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Aquest curs escolar és un curs 
particularment especial per a la majoria 
d’escoles del nostre petit País.

D’una banda som una escola malmesa 
per les retallades; retallades que ja estaven 
anunciades des de finals del curs passat i que ja 
són una realitat: augment de ràtio a les aules, 
disminució de mestres a les escoles, no es 
cobreixen les baixes dels i les mestres fins al 
desè dia, supressió de partides econòmiques... 
entre d’altres. Aquesta no és una particularitat 
de la nostra escola, malauradament, és comuna 
a totes les escoles del país. 

Però d’altra banda, som una escola molt 
afortunada. 

No sabem ben bé si ha estat la complicitat 
de tota la comunitat educativa per lluitar 
contra les mesures dels qui ens governen, no 
sabem si ha estat per la química entre els 
diferents membres, no sabem si ha estat per la 
confluència perfecta dels astres i els estels...

En qualsevol cas som una escola afortunada 
perquè remem tots i totes cap a la mateixa 

direcció, perquè encara que de vegades sembli 
que se’ns volen tallar les ales, intentem volar 
cap a un mateix horitzó.

Tot i la situació laboral que el sector 
de mestres viu, en cap moment hem dubtat 
de continuar lluitant per al bé dels infants. 
Treballem amb persones, persones que són el 
nostre futur, el futur de la societat del nostre 
país. Treballem amb nens i nenes que tenen 
tot el dret del món de tenir una educació 
pública digna, i l’equip de mestres del Sant 
Jordi continuem treballant per tal que els i les 
nostres alumnes rebin tot allò que es mereixen. 
Ara bé, no és només mèrit nostre que es pugui 
mantenir aquest llistó aixecat. És gràcies a 
tota la comunitat educativa que ens recolza i 
amb la qual fem un únic cos per lluitar i avançar 
en la mateixa direcció.

És un goig veure, palpar, sentir les bones 
vibracions que desprèn el centre. Creiem 
fermament que dels mal moments sempre se’n 
poden extreure coses bones i la nostra escola 
ha sabut unir-se i fer-se costat.

Des de la direcció, una direcció novella, no 
negarem que tenim les 
nostres pors, les nostres 
quimeres, els nostres 
neguits... però tot això es 
queda en foteses gràcies 
al vostre recolzament, la 
vostra escalfor, el vostre 
respecte, el vostre 
afecte, el vostre suport, 
la vostra comprensió 
i palpant aquestes 
bones vibracions que la 
comunitat educativa de 
l’escola desprèn. 

LA DIRECCIÓ

Editorial
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1er Cicle Inicial
El que les nenes i els nens de primer pensen sobre anar a l’escola  
(extret de les tutories individuals, sense nom i amb el seu permís)

M'agrada la meva escola perquè hi ha molts nens i ara, que som grans, podem jugar al pati dels 
grans.
Al menjador, menjo molt ràpid i m'agrada perquè no deixo res. La Magda no m’ha renyat mai.
M'agrada perquè faig encàrrecs i fer fotocòpies i parlar amb la conserge i mullar la taula amb un 
drap.
M'agrada treballar en tasques i el teatre. M’agrada molt ballar i fer música i anglès.
Del col.le m'agrada el pati i jugar amb els meus 
amics. El col·le, m'agradaria que tingués piscina 
i que fos molt gran, com la platja, amb molts 
gronxadors. Només per jugar.
M'agrada perquè vaig al pati, faig amics i aprenc 
coses. Però no m'agrada quan em peguen i em 
castiguen, i això em fa plorar.
No m'agrada llegir, ni fer rotllana a explicar les 
coses que passen: és molt avorrit parlar de les 
coses.  Però sí m'agrada pintar, les làmines de 
pintar les coses. Pinto molt bé, ho pinto tot i ja 
gairebé no em surto
El que m'agrada més és jugar. Ah, no m'agraden 
els deures d'escriure i llegir de casa. Jo no vull 
escriure, ni llegir contes ... A mi m'agraden els 
cotxes i les pel·lícules i Mazinguer Z. Tinc molts amics al col.le.
M’agrada molt anar a l'escola perquè la Gabriela és molt "ben educada", no crida, aprenc a fer sumes 
i restes i moltes més coses ... i també perquè puc veure els meus amics. 
La meva escola és el millor de tots. Hi ha una pedra dels sentiments i podem dir-li tot el que ens passa. 
Però hi ha nenes i nens que no en fan cas.
Ens inventem jocs. A  classe la Gabriela mana però al pati som nosaltres.
Per anar al col.le he de llevar-me aviat i sovint faig tard. I no m’agrada menjar fruita. M’agrada molt 
llegir amb el “teacher”.
M'agrada anar a l'escola perquè jugo molt. No m'agrada cantar i no m'agrada anar en parella. Faig 
carreres i m'expliquen contes i vaig al pati de sorra quan no està ple d’aigua.
No m'agrada perquè em fan treballar molt. M'agrada anar al pati de l'escola i m'agrada fer una festa 
amb els meus amics. Quan vaig d'excursió, m'agrada molt
M'agrada l'escola perquè és molt gran i fem moltes activitats. Faig amics i hi ha molts companys. 
M'agraden molt les matemàtiques perquè m'agrada sumar, restar i multiplicar però no ho expliquen 
encara, ho farem a tercer.
Alguns dies m'agrada anar a l'escola per jugar amb l’Ainoa, que és la meva millor amiga. 
 A mi el que m'agradaria és que a l'escola tinguessin cavalls i porquets per poder donar-los de menjar 
i jugar. 

M’agrada, de vegades, anar a l’escola
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Joel•	 : per a mi el Nadal és una capsa plena de records de quan era petit, és amor. 
Sé que els meus pares m’estimen. Quan és Nadal m’agrada perquè tot és net i al 
meu cap hi ha records de quan m’ho he passat molt bé. El Nadal és lo que més 
m’agrada.

Abril•	 : per a mi el Nadal és molt xulo perquè ve el pare Noel i l’Any Nou i els Reis 
Mags i és molt guai i m’agrada la cavalcada i estic molt contenta  amb els Reis Mags 
perquè ens han portat un joc  molt xulo i amb les meves padrines i cosins i cosines 
vam menjar torrons i ens va venir el Rei Gaspar i ens vam fer una foto  i també vam 
menjar neules i estaven molt bones.

Emma•	 : per a mi el Nadal és les vacances i és ajudar a preparar el sopar i a la nit quan 
estic dormint preparar-li al Pare Noel, menjar. A Rudolf, al Relámpago, al Trueno i 
a Blizzard, preparar pastanagues i als Reixos i als camells aigua i menjar. Per a mi 
és lo més divertit i quan m’aixeco  tinc tot l’arbre ple de regals i quan vaig a l’escola 
també. Després a totes les cases vaig a recollir els regals de fora de casa i celebrem 
una festa al cole i m’agrada molt fer cagar el tronc i ens caga moltes coses.

Arnau•	 : per a mi és una festa per estar amb la família  i de felicitat i de regals i jo la 
faig la festa  a la casa de la meva tieta i li preparo galetes al Pare Noel i cada Nadal 
tota la família ens fem una fotografia.

Júlia R•	 .: per a  mi el Nadal és una cosa bonica i també que ens va a cagar el tió i 
veiem que tenim regals dels Reis de l’Orient. També hi ha el dia 31 de desembre és un 
dia divertit perquè celebrem l’Any Nou. Per Nadal hi ha tres coses que ens agraden: 
el dia de Nadal, la nit de cap d’Any i lo últim la nit de Reis. El Nadal és bonic.

Manuel•	 : el Nadal per a  mi  és important perquè estem amb la família. A mi m’agrada 
molt i m’agrada que vingui el Pare Noel i els Reixos. Vull estar amb la família perquè 
puc jugar amb ells.

Gerard•	 : per a mi són festes divertides perquè et porten més coses si et portes bé. 
També està la família, també amb els cosins fem un sopar especial i lo millor pels 
nens... els tres Reis Mags que porten joguines, pels pares i padrins, tiets i tietes, 
mares i padrines roba o altres coses i fem un pessebre molt bonic i mengem un sopar 
festiu.

Alex G•	 .: per a mi és una cosa molt important, per a mi lo que més m’agrada és 
compartir. la nit de Reis fem poemes i cantem cançons. Quan ve el pare a fer-me 
un petó i la mare, em sento feliç. Quan vaig a casa dels padrins a celebrar el Nadal 
m’ho passo molt bé.

