S’HA D’HAVER AJUNTAT AMB UN ALTRE. 
TAMBÉ MIREM UN VÍDEO ON ES VEU MOLT BÉ COM EL CARAGOL PON ELS 
OUS EN UN FORAT QUE FA A LA TERRA I COM  EN SURTEN ELS CARAGOLETS. 
 

 
ELS CARAGOLS PETITS TENEN LA CLOSCA 
MOLT FRÀGIL I TRANSPARENT, PER AIXÒ 
APROFITEM PER ANAR A L’AULA DE CIÈNCIES I 

OBSERVAR-LOS AMB LA MOTIC. 
PODEM VEURE MOLT BÉ ELS QUATRE 
TENTACLES I COM PUGEN ELS ULLS FINS A LA 
PUNTA DELS TENTACLES GRANS.  
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TAMBÉ VEIEM COM ES MOU EL PEU I COM 
S’AMAGA, FINS I TOT APRECIEM ELS 
BATECS DEL COR, ES VEU TOT! 
 
ESTÀ TOTHOM BEN ENGRESCAT, NO 
DEIXEM DE FER-NOS PREGUNTES I AIXÍ 
ANEM DESCOBRINT NOVES INFORMACIONS: QUINES SÓN LES SEVES PARTS I 
PER A QUÈ SERVEIXEN, COM ES MOUEN, QUÈ MENGEN, ON PODEN VIURE... 
 

 
 
DURANT TOT AQUEST TEMPS HEM ESTAT 
APRENENT MOLTÍSSIMES COSES SOBRE 
ELS CARAGOLS, UN ANIMAL QUE ENS ÉS 
TAN PROPER, FAMILIAR I SIMPÀTIC. 
 
HEM ANAT DONANT RESPOSTA A TOTES 
LES PREGUNTES QUE ENS VAM FER AL 
COMENÇAMENT I HEM POGUT GAUDIR 
SOBRETOT OBSERVANT-LOS I 
EXPERIMENTANT AMB ELLS DIRECTAMENT.  
 
 

 
 
AIXÒ ÉS EL QUE MÉS ENS HA AGRADAT: 
 

- MUNTAR EL TERRARI 
- QUE NEIXÉSSIN CARAGOLETS. 
- PODER VEURE ELS CARAGOLS AMB 

LA LUPA. 
- TENIR-LOS A LA CLASSE PERQUÈ AIXÍ 

ELS PODEM TOCAR. 
- PODER-LOS CUIDAR CADA DIA. 
- VEURE COM FAN LES CAQUES. 
- QUE EM FACIN PESSIGOLLES DAMUNT 

DEL BRAÇ. 
 

 
 
SEMPRE HI HA ALGÚ EMBADALIT 
AL RACÓ DE CARAGOLS  MIRANT 
LA INFORMACIÓ RECOLLIDA I 
ORGANITZADA EN UN MAPA I 
OBSERVANT EL TERRARI. DIUEN 
“ESTÀ SORTINT, ESTÀ SORTINT”.  
 
 
 
 
 
 

COM SEMPRE, ON HI HA VIDA HI HA IL·LUSIÓ! 
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A LA CLASSE DELS CONILLS,  PER FÍ ARRIBA EL GRAN 
DIA. SENTIM NERVIS I MOLTA EMOCIÓ QUAN ARRIBA 
LA GEMMA AMB UN CONILL MARRONET MOLT BONIC. 
LI  PREPAREM UNA GÀBIA MOLT GRAN PERQUÈ 
ESTIGUI CÒMODE I ES PUGUI MOURE BÉ. 
 
 

MOLTS NENS I 
NENES JA LI 
HAVIEM PORTAT DIFERENTS COSES DE 
MENJAR I TAMBÉ PALLA. 
LA GEMMA ENS VA EXPLICAR QUE JA 
TENIA UN NOM , ES DEIA: CONILLAJO. 
DES DEL PRIMER DIA HEM PROCURAT QUE 
ESTIGUI BÉ  I LI AGRADI QUEDAR-SE A LA 
NOSTRA CLASSE. 
 
DURANT MOLTS DIES L’HEM POGUT  
TOCAR, DONAR-LI MENJAR I BEURE I 
TENIR-NE CURA. TAMBÉ HEM POGUT 

OBSERVAR COM ES MOU, COM MENJA, COM FA PIPÍ I CACA... 
 
 
ARA QUE JA HA MARXAT, HEM PENSAT  QUE ÉS EL QUE MÉS ENS  VA 
AGRADAR. FEM UNA LLISTA QUE... ENCARA PODRIA SER MÉS LLARGA: 

- SENTIR-LI BATEGAR EL COR 
- VEURE PER ON LI SORTIA LA CACA 
- DONAR-LI MENJAR I BEURE CADA DIA 
- VEURE COM S’ESTIRAVA I ES POSAVA DRET 
- MIRAR-LO CAMINAR I AMAGAR-SE SOTA LES TAULES 
- VEURE COM ES MENJAVA LES PASTANAGUES 
- QUAN VAM VEURE QUE ALGUNS DIES FEIA LA CACA DIFERENT I DE 
COLOR VERD. 
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- QUAN FEIA PIPÍ FORA DE LA SAFATA... 
- QUAN ENS VAM CONVERTIR EN ROSEGADORS I VAM MENJAR-NOS 

LA POMA COM SI FOSSIM CONILLS 
- TOCAR-LI EL PÈL I  LES SEVES ORELLES FINETES 
- FER DE CONILLS NOSALTRES I CAMINAR COM ELL 

 
-A MI EM VA AGRADAR TOT 

-HA ESTAT MOLT “XULI” TENIR-LO 
-M’HA AGRADAT TENIR-LO A LA CLASSE. 

 
TAMBÉ HEM VOLGUT SABER MÉS COSES I L’HEM PESAT I MESURAT I HO HEM 
COMPARAT AMB NOSALTRES. 
 
