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Un nou curs acaba i arriben
les vacances, colònies,
casals d’estiu i un munt
d’activitats que compartir amb
les nostres filles i fills.

Aquest ha estat un curs
marcat per l’aplicació de la
‘famosa’ sisena hora.
Personalment jo  no ho veia
clar, perquè perdre activitats
extraescolars, per impartir no
se sabia ben bé el que ni
com. Ja el ‘producte’ no ens
l’havien venut gaire bé els
polítics, els sindicats de
mestres i els propis docents.

Finalment, tot ha anat prou
bé. Deixar clar que només
puc parlar de la nostra escola
que és el que conec. Crec
que aquesta hora s’ha
organitzat amb prou seny i
que s’han cobert algunes
mancances en algunes àrees,
o bé s’han introduït algunes
activitats força novedoses i
amb un interès especial com
pot ser el cas de la biblioteca,
la informàtica o l’ampliació de
la plàstica. 

Des d’aquí volem felicitar la
iniciativa d’impulsar l’hort i
més concretament els  petits i
petites pagesos/es per les

provisions d’enciams, cebes i
alls que tant ens han alegrat
la cuina de casa.

L’aplicació d’aquesta sisena
hora ha passat una mica
desapercebuda tant per part
de les famílies com dels
alumnes, i això és bo perquè
vol dir que ha entrat en una
normalitat i que no ha alterat
per a res el normal
funcionament del centre.

Esperem que de cara al
proper curs la cosa continuï
igual o millor i que les
properes novetats que es
preparen des del
departament d’Educació
s’implantin amb la mateixa
fortuna.

Sabeu que aquesta revista és
de tots i totes i ens agradaria
engrescar-vos a participar, a
col·laborar  fent articles.

Aprofitar per desitjar-vos un
bon estiu i unes millors
vacances. 

Xavier Gómez

Editorial

Sumari
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-TENIM AMICS PER 
JUGAR, TREBALLAR I
DIBUIXAR JUNTS. 

-AMB ELS AMICS 
PARLEM DE COSES 
DIVERTIDES, AVORRIDES, DE TONTERIES I 
TAMBÉ FEM PALLASSADES. 

-EL QUE APRENEM HO PODEM 
PARLAR AMB ELS AMICS.

Parvulari

-JUGUEM MOLT AL PATI, ALS 
RACONS, A LA CASETA I A LA
SALA. 
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- AL MATÍ JUGUEM A LA 
SALA 

-LES MESTRES ENS AJUDEN A 
APRENDRE COSES. 

-PER SABER COSES I 
TREBALLAR MOLT. 

-A CIÈNCIES FEM COSES 
DIVERTIDES. 

-ENS HO PASSEM MOLT BÉ ALS 
TALLERS. 
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-APRENEM NÚMEROS PER 
COMPTAR QUANTES 
COSES HI HA. 
-ENS AGRADA MOLT
DIBUIXAR. 

TAMBÉ FEM MÚSICA I 
CANTEM I BALLEM.

-APRENEM LLETRES PER 
PODER ESCRIURE EL
NOSTRE NOM I EL DELS
ALTRES. 
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- CADA DIA ESCRIVIM LA 
DATA A LA PISSARRA I 
FEM JOCS AMB LES 
LLETRES. 
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-ENS AGRADA MOLT ANAR A 
COLÒNIES PERQUE: 

.ENS QUEDEM A DORMIR 
 .CUIDEM ANIMALS 

FEM EL JOC DE NIT AMB LES LLANTERNES
 .FEM CABANES 
 .JUGUEM A FÚTBOL
 .CANTEM CANÇONS.... 
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El dimecres 16 de maig de 2007, tot el cicle inicial vàrem anar de colònies al càmping
de Prades. Els nervis es palpaven a primera hora del matí, l’emoció d’una nova 
experiència va prendre el son a més d’un la nit anterior. Un viatge amb autocar i un 
munt de sorpreses ens esperaven a pocs quilòmetres d’aquí, i així ho van veure alguns
dels nens: 

Ni més ni menys, així va ser el nostre primer matí plegats, fora de l’escola i lluny dels
nostres pares. Van ser tres dies intensos, amb moltes activitats i sortides que poc a poc
anaven acabant amb les nostres reserves d’energia. Aquest matí va anar seguit d’una
sortida per Prades, per conèixer la seva història, després per alguns d’un intens partit de
futbol per altres unes quantes curses o simplement d’un petit descans a l’ombra d’un
arbre. Després de sopar l’última activitat del dia un joc de nit (que no va agradar a
tothom) i a dormir.

1er Cicle Inicial
COLONIES A PRADES
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I amb tot això, va arribar la nit, la son i les ganes d’anar a dormir. Aquest cop vam
caure com a troncs i com ja hem dit llevar-nos al dia següent va costar com mai i no
diem l’excursió fins a la Roca Foradada. Però ho vam superar tots sense molts
problemes i a més vam fer gana per a l’últim dinar al càmping.

I així van ser les nostres colònies, ni més ni menys!! Una experiència que intentarem
no oblidar mai! 
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Cicle inicial
Arnau : el llibre que més m’ha agradat 
llegir és La medalla,  tracta d’una 
noia que participava a les curses  i es 
deia Meritxell i amb el temps va 
quedar primera perquè es va esforçar
molt. 