Marc Ch.•	 : per a  mi és felicitat i per ajudar a la família i per obrir els regals del pare 
Noel i els reis Mags. Amb la família muntem l’arbre de Nadal junts.

Per a segon, Nadal és 

2n Cicle Inicial
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Iratxe•	 : per a mi és alegria i felicitat perquè venen el Pare Noel i els Reixos i ens 
porten joguines i moltes coses i jo amb la família ens reunim per Nadal i juguem, 
ballem i cantem i muntem el pessebre.

Pau M•	 .: per  a mi és la diada de l’any que més m’agrada, la neu, els regals, els 
records, els Reixos, la cavalcada, la il·lusió, els familiars, els amics, l’amistat, el 
pessebre, les estrelles...

Alex C•	 .:per a mi és ajudar als pares a ficar el sopar i ajudar-los  una mica i també 
ficar el menjar dels Reixos i el Pare Noel i que s’ho mengin tot . Amb la família m’ho 
passo molt bé sobretot amb la meva cosina  quan anem a la cavalcada i agafem 
caramels  i amb les tietes i les altres cosines i els avis també i em quedo a dormir 
a casa de la meva cosina quan venen els Reixos i quan ens despertem ens fiquem 
nerviosos.

Andrea•	 : per a mi és el temps per estar amb la família i per divertir-nos molt. També és 
per ajudar a la gent i també estar amb els cosins i per descansar. El Nadal m’agrada 
molt perquè estem amb gent que ens estima iens cuiden molt. A la meva família i a 
mi ens agrada moltíssim la cavalcada dels Reixos.

Marc L•	 .: estem en família i s’acostuma a menjar galets. Juguem amb les joguines del 
Pare Noel. Es fa el pessebre i l’arbre de Nadal i quan passen els reis es desmunta 
tot perquè diuen que s’ha acabat el Nadal.

Pau A•	 .: per a jo el Nadal són uns dies d’alegria, felicitat i regals. També m’agrada 
perquè faig dinars especials, divertits i bonics. M’ho passo molt bé als dinars que 
fem a casa dels padrins, mengem torrons i neules. M’agrada la cavalcada dels  Reis 
Mags perquè tiren caramels i surt el Marraco.

Aroa•	 : per a mi és com una festa que anem a menjar fora i ens porten regals i ve el 
Tió de Nadal. També mengem Rosco i muntem el pessebre i l’arbre i anem a veure la 
cavalcada dels Reis Mags. Celebrem amb tota la família el Nadal i cantem la cançó 
del Tió. Rebem els regals que ens han portat el Pare Noel i els Reixos Mags. És molt 
divertit i molt guai!

Lucia•	 : per a mi és molt bonic perquè estic amb la meva família i menjo amb ella i 
caga el Tió i per la nit bé el pare Noel i ens porta molts regals i passa una mica de 
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temps i venen els Reixos i anem a la cavalcada dels Reixos Mags i deixo menjar al 
Tió i al Pare Noel i als Reis de l’Orient i al dia següent em trobo bastants regals i vaig 
a les altres cases a obrir els altres regals i quan arribo a casa jugo amb tots els regals 
que m’han portat a les altres cases!!!

Daniela•	 : per a mi el Nadal crec que em fa feliç a mi i a la meva germana perquè 
anem a dormir  tenim ganes de que  vinguin a deixar els regals i quan ens aixequem, 
alegres obrim la porta i ens trobem els regals i la meva germana i jo els obrim i sentim 
alegria i ens posem contentes. I jo li dic gràcies als Reixos.

Eloi:•	  per a mi el Nadal és quan bé el Pare Noel perquè pots ajudar als pares a 
preparar la taula i lo que més m’agrada és quan  em porta els regals, quan obro els 
regals sempre em fan fotos i recordo lo que fa temps i això per a mi és lo més xulo, 
és el Nadal. 

Ian•	 : per a mi ha sigut guai... els regals, el fred, l’alegria i la felicitat, tot ha sigut guai i 
tota la vista des del balcó i la cavalcada amb tanta gent i tantes carrosses. Mengem 
neules i torrons i moltes coses més. M’ho he passat bé aquest Nadal perquè no m’he 
enfadat quasi mai.

Ivan•	 : per a  mi ha sigut molt xulo i els regals i la cavalcada dels Reixos i també vaig 
trobar el meu cosí, després vam anar a casa a cagar el Tió, vam anar a dormir i 
l’endemà ens vam trobar els regals. 

Jaume•	 : per a mi és una festa per passar-ho bé i descansar una mica i disfrutar  el 
Nadal i jugar molt i fer els deures i llegir molt i molt i dormir molt l’últim dia per anar al 
cole. I em va agradar la cavalcada i els regals me van agradar moltíssim, tots em van 
agradar molt i m’ho vaig passar molt bé i el regal del Pare Noel em va agradar molt i 
els regals del Tronc també. Em van agradar molt i tot.

Júlia C.•	 : per mi el Nadal és una cosa molt bonica. Per muntar l’arbre de Nadal, la neu. 
La cavalcada m’agrada perquè tiren caramels i perquè hi surt molta gent i perquè li 
donem de menjar al Tió. M’ha agradat molt una estrella gegant i el Banyetes.

Gemma•	 : per a mi el Nadal és súperbonic. El caga Tió, els reixos... m’han portat 
moltes coses. Jo quan ve Nadal em sento contentíssima. Quan caguem el Tió i anem 
als Reixos ens ho passem pipa. Agafem caramels i de tot. És tan bonic el Nadal que 
és una nit màgica.

Ekaterina•	 : per a mi és com una festa i  la meva mare ha vist el Santa Claus entrant 
a casa. I el Santa Claus és màgic i vaig anar a la Cavalcada.



14

Tiralinies  · Gener 2013

15

LA LLUNA

Cicle Mitjà

Els nens i nenes  de tercer hem llegit un conte sobre la Lluna, ens ha agradat molt i ara farem un 
petit resum. 

L’HOME DE LA LLUNA
En Bob treballa a la Lluna, és l’home de la Lluna. Cada matí es lleva d’hora i abans de marxar cap al coet 
espacial, pren un cafè i unes torrades per esmorzar i compra el diari. El coet surt cap a la Lluna a les 

nou  i pel camí llegeix el diari i fa mots encreuats. Quan arriba, comença a 
netejar i netejar ja que ha de mantenir la Lluna ben neta i endreçada. Hi ha 
gent que diu que la Lluna l’embruten els extraterrestres però ell diu que no 
existeixen. Quan és l’hora de dinar va al coet a agafar una carmanyola on porta 
els entrepans i algun cop es troba amb els seus amics en Billy, l’home de Mart 
i en Sam, l’home de Saturn, i parlen i s’expliquen acudits. Després de dinar 
passen coets turístics de la Terra i en Bob comença a fer tombarelles perquè 
puguin fer-li fotos. Alguns coets aterren a la Lluna i en Bob els fa de guia i 
els explica moltes coses i també munta paradetes per a vendre records. Els 
turistes sovint li pregunten pels extraterrestres, i ell respon que no n’hi ha. 
A dos quarts de cinc els visitants han de marxar i en Bob mira si queda algú, 
fins i tot mira dins dels cràters. Abans de marxar cap a casa, en Bob recull les 
paradetes, l’equip de neteja i encén el llum de la Lluna perquè il·lumini la nit. 
Quan arriba a casa s’està a la banyera força estona perquè treballar a la Lluna 
fa que t’embrutis molt. 
Però ... en Bob sap si existeixen els extraterrestres?
Ho hauria de saber ... oi?

En motiu d’aquest conte i de parlar de la Lluna  ens hem plantejat algunes preguntes i ampliat 
coneixements sobre el tema.

La LLUNA és el satèl·lit de la TERRA.
El nostre satèl·lit és un dels principals astres que recorren el firmament terrestre, a 
més influeix amb la seva gravetat sobre els nostres oceans en forma de marees. 
És un satèl·lit sòlid, relativament gran i que gira al nostre voltant de manera 
cíclica deixant sempre una part de la seva superfície no visible des de la Terra. 
La lluna és el primer astre on va arribar l’home.

CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS
La força de gravetat de la Lluna és 
insuficient per retenir una atmosfera, 
i és per això que la seva superfície és 
constantment bombardejada per meteorits. 
D’aquí el seu aspecte ple de cràters de 
mides diferents i grans planes.