AMB TOT AIXÒ I MÉS COSES QUE HEM PREGUNTAT A CASA, HEM LLEGIT ALS 
LLIBRES I HEM VIST EN FOTOS I ALTRES IMATGES ARA SABEM MOLT SOBRE 
ELS CONILLS I ALTRES ANIMALS: 
- SABEM QUE LES DENTS DEL DAVANT SÓN LLARGUES I LES ALTRES SÓN 
MÉS PETITES. SÓN ANIMALS ROSEGADORS I 
HERBÍVORS. 
- QUE SÓN MAMÍFERS: POPEN DE LA SEVA 
MARE LA CONILLA I SURTEN DE LA SEVA 
PANXA.  
- HEM VIST COM ÉS L’ESQUELET DEL CONILL, 
QUE ÉS SEMBLANT AL NOSTRE PERÒ ESTIRAT 

(HORIZONTAL) I 
QUE TÉ OSSETS 
FINS AL FINAL DE LA CUA. 
- LA MAMA CONILLA TÉ MÉS POPETES QUE 
LES NOSTRES MARES. 
- CADA VEGADA PODEN NÉIXER ENTRE 4 I 10 
LLORIGONS. 
- QUE HI HA DIFERENTS CLASSES DE 
CONILLS. 
- QUE NO VIUEN 

TOTS AL MATEIX LLOC. N’HI HA DE GRANJA I DE 
CAMP. 
 
I MOLTÍSSIMES COSES MÉS QUE US PODRIEM 
EXPLICAR. NOSALTRES ANEM RECOLLINT TOTA LA 

INFORMACIÓ I L’ORDENEM PER TENIR-LA PRESENT EN AQUEST MAPA.
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1er Cicle Inicial
El que més m’agrada.

Treballar i jugar amb els companys, sobretot a pilota i a “pillapilla” (Èric)•	
Treballar (Marc E.)•	
Anar als gronxadors, llegir, pintar i jugar amb la Júlia (Ainara)•	
Jugar a futbol (Adrià)•	
Anar a la Seu i jugar amb el pare (Carlos)•	
Cagar el Tió amb la família i anar a la neu (Mariona)•	
Jugar a futbol amb els amics (Ilyass)•	
Estar amb els amics i les amigues i la Gabriela (Pau H.)•	
Jugar amb la Gabriela (Àlex S.)•	
Llegir ciència amb el pare (Albert)•	
Anar a l’escola i jugar amb els amics •	
(Pau P.)
Jugar a futbol amb L’Àlex S. i el •	
Marc S. (Isaac)
Anar a l’escola,  llegir contes i jugar •	
amb els amics (Martina)
Jugar a futbol amb el Sergi i l’Albert •	
G. (Aritz)
Treballar (Blanca)•	
Treballar molt i jugar al pati a futbol •	
(Sergi)
Estar tranquil·la a casa, anar de •	
concert i teatre i veure flors (Joana)
Trobar-me bé i tranquil·la. Treballar i •	
llegir (Alba)
Aprendre molt i jugar al pati amb els amics (Àlex M.)•	
Llegir contes de fades, les fades i les princeses, la família i jugar amb l’Ainara (Júlia)•	
Treballar i jugar (Paula)•	
Anar amb la mare a menjar carn al restaurant (David)•	
Fer moltes coses amb l’Àlex i la família (Marc S.)•	
El Madrid de futbol (Cristobal)•	
L’escola i jugar al pati amb els amics (Alberto)•	
Aprendre moltes coses, llegir i jugar amb els amics (Sergio)•	
Jugar amb l’Alberto i •	
aprendre coses noves 
(Gerard)

Aquest tema el vam triar totes i 
tots junts en assemblea i per grups 
vam expressar, primer de manera 
oral i després escrita, les coses 
que més ens agradaven. Aquest 
és el resultat.
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Tradicions d’hivern de les nostres famílies:

Abans de Nadal es celebra la festa que es diu la Festa del 
Xai i ve la família i sopem tots  junts.

Durant els primers dies de desembre comencem a buscar el 
material, després fem la protecció del bufet perquè no s’embruti 

i finalment muntem el PESSEBRE.

Santa Llúcia: les modistes per santa Llúcia no treballen, 
fan una gran festa.
Cada any quan arriba el desembre fiquem l’arbre de Nadal, el 
belen i les llums.
Fer el pessebre significa que arriba la 
Puríssima, que és una santa. I vol dir que 
espolsem les caixes i comencem a treure els 
guarniments de Nadal.
Triem unes llums més gruixudes que les de 
l’arbre i les fiquem al balcó les endollem i 
il·luminen amb un munt de coloraines.

El dia 24 de desembre ens ajuntem tota la 

família. Per la nit fem la gran festa de NADAL. 
La yaya fa el sopar i el padrí prepara el tronc. 
I caguem el Tronc amb tota la família i ens 
fiquem a la taula, primer les nenes i després 
els grans i espera que t’espera fins que no ve 
el Pare Noel i se sent  ding, dong, ding, dong i 
anem a obrir la porta i ve el Pare Noel.

El dia 24 muntem el belen i l’arbre de Nadal. Fem cagar el Tronc de Nadal i sopem amb la família. Anem 
a sopar a casa de l’abuelo i mirem per la finestra. Sopem amb els avis, que són els pares del meu pare i tots 
els cosinets.
Després de sopar arriba el Pare Noel que ens deixa, al passadís,  
regals per a tots.
A casa li posem galetes al pare Noel i quan ens aixequem, 
mirem lo que ens ha portat i després obrim els regals, esmorzem 
i truquem per saber si ens ha deixat algun regal i els anem a 
buscar. Li donem les gràcies als familiars i després ho celebrem 
amb la família.
A casa cada any intentem canviar l’arbre, com ara que l’hem 
fet blanc i amb princesetes. Nosaltres a l’arbre de Nadal li fem 
fotos i després els hi donem als altres i a l’arbre de Nadal  li 
posem llums. I com tota la gent fa, decorem la casa. Com que 
les princesetes fan llum les fem servir.
Jo vaig baixar l’arbre de Nadal i vaig ser l’encarregat d’encendre 
les llums. 
Traiem l’arbre d’unes bosses i el muntem, li separem les 
branques i el decorem amb boles i garlandes, l’il·luminem i li 
fiquem l’estrella.
Celebrem el Nadal contents com cada any.
Pel matí del dia 25 ens aixequem i obrim els regals del pare 

2n Cicle Inicial
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Noel.
Dinem amb els altres 
avis, els pares de la 
meva mare i els altres 
cosinets que són més 
grans que jo.

La tradició més 
important de Nadal a 
casa nostra és el dia 
26 de desembre que 
és sant Esteve i ens 
reunim tota la família 
a casa dels padrins 
vellets per dinar i fem 
cagar el Tronc de 
Nadal. Fer cagar el 
tió és anar a mullar 
el bastó o mangala 
i li donem menjar. 
I després cantem i 

cantant també amb el pal quan acabem de mullar l’agafem i piquem al Tronc de Nadal.