Característiques de la Lluna

Distància màxima de la Terra 405.500 quilòmetres

Distància mínima de la Terra 363.300 quilòmetres

Massa
0,0123 vegades la de la 
Terra

Diàmetre 3.476 quilòmetres

Densitat 0,62 la de la Terra

Temperatura en la superfície
130 º C de dia i -180º C 
de nit
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EVOLUCIÓ
Actualment la teoria més admesa sobre l’origen de la Lluna és que quan s’estava formant la Terra, 
aquesta va xocar amb un gran cos espacial i, a conseqüència d’això, una part de la seva massa va 
sortir expulsada i es va aglutinar i va formar el nostre satèl·lit.

LES FASES DE LA LLUNA
La Lluna es mou al voltant de la Terra en el 
mateix sentit de gir que el nostre planeta. Per 
completar la rotació necessita uns 29 dies.
Com que la Lluna gira a l’entorn de la Terra, la 
llum del Sol li arriba des de posicions diferents, 
que es repeteixen en cada volta. Quan il·lumina 
tota la cara que veiem s’anomena lluna plena. 
Quan no la veiem és la lluna nova. Entre 
aquestes dues fases només es veu un bocí, un 
quart, que va creixent o minvant. 

LES CARES DE LA LLUNA
Com que la Lluna triga el mateix a completar un gir al voltant del seu propi eix 
que un gir complet al voltant de la Terra, sempre mostra la mateixa cara cap al 
nostre planeta.
Els satèl·lits artificials han permès d’explorar la cara oculta, que igual que la 
que observem des de la Terra, també està formada per mars i cràters.

ELS MARS I ELS CRÀTERS
Els mars són grans extensions que apareixen de color 
més fosc que la resta i que antigament es creia que eren 
llocs on van existir mars. Es tracta en realitat de cavitats 
deixades per primitius impactes de grans meteorits, que 
durant la fase d’intensa activitat volcànica de la Lluna 
van quedar recobertes d’una gruixuda capa de lava.
Alguns dels mars més famosos de la Lluna són: El de la 
Tranquil·litat, el de la Serenitat, el de les Pluges, el del 
Fred,...

A la Lluna hi ha nombrosos cràters que cobreixen tota 
la superfície lunar i que han estat causats pels impactes 
dels meteorits que xoquen amb tota la seva força, ja que al no existir una atmosfera protectora no es 
volatilitzen o frenen la caiguda.  La seva mida varia entre uns pocs centímetres i fins a 200 quilòmetres 
de diàmetre.
Un dels més grans és el de Clavius, de 233 quilòmetres de diàmetre.

C. MITJÀ - Tercer
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SORTIDA A BARCELONA. C.M.
El dia 24 d’octubre els nens i nenes de C.M de l’escola vam 
fer una sortida a l’Aquàrium  i a l’Imax de Barcelona.

Vam arribar a l’aquari i vam fer dos grups, barrejant 3r i 
4t. Cada un d’ells amb una monitora (Montse o Maria) que 
ens explicava totes les diferents peixeres.

Hi havia 
peixeres 
Tropicals 
amb 
peixos de 
colors cridaners 
i d’altres del 
Mediterrani amb 
animals de colors 
menys atractius 
però molt bonics.
 
Després vam anar 
a un laboratori i 

vam fer de científics, doncs una cosa extranya havia mossegat 
una planxa de surf a Miami d’Amèrica.

Podia ser un dofí, un tauró o un humà.

Després de mirar dents, de buscar què menjaven 
les diferents possibilitats vam esbrinar que havia 
estat un tauró blanc que va confondre la planxa per 
una foca i per això li va clavar queixalada.

Va ser impressionant.

Vam dinar a la terrassa i vam jugar a una sala on hi 
havia diferents peixeres amb pingüins, rajades,.... 

aquestes ens podien passar per damunt els 
nostres caps. Què guai!!!!

Més tard vam anar a l’Imax. 

Semblava que nosaltres erem puces i ens 
passejavem per l’interior i exterior del cos 
humà. Fantàstic.

Quina sortida més guai!!!. Vam aprendre molt.

C. MITJÀ - Quart



16 17

Escola Sant Jordi

Aquest trimestre  hem fet un projecte sobre 
el nostre cos. Tot va començar amb una 
pregunta molt fàcil: què passa quan mengem 

una galeta de xocolata?. El Josep se’n va 
menjar un tros i llavors vam començar a dir 
coses, a plantejar noves preguntes i aquella 
cosa que ja sabíem s’ha anat allargant 
tots els dies de ciències i encara no hem 
acabat.
Hem pogut aprendre que quan mengem 
passen moltes coses al nostre cos, que 
no només hi intervé la boca, l’esòfag, 
l’estómac i els intestins –l’aparell digestiu- 
. Amb noves situacions i preguntes, 
com i per a què mengem? És clar per 
aconseguir energia. I mentre mengem o 
fem la digestió que fa el nostre cos? Ho 
fem tot i això vol dir que tots els òrgans i 
tots els aparells estan relacionats amb la 
galeta de xocolata.
De totes les activitats que hem fet n’hi ha 
hagut una que va ser molt interesant. El dijous 
dia 13 de novembre, a la tarda el Josep ens 
va portar tres cors de corder connectats als 

pulmons. Primer ens vam posar els guants, 
els vam tocar una mica i vam comprovar que 
el cor és molt més dur que els pulmons; és un 
òrgan molt dur. I per què? Doncs si pensem 
que, el cor sempre està en moviment, les 
vint-i-quatre hores del dia, cada minut i cada 
segon; ha de ser fort de veritat; i que cada 
minut ho fa unes setanta vegades.  Que els 
passa als músculs de la gent que fa molt 
esport o va molt al gimnàs?
Després de tocar-ho, els vam mirar i vam 
experimentar i els vam obrir; vam veure que 
són dos òrgans molt diferents entre ells. I per 
què? Doncs tenen funcions molt diferents.  
Vam veure les diferents parts del cor, les 
aurícules i els ventricles; i les vàlvules: 
pulmonar, mitral, aòrtica i tricúspide. També 
vam veure la connexió de les artèries 
pulmonar i aorta  i les venes cava inferior i 
cava superior.

Vam deixar, per un dia la recerca d’informació 
i allí teníem un munt de carn i un munt de 
sang. Però ara no us explicarem totes les 

Cicle Superior
EL NOSTRE COS:

El cor i els pulmons
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coses del cor i del pulmons sinó 
que us volem dir:

•	 Va ser una classe molt 
xula perquè ho vam veure 
i vam aprendre més.

•	 Vam poder veure les 
venes i els bronquis del 
pulmons, per on passa 
la sang i per on passa 
l’oxigen.

•	 Pensàvem que els 
pulmons havien de ser 
més durs que el cor.

•	 No va ser una classe 
normal, no l’havíem feta 
ami; com algú diu va ser molt flipant.

•	 Va agradar molt bufar amb la palleta 
per la tràquea i veure com s’inflaven 

els pulmons.

•	 Va ser la millor classe que hem 
fet.

Bé, us volem dir que va ser 
una activitat molt especial, vam 
aprofitar moltes coes, va ser molt 
interessant i vam aprendre molt.

Primer de Cicle Superior
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La setmana del dia 19 al 23 de novembre hem celebrat la Setmana de la Ciència. Cada any 
durant aquest mes la celebrem. Però aquest per nosaltres és especial perquè és el darrer 

que estem a l’escola. 

Aquesta setmana cada curs exposa algun experiment que 
després presenta a la resta de l’escola. Aquest experiment 
normalment l’hem treballat al desdoblament de ciències. Hi ha 
la possibilitat que les altres classes facin preguntes als que ho 
expliquen. 

Nosaltres els nens i les nenes de sisè vam fer un mural sobre 
els coets voladors és  l’experiment que després vam presentar 
a tota l’escola el dia de la cloenda de la setmana de la ciència. 
El vam titular Equipatge per a un viatge a l’atmosfera. Es 
tractava d’enlairar coets realitzats amb ampolles de plàstic. 
Necessitàvem aigua, un tap de suro amb un tub prim (com 
la càrrega d’un bolígraf) per poder passar l’agulla d’inflar, un 
suport per poder aguantar l’ampolla cap per avall i una manxa 

o compressor d’aire. 

Primer vam agafar ampolles de gasosa, Fanta, Coca-Cola, ...  Les vam guarnir i decorar per 
grups com nosaltres vam voler: amb papers de colors, diaris, pintura, ... I també hi vam fer 
tota mena de detalls: portes, finestres, ... Ens van quedar molt bé!!!  

Per enlairar-los havíem de ficar aigua a dins l’ampolla. Vam provar de posar-ne diferents 
quantitats: fins la meitat, una tercera part, o gairebé buides, així miràvem quines s’enlairaven 
més fàcilment.  Després calia tapar-la.  
Agafàvem un tap de suro i hi fèiem un 
foradet per on hi cabés el tub de boli 
buit. Per allà entrava aire i feia que 
el coet sortís volant. Si hi havia molta 
aigua no volava tant amunt perquè 
pesava molt i no es podia enlairar del 
terra.

Alguns van arribar a sobrepassar la 
teulada de l’escola. 

Uns dies abans de la setmana de la 

Setmana de la Ciència!
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ciència a sisè vam fer un concurs de dibuix per dissenyar un rellotge de sol per una paret 
del pati. Va guanyar el dibuix de la Marina i un grup de la classe el vam pintar a la paret. 
Amb l’ajut del pare del Pol de P5 vam poder-lo acabar i el dia de la cloenda vam presentar 
el rellotge a tota l’escola.  

Els més petits ens van preparar unes rampes per veure per quines baixen més ràpid els 
objectes, també una activitat per pensar com separar el ferro de l’arròs i experiments amb 
aire. Varem poder comprovar la força de l’aire que mou els molinets, la que fem bufant amb 
les canyetes,... 

Els experiments de primer estaven relacionats amb el so, vam veure com vibrava una làmina 
metàl·lica i ens van fer posar l’orella al terra per 
escoltar el so del diapasó. 

Els de segon ens van ensenyar a fer un helicòpter 
amb un paper i també ens van comparar els 
helicòpters a unes llavors d’un arbre del nostre 
pati que cauen rodant i fent remolins a l’aire. 

Els de tercer ens van ensenyar un experiment per 
veure que l’aire ocupa lloc i també que pesa.  

Un dels experiments que més ens va agradar va 
ser el de la cursa de cucs de quart. Consistia en 
col·locar unes cordes amb unes palletes entre 
dues cadires i després inflar dos globus allargats, enganxar-los a les palletes amb cel·lo  i 
en un moment donat deixar-los anar per veure quin anava més ràpid.  

Els de cinquè ens van ensenyar dos experiments amb globus i ampolles.  Un tenia truc 
perquè hi havia un forat a l’ampolla. L’altre experiment consistia en inflar un globus enganxat 
al coll de l’ampolla escalfant l’aire. 

Aquest any la setmana de la ciència va ser molt divertida, ens ho vam passar molt bé i tots 
els experiments eren entretinguts i divertits, van sortir tots bé. 

Segon de Cicle Superior
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Coeducació: no tinc temps!

Fa vint-i-dos anys que faig de mestre i sé que a l’escola només ens podem dedicar a allò que realment 
importa, no volem perdre el temps... Però què passaria si “alguna cosa de les que realment importen” 
ens hagués passat desapercebuda?

La vida està plena de prioritats. No pots fer-ho tot, així que has d’escollir. L’escola no és una excepció. 
No té sentit dedicar temps a allò que no és essencial. La societat ens pressiona per fer-ho tot: 
educació vial, prevenció de riscos laborals, educació pel consum, educació per la pau... però això no 
té sentit: ens faltarien hores i mans per fer-ho tot!!  Qualsevol docent que estigui a la classe ho sap: 
no podem fer-ho tot.

Per aquest motiu a molts centres no es té temps per fer accions de coeducació.

No és per mala voluntat. Simplement és per un tema de prioritats. La coeducació no és prioritària, 
però l’ortografia –per posar un exemple- sí ho és perquè sense una bona ortografia no podríem 
assolir els nivells d’èxit acadèmic i aprenentatge que busquem.

Des d’aquesta perspectiva, no tenir plans de coeducació conscients, escrits i discutits en claustre 
per ser aplicats a les aules de manera sistemàtica és una mostra d’intel·ligència dels centres: estem 
prioritzant els temes importants. No significa que s’estigui en contra de la igualtat, ni de construir una 
societat més justa. Només significa que hi ha altres temes més importants dins l’escola. No pensem 
en la coeducació com quelcom fonamental a transmetre a les famílies, a treballar també amb elles... 

Però, i si ignorar la coeducació fos un error? I si ignorar la coeducació portés al fracàs escolar? Què 
passaria si resultés que la coeducació fos al centre del fracàs escolar? Què passaria si resultés que la 
coeducació fos una de les  variables més importants per incrementar l’èxit de l’alumnat?

Bé, el que acabo de preguntar no és una hipòtesi, sinó una de les conclusions d’un estudi: la coeducació 
i el gènere són una solució assequible contra el fracàs escolar des dels centres docents.

El que estic afirmant és hi ha estudis (“Fracàs escolar? La solució inesperada del gènere i la coeducació” 
de descàrrega gratuïta a http://www.boiraeditorial.com) que demostren que la coeducació és la 
clau per impulsar una millora notable en l’èxit acadèmic. I que demostren que, lamentablement, la 
metodologia té un pes molt inferior.

He estat mestre durant vint-i-dos anys i també jo he quedat sorprès en saber-ho. Però les dades dels 
estudis són evidents. I, gràcies a elles, he entès moltes de les coses que passen a l’aula: perquè la ma-
joria de persones amb mala conducta són nois, perquè les noies acostumen a ser més netes i polides 
en les seves feines, perquè les noies acostumen a treure millors notes, perquè els nois s’obliden dels 
deures més sovint que les noies...

Les persones que llegiu això esteu intuint que, si el que dic és cert, les pràctiques quotidianes de 
l’escola i a la família s’han de modificar perquè la coeducació ha d’ocupar un espai tan central com 
el de l’ortografia... No us demano que ho creieu cegament, només us animo a llegir l’estudi i actuar 
en conseqüència.

Daniel Gabarró
Mestre d’Infantil i Primària.

Psicopedagog de Secundària.
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QUE ÉS L’AMPA?
Si anem a la pàgina web de l’AMPA de la nostra escola, podrem llegir alguna cosa semblant a que l’AMPA 

és una entitat que agrupa pares i mares de l’escola amb l’objectiu de contribuir en la millora de la qualitat de 
l’ensenyament que reben els nens i nenes treballant conjuntament amb els diversos actors de la comunitat educativa 
per aconseguir una escola pública catalana, participativa i democràtica. Llegit així, tot seguit, sembla un propòsit 
força gruixut, però en realitat jo en faig la següent interpretació. Per a mi, formar part de l’AMPA d’una escola 
suposa gaudir d’una altra possibilitat de participar en la vivència educativa del teu fill/a, mirant d’aportar-hi 
alguna cosa, per petita que sigui.

L’AMPA de la nostra escola, com a qualsevol associació, es regeix per una Junta Rectora de persones 
escollides d’entre els propis socis. Aquesta Junta, alhora, s’estructura en comissions que aquest curs són 
concretament: la comissió de menjador i activitats de migdia, la comissió de comunitat educativa, la comissió 
de transport i acollida matinal, la comissió d’informàtica, la comissió esportiva i la comissió reivindicativa 
(“Acampada Escolar”). 

A partir d’aquestes comissions i sempre coordinadament amb la direcció de l’escola, es duen a terme 
tasques pròpiament de gestió com seria l’organització del transport escolar o la gestió del menjador i, d’altra 
banda, s’impulsen propostes de participació adreçats a tota la comunitat educativa. En aquest segon bloc hi 
cabrien les festes de l’escola com la de Nadal, o la festa de final de curs, activitats com el grup de teatre de 
pares i mares , la “bicicletada”, les activitats de lleure del migdia, etc. 