El Tió és una soca i porta: 
Ulls, boca, nas i una barretina. 
Quan piques et caga un regal. Depenent 
de si et portes bé. Si no et caga carbó. 
És com els Reis! A vegades caga regals, 
torrons i cava.
La soca és un tronc que cada Nadal ve a 
casa. Cal donar-li menjar i aigua i tapar-
la.
Li vam donar 2 mandarines i 2 vasos 
d’aigua. 1 kiwi i un tros de pa de pessic. 
S’ho va menjar tot. Menja mandarines, 
pastanagues, poma, xocolata, pipes, pa, 
galetes, aigua, olives, pernil, patates, 
pasta i a demés els tions són diferents. 
El de casa meva té bigotis de llana gris, 
una barretina de català i té unes sabates 
vermelles. Els ulls de closques  de nous 
pintades de blanc i negre i la boca roja. I 
la meva mare li va fer un tratge de color 
blau marí.
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Cançó de fer cagar la soca:
Caga soca de Nadal,
no caguis arengades que són salades,
caga torrons que són molt bons.
Les nadales: es canta per demostrar 
que estem contents i alegres perquè ha 
de néixer Jesús.
Una altre tradició es que posem 
l’arbre de Nadal, el belen i pengem les 
llumenetes al balcó.
Cada Nadal ens reunim tota la família a 
casa dels iaios. Llavors tots els nostres 
cosins, també el més petit, fem cagar 
el Tió.
Mengem torrons i escudella.
El dia 26, dia de Sant Esteve dinem 
Gall d’indi.
La tradició que m’agrada més a mi és: 
Anar a una casa rural amb tota la colla d’amics, pares, nens i nenes i el gos perquè jugo a jocs molt divertits 
amb els nens i m’ho passo molt pipa.

El dia del Innocents, el 28 de desembre, a Xile es diu El Viejito Pascuero, que és com el Pare 
Noel.

La festa de Cap d’Any: per celebrar el 
fi d’Any venen tots els meus cosins i tiets 
a sopar a casa. Ens mengem el raïm i els 
nens petits mengen 12 lacasitos quan 
toquen les 12 campanades, ens donen 
un “cotillon” i juguem molta estona. Més 
tard mengem xocolata desfeta i anem a 
dormir.

També és tradició escriure una carta al 

Reis  Mags i portar-la al Camarlenc. 
Per la nit de Reis tota la família anem 
a veure la Cavalcada. Després tots els 
cosins i els tiets anem a sopar junts. 
Els Reis ja ens han deixat un regalet per 
a cadascú. Pel matí anem a esmorzar 
xocolata desfeta a la torre dels padrins.
Tortell de Reis: es fa el Tortell de reis 
per celebrar una reunió familiar i pels 
postres es menja un tros de Tortell i 
amagat hi ha una fava i un rei i et donen 
la corona si et toca el rei.
Un dia  d’aquestes festes sempre anem 
a la muntanya a tocar neu. I pugem a 
les Avellanes i fem foc a terra i cuinem 
a les brases.

Nota: aquest article l’hem fet  a 
partir de textos de cadascun  dels 
membres del grup.  Entre tots i totes 
hem intentat reflectir les tradicions 
d’hivern de les famílies de la nostra 
classe.
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Aquest 2010, “Any internacional de la Biodiversitat”, i en motiu de la setmana de la ciència, els 
nens i nenes del Cicle Mitjà, vam treballar l’horta de Lleida. Una cosa que tenim molt a prop nostre 
i que molta gent no coneix. 

L’Horta de Lleida és l’espai 
que envolta la capital de po-
nent i que forma part del seu 
terme municipal. Així com la 
ciutat s’estructura en barris, 
l’Horta ho fa en partides. 

L’Horta de Lleida és una 
àrea que abraça l’extensió 
de territori que es troba a uns 
cinc quilòmetres a la rodona 
respecte la ciutat de Lleida, 
rodejant-la. 
Aquesta àrea és 
tradicionalment de regadiu, 
i s’hi ha practicat sempre 
una agricultura molt 
intensificada.

L’Horta es caracteritza per 
ser un espai molt intensificat, amb una densitat de població òbviament menys elevada que a la 
ciutat, però més elevada que a la resta del Pla. 

L’Horta, a diferència d’altres zones on es practica l’agricultura periurbana, no es dedica a l’horticultura, 
sinó que la fruita dolça és la que la caracteritza, tot i que hi pugui haver altres .

L’Horta és regada per dos grans canals, el Canal de Pinyana, al marge dret del riu, el Canal d’Urgell, 
al marge esquerre del riu, les antigues sèquies de Fontanet i Torres, també al marge esquerre i el 
Canal de Catalunya i Aragó al marge dret.

Sabíeu que també té un hàbitat característic?
Les cases típiques de l’horta són les torres. Un tipus de construcció rústica feta amb materials que 
es troben a la zona (fang, palla, canyes de riu...). 
Aquest tipus de construcció d’història relativament recent (poc més d’un segle) sorgeixen per la 
necessitat que té el pagès de viure a prop de les seves terres. 
Aquests habitatges inclouen tant els serveis domèstics com magatzems, corralines, estables, graners 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

 

Cicle Mitjà
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o altres elements 
pagesos. 

A part d’això cada 
grup va preparar els 
seus experiments 
de la setmana de la 
ciència. Els nostres, 
en concret tractaven 
una sèrie de 
conceptes diversos.
Si “L’aire pesa?”, o 
creus que és fàcil 
“Escriure al revés” 
i també el de sòlids 
líquids i gasos.

Com podeu veure en 
la imatge, una gran 
diversitat de material 
intentava ajudar-nos 
a donar resposta a 
totes aquestes incògnites. Però sembla que una de les coses que més va enganxar als visitants per 
la seva dificultat va ser el provar d’escriure alguna cosa mirant el resultat en un mirall. L’objectiu era 
escriure alguna cosa i que es pogués llegir correctament en un mirallet, creieu que és fàcil? Doncs 
els de Cicle mitjà us invitem a provar-ho. Ja veureu que no és tan fàcil com pot semblar.

Per tancar l’exposició, tots els grups van portar els seus murals al gimnàs i van explicar a la resta de 
l’escola quins aspectes de la biodiversitat havien treballat i què hi havia als seus murals, els d’infantil 
van explicar alguns animals que anaven enganxant als murals.

El Gerard, com sempre, ens havia preparat una sorpresa, els nens i nenes de segon ens van fer una 
petita representació sonora amb instruments de vent, percussió i material reciclat, per tal de similar 
els sorolls que es poden sentir en un bosc.

Tot plegat una setmana plena de sorpreses i descobriments que tots nosaltres hem gaudit de valent 
i on hem aprés moltes coses noves.

1er de Cicle Mitjà 
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FESTA DE NADAL
Lligada amb la setmana de la ciència, aquest any vam decidir 
fer un Festa de Nadal on es tractés la biodiversitat.
El fil conductor era un conte, contat per una cigonya que 
anava donant tombs per diferents indrets de Lleida i anava 
sentit històries d’arreu del món. Cada curs parlava d’un lloc 
diferent. Nosaltres, concretament, vam parlar de l’Àfrica, i per 
fer-ho vam aprofitar un conte que ens van deixar els membres 
d’un taller d’escriptura de Lleida. “El blat que tenia vergonya 
de la Magali”.
Tot això anava acompanyat de músiques o cants que cada 
grup havia preparat, relacionades amb els indrets dels que 
parlaven els contes. Per exemple, el nostre conte parlava 
de l’Àfrica i tercer i quart van cantar “Syahamba”, una cançó 
amb ritme africà que pretenia transportar als oients fins aquell 
indret per uns instants.
El conte, també anava acompanyat per imatges per fer-ho tot 
més bonic.
En acabar el conte, els mestres van fer una tocada de 
percussió, que va estar molt i molt bé i per rematar la vetllada 
tota l’escola vam cantar “El noi de la mare”. Una festa una 
mica diferent a les que havíem fet fins ara, però que ens va 
agradar molt, tant de fer com de preparar. Esperem que els 
pares s’ho haguessin passat tant bé com nosaltres.
Ah! I això no és tot! Com sempre després de les actuacions toca recuperar forces. Uns quants torrons, coca i 
refrescs ens esperaven a l’escola per a desitjar-nos un bon Nadal i unes bones festes.

2n de Cicle Mitjà

SOLIDÀRIUM 2010
El passat 17 d’octubre es va fer la festa del “Solidàrium 2010” a Lleida, davant de 
l’auditori.
En aquesta festa un bon grapat d’entitats es van unir per lluitar contra la pobresa al 
món, entre aquestes entitats hi havia la nostra escola.
Els grups de quart, cinquè i sisè hi va participar aportant joguines i pensaments.
Què són els pensaments? Doncs es tractava de que cada nen/a busqués una imatge 
que per a ell/a simbolitzés la pobresa (la veritat és que em vam trobar moltes més de 
les que hauríem desitjat). Després, havíem d’escriure un pensament de millora per que 
aquella situació no es tornés a donar, és a dir, per eradicar la pobresa al món i tot el que 
implica (malalties, fam, gent sense un lloc on viure...).
Aquests pensaments, eren recollits per uns voluntaris del solidàrium, que s’encarregaven 

d’intercanviar-los en les escoles, de manera que els nostres pensaments han anat a 
parar a mans d’altres nens i nenes i a nosaltres ens han arribat els d’una altra escola.
Una activitat que ens ha fet pensar amb les coses que passen pel món i adonar-nos que no tothom té el mateix 
i que de vegades potser no apreciem prou tot el que tenim, que és molt.
Com ja hem dit també vam portar joguines velles, amb elles es pretenia fer un mercat d’intercanvi de contes, 
CD’s, joguines, patinets... tot aquell que va voler portar una 
d’aquestes coses, va rebre un val per poder-ne agafar una altra el 
dia del mercat. El millor de tot era que si agafaves llibres, amb un 
sol val, en podies agafar fins a tres. Bé, no?
Però això no va ser tot, un cop allà i acabat el mercat, va venir el 
“Banyetes”, van fer xocolatada, van tocar música i vam fer ball. 
També hi havia algunes parades que venien coses per a recollir 
diners per la causa. En definitiva una bona experiència que 
esperem poder tornar a repetir l’any vinent. 

2n de Cicle Mitjà
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Cicle Superior
L’AIRE I EL VOL

Al llarg del primer trimestre hem fet i hem 
treballat  el PROJECTE : VOLAR, la majoria 
de les tardes dels divendres les hem dedicat 
a parlar, experimentar i pensar sobre per què 
es vola.

És fàcil veure i pensar que els ocells, alguns 
insectes i d’altres animals volen. Segurament 
tothom creu que com que pesen poc..., ara bé 
que els avions d’avui, tan grans i amb el munt 
de quilos que pesen i que carreguen, també 
és fàcil veure que volen –ho hem vist sempre- 

però per nosaltres ha estat una mica més complicat d’entendre per què poden volar.

Algunes persones ho van intentar llençant-se amb ales des de llocs alts però al cap del temps van 
comprendre que el cos humà no podria volar mai com les aus i que havien d’inventar algun artefacte. 
Podríem dir que ja havia començat la difícil cursa de l’aviació.

 Vam començar fent avions de paper, en vam construir de diferents tipus i mides i  vam comprovar 
que alguns volaven més que uns altres. Però tots tenien dues ales i la forma era allargada i 
aerodinàmica. 

Una de les tardes vam sortir al pati i vam fer volar diferents objectes: avió, helicòpter, “rellotge”, 
plat volador i al fons del pati va aparèixer un globus aerostàtic. Per què vola el globus ho vam 
entendre de seguida, bé la majoria ja 
ho sabíem; s’escalfa l’aire de dins del 
globus i llavors passen dues coses: 
pesa menys i s’expandeix i per això 
puja cap a dalt.

També vam entendre molt aviat per 
què volen els helicòpters, gràcies al 
rellotge de l’”Acis”

Però el que encara ens costa entendre és com pot volar una avió que pot transportar més de 800 
persones, més l’equipatge, més la càrrega i més el pes que ha de pesar una avió de dos pisos.

Després de molt de treball podem dir que la forma d’un avió és molt semblant a la d’un ocell. Quin 
gran descobriment !

L’avió vola per diferents qüestions. Les més importants són la dels seus motors,que fan moure l’aire, 
les ales  i la seva forma aerodinàmica.  El gran descobriment ha estat la forma de les ales que són 
més amples i arrodonides al davant i que fan que l’aire que passa per sobre de l’ala circuli més ràpid 
que per la part de sota; i això fa que la pressió de sota sigui més gran que la de sobre de l’ala. 
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Així que les ales fan que l’avió pugi degut a la força de la  
sustentació.. Aquí teniu un esquema  d’ una ala d’avió on podreu entendre que fàcil és volar.

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

 

Força 
Sustentació
p 

Durant molts anys i molts intents per poder volar, amb moltes desastres ..... ara per nosaltres volar 
és la cosa més normal del món.