Aquest curs s’han plantejat dues convocatòries des de l’AMPA que pensem que exemplifiquen molt bé 
quines són aquestes possibles vies de participació en la vida del Sant Jordi. Aquestes no són cap altres que la 
Coral i el “Banc de temps”. Una activitat com la coral ens ha permès un espai de convivència entre mestres, 
monitores de migdia, pares i mares,...  que genera complicitats a partir de passar bones estones plegats. A 
banda del resultat, que sigui dit de passada, va ser espectacular! Pel que fa al “Banc de temps”, suposa una nova 
via per oferir-se a la comunitat educativa, per aportar allò que pensem que pot ser d’ajuda. Qualsevol cosa 
és vàlida si el fi és el mateix; hi té cabuda una persona que entén de música, com una altra que l’apassiona la 
informàtica  fins a aquell o aquella que pot arreglar una taula.  La gestió dels oferiments de temps, es porta a 
terme conjuntament des del professorat i la Junta de l’AMPA. 

Aquest serà el meu segon curs com a membre de la Junta de l’AMPA de l’escola Sant Jordi i no m’agradaria 
acabar aquest escrit sense adreçar quatre ratlles al Jose Antonio Martínez, ex president de l’AMPA. Pensem 
que mereix un altre agraïment públic des d’aquestes pàgines en reconeixement a la seva dedicació a l’escola 
Sant Jordi, perseguint sempre aquell objectiu tan feixuc, i alhora lloable, amb què s’iniciava aquest article. 
Gràcies Jose Antonio!  

 Carles València

PAPERERIA - ESCOLAR - OFICINA

Luís Companys, 31 - Tel. 973 26 23 16  -  Fax 973 26 21 62
25003 LLEIDA
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Cada cosa al seu lloc
La recollida selectiva a casa: 

fàcil i necessària
Us heu parat mai a pensar el munt de brossa que generem 
en el nostre dia a dia? A l’esmorzar, cuinar, anar a comprar, 
treballar,.. En total, cadascú de nosaltres genera 1,15 kg de 
brossa al dia (segons dades del 2011). Ens podria semblar 
que tampoc és tant... però al cap de l’any són 420 kg de 
brossa per persona, o el que és el mateix, una columna de 
3 m d’alt per 1 m d’ample per cadascun de nosaltres... (sort 
que no els hem de guardar a casa!) I si pensem que només 
a Lleida som 138.000 persones, això vol dir que cada any, 
els lleidatans llencem més de 58.000 tones de residus a 
les escombraries.... una autèntica muntanya de brossa. De 
totes aquestes deixalles, el 85 % són materials o productes 
susceptibles de ser reutilitzats, recuperats, reciclats... de 
manera que s’allargui la seva vida útil i s’estalviï haver 
d’extreure matèries primeres per generar nous productes... 
però, en comptes d’això, el 74% dels nostres residus 
s’aboquen al dipòsit controlat de residus de Montoliu, i 
només el 26% es recullen selectivament i s’aprofiten per a 
altres usos. D’aquí la importància de fer una bona separació 
de residus a casa.

De ben segur que els nostres fills i filles tenen consciència 
sobre la necessitat de reciclar i de fer recollida selectiva... ja 
que és un tema treballat a les aules, però els nens i nenes, 
a part de les experiències que tinguin a l’escola, adquireixen 
hàbits en funció del què veuen fer a casa. Les mares i els 
pares som un model de comportament per als nostres fills i filles i encara que de vegades no en 
siguem del tot conscients, el què passa dia a dia dins de casa és el que després reproduiran ells en 
la seva quotidianitat. 

En el tema del reciclatge, hem de ser un exemple a seguir: seleccionar les deixalles és un acte de 
responsabilitat per no malmetre el medi ambient i de coherència en l’educació dels nostres fills i 
filles.

Però, fins i tot quan estem convençuts... a vegades ens sorgeixen dubtes: I això... on va?

Fem-ho fàcil!, en el cas de Lleida (cada municipi escull el seu sistema de recollida i gestió de residus, 
entre diversos models possibles), al carrer trobem diversos contenidors:

- El contenidor marró, per a les restes orgàniques, restes de menjar, vegetals... i en general, per a 
tot allò que “es podreixi”. Hi podem llençar ossos, espines, triadures de fruita i verdura, el marro 
del cafè, sobres d’infusions, taps de suro, closques d’ous i de fruits secs, papers de cuina bruts, 
flors i rams marcits o restes vegetals de testos i balcons (en petites quantitats). Els excrements 
d’animals no hi haurien d’anar per motius sanitaris, s’haurien de llençar al rebuig. Les restes 
orgàniques són els residus que més generem, el 38% de la brossa en pes, i és la part més 
bruta, ja que és una fracció humida i susceptible de desprendre olors. Si la separem bé, ens 
estalviarem molts problemes, ja que tot i que ocupa poc, és la part que haurem de treure més 
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sovint... i la més fàcil d’aprofitar!, ja que es converteix en compost, adob, de forma natural.

- El contenidor blau, per a paper i cartró, diaris, revistes, caixes plegades, fulls, sobres, cartrons.... 
Només cal tenir la precaució de plegar bé els cartrons i evitar llençar-hi paper encerat o de fax 
(que ha d’anar al rebuig) i l’anomenat “paper d’alumini”, que és un metall (i pot anar al contenidor 
groc). 

- El contenidor verd, per als envasos de vidre com ampolles i pots, sense taps ni xapes (que van 
al groc). Altres vidres, com finestres trencades, s’han de portar a la deixalleria. El vidre és el 
millor material per al reciclatge, ja que es pot recuperar al 100%, és a dir, es pot triturar i tornar a 
fondre per donar nous productes indefinidament i sense perdre qualitat.

- El contenidor groc, per als ENVASOS. És el que genera més dubtes i 
confusions. Hi pot anar qualsevol envàs de plàstic, metall o d’altres 
materials. Bosses de plàstic, tetrabrics, ampolles i garrafes de plàstic, 
llaunes de begudes i d’aliments, pots de iogurt, safates de porexpan, 
embalatges de plàstic film... Però també, malles de la fruita, envasos 
de cuallada de ceràmica o caixetes de formatges de fullola. Una pista 
per saber si quelcom és un envàs o embalatge, és buscar el Punt Verd, 
símbol que indica que el productor d’aquell envàs està adherit als sistemes 
integrals de gestió d’Ecoembes y Ecovidrio, i per tant, aquell envàs pot anar a recollida selectiva, 
al contenidor verd si és de vidre, al blau si és paper o cartró, o al groc si és d’altres materials, 
com plàstics i metalls (principalment). Els envasos són molt lleugers i voluminosos, motiu pel 
que és important que els xafem i pleguem bé abans de llençar-los al contenidor. Els residus 
d’envasos són tan heterogenis, que abans d’anar als gestors i recicladors corresponents, cal fer 
un triatge per separar els diferents tipus de materials. 

- El contenidor gris, de rebuig, és on es llença el que no es pot aprofitar, com bolquers, compreses, 
burilles, pals de fregar, bosses d’aspiradora, residus d’escombrar el terra, bolígrafs trencats... 
Bàsicament, els residus que tinguin barreja de materials i no es puguin separar. El que llencem 
al contenidor gris, es porta a abocar i no s’aprofita res.

A la ciutat, també hi ha altres punts de recollida selectiva vinculats a entitats socials, com els 
contenidors taronges de roba i joguines i els contenidors d’oli. I punts de recollida de piles (a 
supermercats i botigues) o medicaments (a farmàcies).

TOTS els residus domèstics, que per les seves característiques, dimensions, o perillositat, no es 
puguin llençar als contenidors del carrer o no tinguin un contenidor propi però encara es puguin 
aprofitar, es poden portar a les deixalleries on s’encarregaran de treure’ls-hi el màxim profit i de que 
tinguin una gestió adequada. 

Per a dubtes més concrets sobre on llençar cada residu, podeu consultar els següents webs:
http://sostenibilitat.paeria.cat Regidoria de Medi Ambient i Horta de l’Ajuntament de Lleida (amb 
informació sobre la recollida selectiva i les deixalleries de Lleida).
www.vullreciclar.cat Web de l’agència de residus de Catalunya sobre recollida selectiva

I quan sigueu uns experts… us atreviríeu a desafiar als vostres fills en algun joc de recollida 
selectiva? Aquí trobareu un de ben divertit amb propostes per reduir i reutilitzar els residus abans 
de llençar-los!
 www.arc.cat/ca/publicacions/exe/reciclatge/index.html

BON RECICLATGE PER A TOTES I TOTS!
Pietat Pizarro (Mare del Pol Lorenzo de P5)
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CAMINA, fes salut, fes amics, 
fes cultura, fes país... mou-te!!!