Primer Cicle Superior
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MUSEU MORERA
 
El dimecres 15 de desembre del 2010, vam anar al museu Jaume Morera. Hi vam arribar amb 
l’autobús públic i ens van rebre la Meritxell i en Josep. 
Primer vam fer una activitat que consistia en que ens donaven una tarja amb un gomet d’un color 
i una forma determinats i havíem de trobar  per la sala un quadre que tingués el mateix gomet que 
tenia la nostra tarja, i havíem de descriure amb poques paraules (una o dues) la sensació que ens 
provocava el quadre que ens havia tocat, un cop fet, donàvem les targes a la Meritxell.

Després ens vam reunir i ens vam començar a explicar els quadres que va fer l’Antoni Garcia 
Lamolla, molts eren surealistes, realistes i retrats: de carrers, la seva família...
Vam passar a una altra sala on hi havia quadres realistes i abstractes de diferents pintors i ens van 
explicar quatre coses del que eren els quadres abstractes. 

Vam sortir al carrer per anar a una altra sala per continuar el joc que vam començar al principi, es 
tractava de fer dibuixos amb grups de tres o quatre persones a partir del que ens havien suggerit els 
quadres anteriors i ajuntar les frases per fer un títol.Va ser una activitat engrescadora, no vam tenir 
prou temps per acabar els dibuixos i van decidir que els acabaríem a la nostra escola.

Tot seguit vam fer una mena de joc- semblant al “joc del telèfon”, però amb dibuixos -que consistia 
en que un nen veia una imatge senzilla durant uns tres o quatre segons , i l’havia de dibuixar i al seu 
torn li ensenyava a un altre – també durant uns tres segons – i aquest l’havia de tornar a dibuixar i 
ensenyar-li al següent company, i així fins a un total de 5 nens o nenes; després es comparaven les 
imatges primera i darrera, i el resultat era molt diferent.
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Per acabar la nostra 
visita, vam passar a 
una última sala on 
s’exposaven quadres 
d’Antoni Garcia 
Lamolla de després 
de la guerra civil. 
Aquests quadres ens 
van semblar tristos i 
una mica terrorífics. Ens vam acomiadar de la Meritxell i del Josep i vam agafar l’autobús per tornar 
cap a l’escola tot contents  i saben més coses. 

2n de Cicle Superior
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ELS SECANS DE LLEIDA
Aquest any la setmana de la ciència tracta de la biodiversitat i les cultures, a l’escola ens hem posat 
d’acord per a treballar la biodiversitat, ja que l’any 2010 és l’any internacional de la biodiversitat. 
El Cicle Superior hem treballat el Secans de Lleida 
El secans són terrenys àrids i polsegosos , una part d’aquests terrenys s’han utilitzat i encara s’utilitzen 
en el conreu d’oliveres, 
ametllers i de la vinya. Són 
els arbres de secà. La resta 
de terrenys pràcticament no 
tenen  arbres ni ombres.
Però una gran part de les 
terres de secà tenen cultius 
escarransits que fa difícil viure 
de l’agricultura  ja que només 
es reguen quan plou o no 
tenen cap tipus de conreu. 
Hi abunden els matolls i les 
plantes aromàtiques com el 
fonoll, el romaní, la sàlvia, el 
timó,..
Per què els hem triat :
Perquè són zones 
característiques del nostre 
territori que han existit des de 
sempre.
Perquè són zones en perill 
d’extinció  ja que cada vegada es construeixen més canals i s’augmenten les terres de regadiu.
Perquè tenen una flora i una fauna úniques i que estan amenaçades de desaparèixer.
Ocells com la xurra, l’alosa becuda, el gaig blau o el xoriguer petit han trobat en aquests secans el 
seu hàbitat ideal.
A part del nostre treball a classe, el Cicle Superior va fer un mural dels secans, on vam voler posar 
tant les plantes com gran part dels animals que hi ha.

2n de Cicle Superior

PAPERERIA - ESCOLAR - OFICINA

Luís Companys, 31 - Tel. 973 26 23 16  -  Fax 973 26 21 62
25003 LLEIDA
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LA   BICICLETADA  
DE L’ESCOLA SANT JORDI

Comencem un nou curs 
escolar  ple de novetats i 
aventures. I quina millor 
manera de fer-ho  que fent 
esport pares i mares, fills i 
filles i mestres? Tots plegats 
per una fita comuna: pedalar 
FAMÍLIA i ESCOLA en un 
tàndem, cap a un mateix 
objectiu,  l’educació dels 
nostres fills i filles. 
En la nova Llei d’Educació 
això és un referent important. 
Unir les nostres forces i 
aconseguir uns compromisos 
plegats. Aquest és un 
dels objectius de  l’escola 
dels nostres fills i filles i, 
evidentment, com a pares i 
mares, també  ha de ser el  

nostre. 
Tots pensem que l’educació dels nostres petits és molt important, però la manera de fer-ho és el 
realment especial. 
Al Sant Jordi es respira aquesta harmonia, aquestes ganes de fer, aquesta empenta, aquesta... En 
definitiva,  aquesta manera de fer i caminar  plegats. 

La bicicletada ha estat un bon exemple d’aquest fet:
Un diumenge al mati, amb un  dia radiant, l’expedició de l’escola Sant Jordi va quedar al Centre BTT 
de Lleida per fer la nostra primera bicicletada. 

Vam fer dos grups amb recorreguts diferents: els més petits i/o inexperts ens vam endinsar en un 
paratge natural preciós que tenim a la nostra ciutat, el Parc de la Mitjana; i els més grans i/o experts 
van gosar a pedalar fins als aiguamolls de Rufea, on van poder observar la fauna i flora d’aquell 

indret. 

Entre rodada i rodada, moltes rialles 
i també moments per fotografiar, per 
hidratar-se i sobretot per compartir 
anècdotes viscudes. 
Els recorreguts, preciosos, tant pel 
paisatge com per la manera de 
fer-los: sense pressa i gaudint del 
moment .

Al final, un premi a tan esforç: una 
ampolla d’aigua i una deliciosa coca  
que ens va ajudar a recuperar les 
forces al moment.

Aquestes experiències es 
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converteixen en veritables lliçons. 
Lliçons que no estan escrites. Lliçons que 
es viuen i es veuen.
Lliçons d’amistat, de respecte, de 
companyerisme i de solidaritat . I si és 
l’escola i la família qui conjuntament les 
imparteix, aleshores, és la millor de les 
lliçons que podem donar als nostres fills 
i filles.
Per això, des d’aquí encoratjo a tothom, 
per a que  el proper curs, participeu en la 
II Bicicletada  de l’ Escola Sant Jordi. 
De ben segur que serà una experiència 
d’aquelles què  ens ompliran  el cor 
d’il·lusió, què ens quedarà com un dolç 
record dins nostre i què indubtablement 

serà una gran  lliçó vivenciada  sobre la  relació  FAMÍLA- ESCOLA.

Sonia Sarrat ( Mare de l’Ivan i del Joel Bravo Sarrat de 3r i P5)

LA BICICLETADA DE L’ESCOLA SANT JORDI
Aquell matí de setembre de 2010 ens vam alçar i com tots els 
matins, vam esmorzar i aleshores, ens vam adonar que era el 
dia de la bicicletada de la nostra escola. Ens dirigírem al BTT 
(Bicicletes Tot Terreny), ja que era el lloc de sortida; allà ens 
esperaven molts companys, pares, mares, professorat i en 
definitiva, molts dels membres de la comunitat educativa de la 
nostra escola.
La bicicletada es va plantejar a partir de dos rutes a seguir: la 

curta, que anava per la Mitjana, i la llarga, que arribava fins 
els aiguamolls de Rufea. Ambdues rutes, anaven guiades 
per monitors del centre BTT.  Nosaltres varem triar la ruta 
llarga, la dels aiguamolls.
I un cop tothom estava preparat, el monitor ens va dividir en 
dos grups d’unes 20 persones cadascun, i “xino-xano”, vam 
començar a pedalar destí els aiguamolls.
La ruta, però, no va ser del tot plana, ja que en alguns 
moments calia baixar de la bicicleta, carregar-la a l’espatlla, 
i pujar uns pendents per poder continuar el camí. Tot i això, 

vora del riu i enmig de l’horta, seguíem avançat per poder assolir el nostre objectiu.
Tot i els petits inconvenients vam aconseguir arribar als aiguamolls de Rufea. Un cop allà, vam 
descansar, beure i gaudir d’aquell bonic indret. I sense gaires distraccions més, iniciàrem el camí 
de tornada, el qual el vam fer per una altra ruta. Per cert, que durant la tornada, vàrem travessar un 
pont molt bonic per damunt del riu Segre.
I sense preses però sense pauses, vàrem arribar al centre BTT 
on, per gentilesa de l’AMPA de la nostra escola, vàrem poder 
recuperar les forces perdudes amb la bona degustació de coca 
de sucre i aigua.
Esperem poder tornar a degustar tanta coca i tanta “bici” en 
properes ocasions.

Genis Ardanuy Farré  5è
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Excursió a Motmeneu
Si no fos pels cinc metres que el separen del puntal 
dels Escambrons (500 m) el cim de Montmeneu (495 
m) ostentaria el títol de ser el més alt del Segrià. 

Us proposem una excursió que varem tenir l’oportunitat 
de fer l’octubre passat un grup de pares i mares de 
segon amb els nostres fills i filles. És una sortida molt 
fàcil i recomanable per a fer en un sol dia ja que es 
troba a prop de Lleida i en la que podreu gaudir d’unes 
vistes espectaculars de tota la plana del Segrià.

Agafem la C-12 de Lleida cap a Maials i en aquesta 
població la C-45 cap a Serós i Fraga. Al punt quilomètric 17,8 girem a l’esquerra i entrem en una pista que porta 
a una explotació minera (Minera del Bajo Segre SA). Des de la cruïlla de la zona minera ens endinsarem per la 
zona de les Valls, fins arribar a una pista on hi ha unes senyals del GR 65-5 i que seguirem amb vehicle fins arribar 
a un refugi de caçadors. Una vegada aparcats els automòbils, reprenem el sender que ens porta per camps de 

conreu d’oliveres i d’ametllers.

Tot seguint aquest sender (GR 65-5) 
passarem vorejant un barranc ple 
de bosc mediterrani, (pins, roures, 
romaní, etc.) fins a retrobar una 
pista que seguirem al sud fins a les 
noves antenes de protecció civil i de 
televisió.

Arribats a aquesta zona ens trobarem 
al peu del Montmeneu. Per anar al cim 
cal deixar el GR, guanyar el pendent 
i enfilar el sender que porta a aquest 
mirador de la plana del Segrià.

Si el dia és clar des del cim podrem 
veure al nord la Serra del Montsec 
i Pirineus. Al sud, els canons i les 
valls ofegades pels embassaments 

de Ribarroja i Mequinenza, Fayón i la Vall del Matarranya. A ponent, tota la franja d’Aragó amb el magnífic 
castell de Mequinenza i els altiplans dels Monegros i a llevant, tota la comarca de les Garrigues i la Serra de 
Montsant.

L’excursió fins al cim és d’unes dues 
o tres hores depenent del ritme. Cal 
portar aigua i alguna cosa per menjar, 
nosaltres vam dinar a l’ombra d’uns 
ametllers a mig camí per agafar forces 
per a la pujada.

Esperem que us animeu i us agradi.

Oscar Gutiérrez.  
Pare de la Sara de 2n 
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MOURE’S, LA MILLOR RECEPTA PER 
ESTAR BE DURANT EL 2011

Les i els experts expliquen que la SALUT va lligada a la vida SANA i la vida Sana sempre ha de 
tenir en compte la pràctica de l’exercici físic, l’alimentació equilibrada i l’absència d’hàbits tòxics.  
La promoció de la Salut és la ciència que estudia el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis 
destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció per part de la ciutadania 
d’estils de vida actius i saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d’informació, 
comunicació i educació sanitàries, (Llei 18/2009, de Salut Pública de Catalunya).  Segons les últimes 
estadístiques el 40% de la població catalana és sedentària o molt poc activa. 

Governs, professionals de la salut, llicenciats en ciències de l’esport, les persones que ens dediquem 
a la Promoció de la Salut, totes  juntes,   volem revertir aquesta situació, malauradament, similar a 
la resta de països de l’arc mediterrani. El nostre govern han creat el PAFES, Programa d’ Activitat 
Física, Esport i Salut (PAFES). És una iniciativa que s’emmarca dins de les propostes de la OMS 
(organització Mundial de la Salut) per combatre el sedentarisme o inactivitat, una de les tres causes, 
juntament amb la mala alimentació i el tabaquisme de l’aparició de les malalties cròniques. Per això 
aquest programa, destinat  a la població adulta i als infants, que no tinguin malalties específiques,    
busca convertir l’exercici físic en un costum per a la societat i en una eina terapèutica per a infermeres, 
metges i llicenciats en ciències de l’esport.