La Coordinadora Lleida Camina agrupa setze entitats lleidatanes que promouen entre altres activitats 
la joia de CAMINAR.  L’objectiu fonamental és difondre i col·laborar en l’adopció d’un estil de vida 
actiu i saludable dels ciutadans i ciutadanes de Lleida i de retruc conèixer la història, la ciutat i el 
seu voltant. Difonem les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i  ens adherim 
al lema ciutats actives, vida saludable!!!.  Aquestes caminades serveixen també per conscienciar a 
la ciutadania de la importància de portar una vida amb activitat física. Camina 30 minuts cada dia 
que millora la teva salut. Les caminades van dirigides tan a adults, gent gran i adolescent com 
infants, són assequibles a totes les edats. 

El diumenge 2 de desembre va 
tenir lloc la darrera caminada del 
programa preparat per l’any 2012. 
Aquesta caminada va ser la darrera 
de les 17 que van organitzar les 
entitats lleidatanes agrupades en 
la Coordinadora Lleida Camina. 
Petita Crònica : Un centenar de 
caminadors en un esplèndid matí 
gelat es concentraren a la plaça de 
la Sardana del Turó de la Seu Vella 
per seguir al president de Peus 
Solidaris, Josep Molina, sota el 
lema “Si vols un somriure... cuida’t 

els peus!” La marxa curta arribà fins a la Serreta de la Bordeta i tornà al mateix indret, amb un 
recorregut de 9,5 km i una participació de famílies senceres de tots els barris. La llarga arribà fins a 
prop d’ Artesa de Lleida per acabar també a l’emblemàtic monument lleidatà.

Les caminades han comptat 
amb el recolzament de la 
Diputació de Lleida/IEI, 
El consorci del Turó de la 
Seu Vella i de l’Ajuntament 
de la ciutat, amb l’especial 
recolzament de la Regidoria 
d’Esports i de moltes 
infermeres dels Centres d’ 
Atenció Primària. Es dona la 
circumstància que un total 
de vuit caminades han sortit, 
passat o arribat al Turó de 
la Seu Vella i les que no ho 
han fet han gaudit de la seva 
omnipresent, poderosa i 
estimada visió pels diversos 
camins trescats.
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Volem encoratjar als lleidatans i lleidatanes de totes les edats, barris  i cultures a moure’s,  a adoptar 
un estil de vida menys sedentari, més actiu, cuidant l’alimentació i guanyant en qualitat de vida, vine 
i camina, caminem junts per que Lleida Camina.

A continuació fem una petita descripció i dates d’algunes d’elles organitzades des de l’ AVV Balàfia 
i DonaBalàfia associació en col.laboració amb altres entitats : 
 
03/03/13 II Caminada Internacional de les Dones. “En commemoració del 8 de març, dia 
Internacional de la Dona” i per que  “Seu Vella : Patrimoni de la Humanitat” 
Sortida i arribada Turó de la Seu Vella. És fa un recorregut pels carrers en nom de dona de la 
nostra ciutat i és reivindicarà que és posi el nom de la primera regidora de l’Ajuntament de Lleida : 
Aurèlia Pijoan
28/04/13 VII Caminada de Balàfia “ 41 anys de moviment veïnal” 
Sortida i arribada Centre Cívic de Balàfia. És la Caminada de la Cursa : La Festa 
de l’ Esport i la Salut. Aquest any solidària amb l’ Associació E. Contra el Càncer 

06/10/13 VII Caminada de Pinyana 
Sortida Centre Cívic de Balàfia i arribada Secà de Sant Pere (parada Bus)
Hi ha 2 recorreguts, el llarg arriba fins a Rosselló.
És valora la importància cabdal que va significar per aquestes terres de secà  la Sèquia de 
Pinyana 
 
24/11/13 V Caminada de la Marxa Nòrdica “homes i dones units contra la violència masclista” Aquest any 
commemorem els 700 anys del privilegi de la Querimònia concedit pel rei Jaume II a la Val d’ Aran el 1313. 
Sortida Parc de Santa Cecília  i arribada Turó de la Seu Vella

Esteu amatents i no us perdeu tampoc les solidàries de Fibrolleida, Diabètics, Limfelleida, Fins al 
moll de l’os i Down-Lleida. 
Si voleu veure sortir el sol des de la Seu Vella, la de Trenc d’Alba.
Si voleu Ballar Garrotíns la ruta pel carrer Cavallers. La que és fa a la nit, la Nocturna del Camí de 
Sant Jaume. La Marxa del Segrià. La més pionera La Popular de la Seu Vella  i la de les vessants 
de les nostres contrades que ens donen a conèixer des de l’ Ateneu Popular de Ponent i el Centre 
Excursionista. Totes elles embolcallades pel caminador incansable Molina i els seu Peus Solidaris. 

Les i els integrants de la coordinadora s’han plantejat la signatura d’adhesió de la Carta Internacional 
per Caminar : Per	a	la	creació	de	comunitats	sanes,	eficients	i	sostenibles	on	la	gent	esculli	
caminar.
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La Coordinadora Lleida Camina us  convida  a seguir el calendari de caminades  2013. 
Properament en farem difusió

NORMES DE SEGURETAT PER A LES CAMINADES
1. Utilitzar un calçat i roba còmodes.
2. Evitar l’activitat després de menjar abundantment, l’activitat  pot interferir en la correcta 

digestió.
3. Porta aigua i ves  bevent durant el recorregut, sobretot quan fa calor.
4. Quan es pugui, camina sota l’ombra.
5. Porta gorra i/o barret, protecció solar, ulleres de sol.
6. Evita la calor extrema.
7. Hauries d’anar a una velocitat que et permeti parlar.
8. Cal respectar les normes de seguretat vial.
9. No oblidis que s’ha de respectar el medi ambient i l’entorn.
10. Anima als familiars i/o amics a caminar amb tu.
11. Portar un rellotge per controlar el temps,  pot ser útil.
12. Portar un podòmetre et permetrà mesurar les passes i així observar objectivament com 

millora la teva salut.
Família Baró i Farreny

Salut
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Reinventar-nos en temps de crisi.
Són moltes les famílies que es veuen afectades per l’actual crisi econòmica i on es donen situacions 
en què un dels dos progenitors no treballa, inclús els dos. També es pot produir que els  ingressos 
familiars es redueixen a prestacions d’atur, o fins i tot, aquestes es poden haver esgotat. Aquestes 
situacions poden produir frustració i desànim.
Està clar que si fem un retrocés fins a èpoques anteriors ens adonem que hem avançat molt en 
l’adquisició de drets, béns i serveis, així com millores socials i laborals; però ara amb l’arribada de la 
crisi la realitat ha començat a canviar i estem perdent fites que han costat molt d’aconseguir i que ens 
aportaven una qualitat de vida.
Per la qual cosa ara, a les famílies, ens toca reinventar-nos i deixar de ser màquines de consumir i 
aprendre a treure el millor de nosaltres dins del context socioeconòmic actual. Hem de fer un esforç i 
transmetre als nostres fills i filles que menys és més, i que a vegades es tanca una porta, però se n’obre 
una altra de millor.
Per exemple, els pares i mares que estan a l’atur i disposen de més temps per poder compartir amb 
els seus fills i filles, donat  que aquests creixen tan ràpid i que la vida actual molts cops és estressant, 
aprofitin aquest temps com a complement en una tasca tan meravellosa com és la criança. Aquest 
temps complementari ens permetria realitzar amb els fills i filles activitats que no podem fer normal-
ment, i això no té preu. A més, cal tenir en compte que per compartir i passar-ho  bé amb els nostres 
fills i filles no cal fer oci de consum, sinó, per exemple, aprofitar els espais verds i d’oci municipal 
amb la companyia de familiars, amics i amigues, això els aportarà la grandesa de les coses simples.
També cal tenir en compte  que quan es té menys hem de realitzar una millor distribució dels recur-
sos econòmics, i d’això els nostres infants en poden extreure i gaudir del valor que tenen les coses, 
donant més sentit a tot allò que els envolta. A més, els donem l’oportunitat d’aprendre a racionalitzar 
els béns propis, aquesta lliçó magistral serà bàsica pel seu futur. I no podem oblidar, que per educar 
als nostres fills i filles, res millor que ensenyar amb l’exemple. Està clar que no hem d’estrenar tot 
allò que fem servir...
Un altre fet positiu que ens pot aportar la crisi es treure’ns la dependència de totes aquelles coses que 
no són necessàries i de les quals en podem prescindir. En temps de bonança el mercat, per promoure 
el consum, ens han fet creure i ens hem volgut creure, que necessitàvem una quantitat molt gran de 
coses per fer-nos la vida més còmoda, però la comoditat ha derivat en dependència i aquesta ens fa 
dèbils com a espècie.
Això sí, s’ha d’anar en compte de com poden influenciar els efectes de la crisi sobre els nostres in-
fants. Nosaltres els hem d’explicar  que és i com ens afecta i els hem de transmetre la lectura positiva 
que les situacions difícils també fan créixer els homes i dones i produeixen una motivació addicional 
que és necessària i fonamental  per viure. Qui pot assegurar que quan superem aquesta crisi, passats 
uns anys, no en vindrà una altra? Hem d’aconseguir que els nostres fills i filles siguin forts i tinguin 
criteri propi.
Per poder assaborir els bons moments hem d’haver viscut els dolents.
Sobretot, no hem de caure en el parany que tenir menys coses materials és un retrocés. Les genera-
cions anteriors, pares, mares, avis i àvies varen viure amb menys, i qui s’atreveix a dir que no van ser 
feliços?
Hem de deixar de banda la versió negativa de la crisi que ofereixen els mitjans de comunicació, els 
quals molts cops només busquen titulars sensacionalistes, i quedar-nos amb la part de la qual podem 
aprendre. Només cal aplicar la lògica a la vida. 
Perquè la crisi econòmica és només econòmica, i de nosaltres depèn que no arribi a altres àmbits. No 
hem de permetre que la crisi econòmica es transformi en una crisi de valors.