I com sabem que tenim un nivell d’activitat física SALUDABLE? Doncs les persones que han adoptat 
uns hàbits de vida actius, pujar i baixar escales a peu, anar caminant a fer petits encàrrecs, baixar 
del cotxe abans i caminar una estona;  a més a més,  realitzar una mitjana d’activitat física de tres 
hores setmanals, ja sigui anant al gimnàs o caminant regularment sense pauses cada dia un mínim 
de 20 minuts, gairebé assequible per tothom !. És el nivell d’activitat física ideal per obtenir beneficis 
per a la salut. 

Hi ha una gran quantitat de programes, per fer exercicis de tonificació, flexibilitat i coordinació, 
per mantenir la correcta estabilitat del cos, les caminades de la Coordinadora Lleida Camina, etc. 
Tots aquests exercicis són per a totes les edats i no cal disposar de grans habilitats naturals per 
practicar-los d’acord amb les condicions de cadascú. Lleida compta també amb les anomenades 
rutes saludables que són una bona manera d’iniciar-se en aquesta activitat gaudint  i descobrint 
l’entorn i la natura que està al nostre abast.

La consulta d’aquestes webs es pot realitzar per obtenir més informació i més  suport per a iniciar-se 
al  tipus d’activitat o  recurs més adient :  
http://www.pafes.cat/ 
http://www.pafes.cat/metgessa-infermera-dui-tecnic-esportiu-lcafe-medicina
http://www.pafes.cat/estrategia-publica-govern-catalunya
http://www.pafes.cat/caminar-rutes-ciutats-saludables
http://www.paeria.es/esport/

Per acabar, 4 consells : 

Utilitzar calçat i roba còmodes.

Recordeu de portar aigua i anar bevent a poc a poc, durant l’exercici o després.

Desprès de menjar s’han d’evitar les activitats intenses, ja que aquestes poden interferir en la 
correcta digestió.

Cal respectar el medi ambient, el  mobiliari i l’entorn.

Cada pas que fas millores la teva salut, PENSES AMB TU. NO PARIS !!!

Bon Any

Família Baró i Farreny
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OBRES. 
L’estiu passat hem tingut millores al parvulari. El Departament ha canviat tot el circuït de la calefacció 
i també tots els tancaments d’alumini de les tres aules. Per completar-ho han instal·lat uns tendals 
per evitar les molèsties del sol.
Han acabat les obres de l’Institut Manuel de Montsuar, també el nostre menjador que com ja sabeu 
ha resultat insuficient per poder-hi menjar tots el grups. Queda però una darrera ampliació d’aquesta 
obra amb la qual va inclosa la nostra entrada. Esperem que es pugui realitzar aviat. 

BICICLETADA. 
El dia 3 d’octubre vam realitzar 
la primera bicicletada. Havíem 
de realitzar-la la primavera 
passada però les pluges de 
diversos dies ens ho van 
impedir. 
Vam sortir dos grups 
diferenciats un per cada circuït. 
Petits i grans vam gaudir d’allò 
més. 

SOLIDARIUM.  
Hem participat en aquesta fira solidària que intenta lluitar contra la fam, la pobresa i l’exclusió 
social amb actuacions senzilles seguint el lema de pensa global i actua local. Els nens i nenes de 
4t, 5è i 6è van recollir les seves idees per lluitar contra la fam i la pobresa i van ser repartides als 
d’altres escoles. Elles i ells han pogut llegir els d’uns altres també. A més van participar en la fira 
intercanviant algun llibre o joc.  

PREMI LICEU 
ESCOLAR. 
L’alumnat de tercer ha 
participat en el concurs de 
treballs plàstics centrats en 
l’Educació per a la Pau, la 
Convivència i la Solidaritat: 
els Drets Humans. Van 
obtenir diferents premis 
en la modalitat individual 
l’Albert Remacha, el Martí 
Farré, el Marc Gonzalez  y 
la Lucia González. Moltes 
felicitats. 
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MILLORES DEL PATI. 
Al pati del parvulari hem instal·lat una nova estructura al voltant d’un arbre al costat de l’hort. A prop 
hi hem posat els bancs que el curs passat ens van regalar les famílies dels nens i nenes de sisè. 
Hem rebut de l’Ajuntament 3 bancs per al pati, dos els hem instal·lat davant del parvulari i el tercer 
al pati de primària al costat d’una nova font que també ens han col·locat prop dels horts. També ens 
han fixat una estructura de joc al pati de primària amb un rocòdrom i una nova paperera. 

CONFERÈNCIES. 
El dia 30 de setembre el Xavier  Gimeno i en 
Bartomeu Buira  van encetar  el cicle amb “Posar 
límits, posar-nos límits”. El 22 de novembre, 
la Mariona Salvi va participar amb la segona 
“ Jugant s’aprèn a viure. El joc com a eina 
educativa”. S’han realitzat a la tarda en lloc de 
la nit i en les dues hi ha hagut força participació. 
Properament el dia 21 de febrer hi haurà la 
tercera titulada “Internet Segura”. 

AGENDA 21. 
Un any més hem signat el compromís de l’Agenda 21 escolar. Els representants de 4t i de 6è van 
anar a la Paeria a recollir els documents de compromís. 
A les diferents festes que celebrem al llarg del curs ens preocupem de la recollida dels residus 
pensant què necessitem en cada ocasió. 
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VISITA DEL CONSELLER. 
El dia 22 d’octubre va visitar l’escola el conseller Sr. Maragall 
acompanyat de diferents autoritats. Va visitar les obres 
realitzades a l’institut i també els diferents edificis i patis de 
la nostra escola. Li vàrem recordar les obres pendents de 
l’entrada. 

PLA DE CONSUM DE FRUITA. 
El Departament d’Agricultura va obrir una convocatòria 
per repartir fruita a tota la primària 4 dies al mes. 
Fins ara hem rebut la d’octubre i novembre perquè 
al desembre no en reparteixen. Esperem rebre la 
del gener la darrera setmana, quan llegireu la revista 
potser ja ens l’haurem menjat. 
Pensàvem repartir-la un dia fix de la setmana però 
degut a que la porten de cop per tot el mes, en repartim 
per esmorzar cada dia a l’hora de l’esbarjo mentre en 
tenim. 
La finalitat d’aquesta campanya és incentivar el consum 
de fruita entre l’alumnat d’aquestes edats. 