Ma. José Sánchez
Mare de la Savina de P5 i la Bibiana de P4
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ÈXIT I SATISFACCIÓ PEL 
FUNCIONAMENT DEL MIGDIA

Com sabeu aquest curs hem iniciat un nou plantejament pel que fa 
a les activitats de migdia, motiu pel qual ens podem felicitar totes 
i tots perquè veient com ha anat el primer trimestre, aquesta nova 
proposta, sens dubte, ha estat un encert.

Diferents activitats organitzades per l’AMPA i després d’escoltar 
les valoracions dels nens i les nenes, mestres, monitors i 
monitores, ens vam adonar  que el funcionament del migdia havia 
de millorar. Les crítiques que vàrem rebre es referien sobretot a 
que el migdia quedava molt atapeït perquè hi havia una activitat 
dirigida pràcticament a diari, també es plantejava que no hi hagués 
possibilitat de triar, que fossin obligatòries. Tot plegat, feia que en 
molts moments, hi hagués una desmotivació per part dels i les 

alumnes, una difícil gestió per part dels i les professionals i un excés de conflictes. Davant de tot això vam 
decidir que calia un canvi i ens vam posar a treballar. 

Després d’analitzar la problemàtica i valorar propostes vàries, 
vam decidir-nos per l’organització  que ara us intentarem 
explicar. 
Vam decidir que les activitats no fossin unidireccionals, tan 
dirigides i que tinguessin més en compte les motivacions, 
inquietuds i necessitats dels nens i nenes.  Com bé sabeu, 
tenim el privilegi, de formar part d’una escola que confia, vetlla 
i potencia, les capacitats individuals i col·lectives dels nostres 
fills i filles, entenent a cadascú d’ells i elles com un subjecte 
amb les seves particularitats. És per això, que ens vèiem amb 
l’obligació d’adaptar les activitats a aquesta manera de pensar 
i de fer.

Ara els nens i nenes decideixen de forma autònoma a quina de les activitats volen participar: teatre, jocs 
de taula, biblioteca, plàstica, ball, etc..., i les propostes que es fan en cadascun d’aquests àmbits solen ser 
obertes, innovadores, amb sentit i tenint en compte les necessitats que van sorgint, com la participació en 
concursos. La tasca dels monitors i monitores és vetllar pel seu bon funcionament, motivar amb les propostes 
i no tant de dirigir sinó d’acompanyar, això els suposa més implicació i creativitat, la qual cosa se’ls hi ha de 
reconèixer.  
Als nens i nenes els hem traslladat part de la responsabilitat de la gestió del temps i de l’espai,  i  amb això 
estem potenciant la seva autonomia i la gestió pròpia del grup d’una forma tranquil·la i respectuosa. Ara 
l’ambient de migdia és més engrescador i relaxat. 

D’altra banda, sabeu que continuem apostant per les activitats esportives, que també considerem molt 
importants. Aquesta modalitat és més dirigida, però té un alt component lúdic.

Per acabar, ens agradaria compartir una reflexió amb vosaltres. Els 
nostres fills i filles ens manifesten de vegades la falta de temps per jugar, 
somiar, parlar, pensar, crear i altres, és per això que hem volgut donar-
los aquests espais, perquè puguin continuar creixent com  a ciutadans i 
ciutadanes responsables, crítics, autònoms i amb pensament propi.

Si teniu dubtes sobre l’organització i el funcionament de les activitats, 
estarem encantats de parlar-ne i compartir-ho, per millorar-ho.

Comissió de Menjador i Activitats
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Nou accés.
Per fi ja tenim un accés diferenciat del de l’Institut 
Manuel de Montsuar. Aquest estiu passat se’ns va 
complir aquell anhel tan desitjat per tota la comunitat 
educativa, l’evidència de tenir una porta pròpia per 
poder accedir a la nostra escola. Poc a poc la porta 
es va revestint. Ara sembla que només manca ficar-hi 
el nostre logo en format gran. 

Ampliació de l’Acollida:
Aquest curs a l’institut Manuel de Montsuar han fet 
un canvi d’horari. Aquest fet ha suposat que moltes 
famílies que tenen fills i filles escolaritzats/des a 
l’institut i a l’escola fessin la petició de poder deixar 
al seu fill o filla un xic abans a l’acollida per tal de no 
haver d’estar un quart d’hora esperant.

Menjador:
Aquest curs escolar hem canviat d’empresa de 
menjador essent 7 i tria la nova empresa adjudicada. 
7 i tria entén la cuina com una eina pedagògica. Així 
és com treballen perquè els infants desenvolupin 
el sentit del gust i el bon menjar, seguint una dieta 
mediterrània equilibrada i variada.  

Web: Ha arribat un nou curs i un nou web a la nostra escola. Per accedir-hi només us cal 
anar a l’antic web i clicar a l’ellaç que hi trobareu. El nou link és:  https://sites.google.com/a/
xtec.cat/ceip-santjordi-lleida/home 

Trobada d’inici de curs. Un any més s’ha iniciat el curs escolar i com cada any, malgrat els 
temps que vivim, hem compartit aquest moment amb membres de la comunitat educativa. 
Mares, pares, treballadores de la neteja, monitores, monitors, mestres... tots i totes les que 
vam poder ens vam desitjar un profitós curs la tarda del dia 13 de setembre. 

Apadrinament i acompanyament lector: 
Aquest curs escolar hem ampliat l’estona conjunta de lectura, són 20 minuts després del pati. 
Però hem volgut fer un pas més i cada 15 dies fem un apadrinament lector entre els nens i nenes 

Notícies
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de 6è i 2n. L’alumnat més gran es prepara una lectura 
que després fa llegir al seu apadrinat o apadrinada de 2n.  
D’altra banda els nens i nenes de 4t fan un 
acompanyament lector amb els nens i nenes de P5. 
Cada 15 dies llegeixen un conte que prèviament s’han 
preparat a un nen o nena de la classe dels conills. 

Solidàrium: 
Un any més hem participat en aquesta fira solidària 
que intenta lluitar contra la fam, la pobresa i l’exclusió 
social amb actuacions senzilles per promoure la igualtat 

entre gèneres i l’autonomia de la dona i millorar la salut materna. Els nens i nenes de 4t, 5è 
i 6è van participar en la fira intercanviant algun llibre o joc.

Biblioteca:
Aquest curs hem ampliat el préstec de la biblioteca fet per les 
famílies, des de P3 fins a 6è i una tarda a la setmana cada cicle 
poden agafar llibres de les biblioteques de l’escola en préstec 
per poder-ne gaudir també a casa. A primària també hi ha les 
estones del pati del matí que en poden fer i a més a més al migdia 
que també es pot estar a la biblioteca per treballar o fer préstec. 
Un grup de sisè s’han ofert a fer d’ajudants de biblioteca i 
col·laboren també a la biblioteca de primària fent préstec, folrant 
o registrant llibres.