FESTA DE TARDOR
Com cada curs hem celebrat la primera 
festa explicant contes a la biblioteca. Tots 
els grups n’han preparat un i després l’han 
explicat als cursos que tenien d’oients. 
La biblioteca pren un protagonisme els 
tres dies dels contes que a tothora hi ha 
moviment. 
També hem preparat l’exposició de 
les receptes dels menjars elaborats i 
dels poemes de la Joana Raspall. Hem 
preparat danses per ballar el dia de la 
festa i finalment al pati hem fet un fantàstic 
berenar compartint els diferents menjars 
preparats, panellets, coques, melmelada 
de figues, bombonets de xocolata i fruits 
secs, rosquilles, cocos barbuts i castanyes. 

SETMANA DE LA CIÈNCIA
L’any 2010 és l’any de la Biodiversitat, és per això que hem treballat la diversitat  de la nostra terra: 
els paisatges del bosc de ribera, l’horta i els secans. A la cloenda els diferents cicles han compartit 
amb tota l’escola les característiques de cada paisatge . 
Durant la setmana s’han visitat les diferents exposicions d’experiments. 
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FESTA DE NADAL 
Aprofitant que a la Setmana de la ciència hem treballat la biodiversitat i que el 2010 a més era 
també l’any Internacional 
d’Apropament de les Cultures. 
Hem partit d’una i altra diversitat 
per treballar aquests valors amb 
els nens i nenes a partir d’una 
cigonya que visitava diferents 
cultures i escoltava diferents 
contes. 
Donem les gràcies a l’Institut 
que molt amablement ens van 
cedir el gimnàs, d’aquesta 
manera vam poder gaudir amb 
més comoditat de la festa. 

LLIBRE DE COR A COR 
Els nens i nenes de cicle mitjà han participat com a il·lustradors en 
un llibre de contes titulat “De cor a cor”. 
Alumnes d’uns tallers d’escriptura per a adults que organitza 
la Paeria van venir a llegir uns contes sobre la pobresa que ells 
mateixos havien escrit. Ells tenien  l’oportunitat de poder-los llegir 
davant d’un  públic, veure les seves reaccions i els nens i nenes 
havien de fer una il·lustració de cada conte. Van escollir un dibuix 
de cada conte per acompanyar el llibre que els recull tots, així com 
el dibuix de la portada realitzar per la Marina Comet de 4t.  Felicitem 
doncs la Marina, el Martí Farré, l’Èlia Martínez, la Clàudia Coiduras 
i l’Alba Esquerda perquè han vist publicat un dibuix seu. 

VACANCES DEL 28 DE FEBRER AL 4 DE MARÇ
L’AMPA ha planificat estades durant aquesta setmana de 2/4 de 9 a 15 hores amb el dinar inclòs per 
aquelles famílies que ho necessiten. 
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A LLEGIR!!!!
Recordant l’Àngel González, una recomanació del blog de la biblioteca.  

( http://biblioteca-santjordi.blogspot.com/ )

El passat 12 de gener va fer tres anys de la mort de l’Àngel González. 
Voldria  recomanar una lectura que ens apropa al genial poeta asturià.
El llibre de Luis García Montero “Mañana no será lo que Dios quiera”, 
editat per Alfaguara, és una barreja de records, biografia, memòries i 
novel·la. El van començar a escriure els dos poetes, però el va acabar 
en Luis García Montero perquè l’Ángel va morir. Ángel González va pas-
sar una colla d’estius convidat a casa de García Montero a la badia de 
Cádiz. Garcia Montero va gravar durant set anys, hores i hores de con-
versa on Àngel González explicava moltes h¡stòries de la seva infància 
i adolescència. Ángel González no volia escriure les seves memòries, li 
feia por recordar experiències molt dures,...
García Montero el va ajudar i va escriure aquesta magnífica biografia 
novel·lada. El llibre ens parla de la primera infància del poeta fins l’any 
1.951 en que Àngel González marxa a Madrid 
per estudiar periodisme i descobreix que vol 
ser poeta.

El llibre no encapçalarà cap llista dels més ve-
nuts, però us asseguro que retrobareu el plaer 
de llegir.
Atentament.
Ignasi Gómez

Font: Fotografia de Paco García. El País.
Àngel González i Luis García Montero al juliol 
del 2.005 a Gijón.

Un escriptor de casa  
nostra   

L’únic cop que vaig anar de colònies, cap allà 
als 13 anys, la meva monitora em va parlar 
d’un amic seu de 
Barcelona què es-
tava fent les seves 
primeres molletes 
en el món de la 
novel·la i la poesia. 
Aquest noi es deia 
Pau Joan Hernàn-
dez. No sé com van 
anar ben bé les co-
ses, però el que si 
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sé és que un mes després m’estava cartejant amb ell. Em parlava d’escriure, de que als seus 
precoços 18 o 19 tenia les coses molt clares. Aquell mateix any va publicar el seu primer llibre de 
poemes, Joc de daus. Al cap d’uns mesos, m’envià un llibre que em va marcar, Tot et serà pres i ho 
va fer perquè parlava d’un tema que a tots els adolescents revela: l’eutanàsia. Bé doncs vaig conti-
nuar parlant amb ell fins que, un parell d’anys desprès, va fer un viatge a Egipte per escriure la seva 
següent novel·la i ja no vaig saber res més d’ell, fins que vaig començar a veure novel·les i literatura 
infantil seva a la biblioteca de Balaguer.       
Aquell noi s’ha convertit amb els anys en un dels nostres autors més prolífics. Vaig anar llegint la 
seva literatura juvenil; brutal! i molt extensa. Així doncs, pels pares que tingueu fills o nebots en 
edat adolescent, us recomano Porta falsa i Tot et serà pres. Pels que tenim nens entre 8 i 10 anys, 
Aterratge a Ostadar, que narra les aventures d’un pilot d’aeroplà que aterra en una illa errant del 
Mediterrani.
Estic ben segura que del cert no us decebran gens.

Sònia Carrasco (http://biblioteca-santjordi.blogspot.com/)

Les grues (poesia)
Àngels Marzo

Aquesta obra ha estat guardonada amb el XIX Premi de Poesia Les 
Talúries 2009, concedit per la Fundació Pública Institut d’Estudis 
Ilerdencs de la Diputació de Lleida

Àngels Marzo és una jove escriptora nascuda a Barcelona (1978) 
i resident a Lleida.

El seu és un llibre de poesia que parla del pas del temps, del seu 
temps, del nostre temps, del temps particular de cadascú... Jo el 
trobo malenconiós però de mirada cap al futur... no sé... hi ha gent 
que el troba trist, fins i tot difícil, per mi és con la visió del mar, o de 
l’aigua de l’estany, sempre diferent, o potser sempre igual. 
Molt bonic, especialment, el poema dedicat al seu fill i  el que dóna 
el nom al llibre, les grues.

Gabriela Belinchón
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