Acampada escolar: 
El passat 8 de novembre a la plaça 
Ernest Lluch i va haver una trobada 
de les diferents comunitats educatives 
de les escoles de Lleida per donar a 
conèixer les dificultats que el món de 
les escoles té com a conseqüència de 
les retallades en el món de l’Educació. 
Prèvia a aquesta jornada, la nostra 
escola va dedicar una tarda a fer tallers 
d’instruments amb materials reciclats, 
a fer assemblees, a escoltar el conte 
de l’elefant encadenat i a recordar 
moments viscuts bonics.

Conferències: Cada curs procurem fer 3 
conferències. La primera va ser el passat 12 
de desembre. En Xavier Gimeno i en Bartomeu 
Buira van encetar el cicle de conferències amb 
“Eines per a fer de mare i pare”. 
S’està treballant en les properes i de moment 
tenim confirmada la ponència del Tortell 
Poltrona per al tercer trimestre. Des de la 
junta de l’AMPA ha sorgit la idea de fer la 
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representació teatral que aquest passat curs es va fer des del “teatre de famílies” per a tota 
la comunitat educativa. Es farà pagar un preu simbòlic per recaptar diners per “Pallassos 
sense fronteres” i fer la donació el dia que vingui el Tortell Poltrona. 

Agenda 21: Els nens i nenes de l’escola ja 
sabem on llençar les deixalles, ja que cada 
contenidor té una bossa  de color diferent, tant 
a les classes com als passadissos i als patis. 
Llencem el paper al contenidor on hi ha una 
bossa de color blau, tot el material plàstic, 
llaunes, paper d’alumini... al contenidor on hi 
ha una bossa de color groc i la brossa orgànica 
o de rebuig al contenidor on hi ha una bossa 
negra.
Al parvulari hem decorat, al taller de “posem 
bonic el parvulari”, unes caixes de folis que 
serveixen de contenidors de paper.

Trobada de famílies de P3: 
El passat 13 de novembre, com ja és 
tradició, vam celebrar un berenar amb 
les famílies de P3 i tot l’equip que 
intervenim amb el grup. La intenció de 
la trobada rau en afavorir la coneixença 
entre famílies i equip per tal de fer un 
bon vincle des de l’inici i evidentment, 
perquè els nens i les nenes s’ho passin 
bé preparant el berenar i jugant amb els 
companys i companyes. 

Festa de la tardor: A la primera 
festa que celebrem a l’escola no 
hi va faltar la marató de contes, 
les danses ni el berenar a base 
de panellets, castanyes, coques, 
melmelada, rosquilles, bombons i 
codonyat. 
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Setmana de la ciència: 
Del 19 al 23 de novembre vam celebrar 
la 17a. edició. Vam experimentar amb 
l’aire, les rampes, el magnetisme i el 
so. Per celebrar la cloenda vam enlairar 
coets i vam inaugurar el rellotge de sol.

Festa de Nadal: un Nadal ple d’amics invisibles, de cançons i 
moments màgics, xocolata i torrons i amb noves propostes de 
participació. 

Esports: 
Malgrat la situació d’incertesa econòmica 
s’han endegat les competicions i trobades 
habituals. El dissabte 11 de novembre la 
gent dels cicles inicial i mitjà van participar 
en la matinal de miniatletisme a les pistes 
de les Basses d’Alpicat, el temps aquest 
any va acompanyar i van poder gaudir 
d’una bona participació. També s’ha iniciat 
la competició comarcal de bàdminton, 
la primera trobada va ser el primer de 
desembre a les pistes de l’Inefc a la Caparrella. Les activitats esportives de cada dia s’han 
iniciat amb normalitat, afegint una col·laboració amb el Manuel de Montsuar preparant un 
equip femení de voleibol de cara al proper curs.

Estades de setembre: hem iniciat un curs més amb 
aquest servei que ofereix l’AMPA. S’han preparat 
activitats lúdiques i amenes per iniciar els primers dies 
de setembre i ajudar les famílies a compatibilitzar la 
feina amb la cura dels fills i filles.

Mestres en pràctiques: Aquest curs hem acollit a 
l’escola alumnes de pràctiques de magisteri de segon, 
tercer i quart de primària i de tercer i quart d’infantil. 
Ens agrada acompanyar als futurs i futures mestres 
en l’aprenentatge de tan valuosa feina. Esperem que 

la seva estada a l’escola sigui profitosa i agradable. 

Tertúlies dialògiques: Aquest curs iniciem una nova activitat “les tertúlies dialògiques”, 
un espai en el que famílies i mestres compartirem pensaments i reflexions al voltant de 
l’educació, a partir de la lectura d’articles o de llibres. 
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COMPARTIR SENTIMENTS
L’època que ens ha tocat  viure, té moltíssimes coses positives, que ens donen benestar  i que ens 
fan sentir confortables. Però també  té un munt  de carències , sobretot emocionals, doncs no 
tenim mai temps per aturar-nos i expressar el que sentim. 
M’agradaria però, si em permeteu, compartir un trosset dels meus sentiments amb vosaltres, de la 
manera amb la que em sento més còmoda, amb els poemes. 

RECORDS
Indrets, flassades deformes, inanimades... 
 
He deixat enrere el teu perfum. 
Perquè has partit? 
És fang, o és pedra el que et batega al pit? 
Amor, dono fe que t’estimo, 
més enllà de l’agonia de les paraules dites... 
Em parla la teva essència, 
com impregnant-me de l’udol del vent, 
com una arpa tocant les teves notes escrites. 
Sovint somio amb la tendresa dels àngels 
i les moixaines del teu consol, 
i sento, corprès de tu, 
la clau de plom de les teves entranyes. 
Però,  malgrat tot...ets lluny 
i jo sóc ebri dels teus pensaments, 
esclau de les teves misèries, 
esborrany del que un dia, vaig ser: 
un bedoll amb les seves arrels tendres. 
 

ABATIMENT 
 
No saps pas res, dels meus silencis! 
No t’he dit mai, per on començar... 
Mai no m’has vist, com branca seca, 
provant de viure i de fitar. 
Tinc un gran mal: desesperança, 
pel qual tu mai has preguntat. 
Però tinc un do, el càntic verge, 
l’ardor i la mort, del meu esguard. 
S’atansa el foc i no l’esperes, 
em mira l’astre, a l’horitzó. 
Camino sol i volo lliure, 
però cloc els ulls...sento buidor! 
Què sabràs tu, dels meus impulsos, 
no saps pas res del ras més blau. 
De llunes suaus, de casa meva, 
o sentiments, tancats amb clau!           

                                                                               
                                                                                                                                  

Sònia C.
Mare Adrià de 4t
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Petita i bonica
amb ulls marrons,
els cabells molt rossos amb tirabuixons.
Polida i guarnida, amb un vestit roig
Que fa molt goig.
Tots sou convidats,
 a la festa i jugarem plegats
  Lluc Folch Farreny 4t

El Nadal ja ha arribat
I els regals estan en camí.
Falta poc perquè arribin els Reis
i el Pare Noel, el tronc ja està aquí.
M’agrada el nadal, les estrelles brillen 
i ens porten desitjos con el Nadal
   Sergi Gomez 3r

NADAL
El Nadal ja ha arribat
i les estrelles han saltat.
Els Reis Mags vindran i
ens portaran regals.
Els nens i les nenes salten d’alegria i
diuen adéu al Pare Noel des del seu trineu:
Adéu fins el proper any
i als Reis Mags també.
  Lila Pijuan 1r

Racó Poètic

 

 

POEMA NADALENC
L’hivern ja ha arribat
les castanyes han marxat
les nadales i els fanals
són perfectes al Nadal.
Els torrons aqueixalats
els avets ben decorats
panellets abandonants
i els regals ja preparats.
Pare Noel ve carregat
de joguines i regals
i el tió de Nadal
de dolcets ensucrats.
  Dani Navas 4t

NADAL A L’ESCOLA
Al Sant Jordi l’hivern ja ha arribat i
molts regals ens deixaran.
Un arbre ben plantat
a la conserjería està adornat.
Els reis i el Tió passaran
i molts regals ens deixaran.
Ja estan preparats
perque arribi el Nadal
adults i infants
 Marina Comet 6è
 Júlia Izquierdo 4t
 Andrea Salguero 4t
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