Iris :     m’ha agradat molt aquest
llibre, El cavaller Sant Jordi  perquè,
el drac, tot el que trobava al davant 
s’ho menjava. Un bon dia es va
acabar tot el menjar i no sabien que 
donar-li i li van donar... la princesa! 

Fernando : el llibre que més m’ha
agradat llegir és Tina súper bruixa i
els dinosaures  i encara me l’estic
llegint i és molt bonic perquè tracta
d’una nena que està a la selva i hi ha
un dinosaure i  ve un altre dinosaure 
que s’espanta de l’altre. 

Miquel : el llibre que més m’ha
agradat llegir és Això
no mola, escarola ,  
m’ha agradat molt
perquè és un llibre
molt bonic i amb molta 
lletra i amb poquets 
dibuixos. Al final hi
posa qui ho ha fet, qui
ho ha escrit i qui ho ha 

dibuixat... 

Cristina : el llibre que més m’ha
agradat és Recull de poemes per a
petits  i grans. M’ha agradat molt
perquè és tot de poemes i jo n’he 
escrit. N’hi ha un que me’l se de
memòria:

LA LLUNA
La lluna , tan blanca,
sembla de paper.
Té cara de pena 
i res no hi pot fer.
Penjada  
en la fosca
com un llumener,
La lluna
ja plora,
damunt el carrer.
Bofill,F.;Puig,A.;Serrat,F.

Júlia : el llibre que més m’ha agradat 
llegir ha estat “Tina súperbruixa fa
bromes màgiques”
perquè parla de que fa 
aparèixer animals per art 
de màgia. I a mi
m’agraden molt els
animals i a més a més és molt divertit.  

Parla de que la Tina va a casa de la
seva àvia perquè ha fet una cosa i li
han donat un premi. Per art de màgia 
fa aparèixer un cavall, una vaca i un
porc. El llibre té uns dibuixos molt 
bonics! 

Marc G.: el llibre que més m’ha
agradat llegir és El llibre de la jungla . 
Parla d’un nen perdut al bosc que el
troba una família de llops i se 
l’emporten davant del cap dels llops i
els hi va dir que se’l podien quedar i la
lloba li va donar llet al nen i el pare li
ensenyava a caçar. I quan el tigre va 
sentir l’olor del nen... 

Íngrid : El llibre que m’ha agradat ha 
estat La dama i el Rodamón i 
sabeu? És molt, molt bonic perquè 
quan és Nadal el Jaume i la Lindi
tenen molts i molts regals. I al primer 
regal hi havia una gosseta molt bonica 
que li van ficar REINA.

2n Cicle Inicial
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Marçal : el llibre que més m’ha
agradat llegir és High School
musical  perquè va de dos joves que 
es coneixen al Frestyle Club perquè el
presentador d’un concurs de karaoke, 
els crida per cantar una cançó. Més 
tard quan van sortir a fora van parlar 
i... 

Anna : jo encara no me l’he acabat de
llegir, però és molt divertit es titula Tina
superbruixa i les bromes màgiques  va
de que  a la Tina se li apareix a casa
seva un cavall, una vaca i un porc, però 
com que no me l’he acabat de llegir...
Me’l van regalar quan vaig fer 8 anys.
Quan llegeixes una pàgina en vols llegir 
més. 

Jaume : el 
llibre que 
més m’ha 
agradat és el
Jaume I, el 
conqueridor
. És un llibre
que explica 
lluites i els 
tresors que 
va 
aconseguir. I 

una cosa, és que és veritat que li van 
tirar una fletxa al cor i una al cervell i
no li va afectar  res.  

Judit : el llibre que m’ha agradat més 
és Gent del carrer

 perquè parla
dels contraris: gent prima i gent 
grassa, gent alta i gent baixa, gent 
rica i gent pobra, gent bruta i gent
neta, gent forçuda i gent fluixa... 

Adrià V . : el llibre que més m’ha
agradat llegir és el de Les Tres 
bessones perquè surt el Club 
Banyetes i els nens hi van amb 
l’autobús.- I un altre conte el de
l’Arnau de Vilanova  que era valent i hi
ha endevinalles molt divertides. 

Maria G.: el llibre que més m’ha
agradat és La sonrisa de la Luna , 
m’ha agradat  perquè un ratolí es 
casa amb un elefant i els fills es diuen 
“eleratones”. No se perquè es diu la
sonrisa de la Luna, crec que és 
perquè la lluna sempre somriu  per la
nit a l’elefant que és molt bo perquè 
viu amb 11 elefants més i ... 

Alba : el llibre que més m’ha agradat 
llegir és el de
Azur i Asmar .  
M’ha agradat 
llegir-lo perquè 
parla de dos 
nens un moreno
i un altre ros que 
als dos els cuida
la mainadera. 
Però un dia 
arriba un home 
molt ben plantat 

que és el pare de ll’Azur i li diu que 
pugi en un carro i... 

Alex : el llibre que més m’ha agradat 
llegir és El capità Calçotets contra la 
Dona del Monyo Mutant .  

M’ha fet molta gràcia. Em
van agradar els dibuixos. 
I també em va fer gràcia 
quan els nens estaven en 
una cabana dalt d’un 
arbre. 
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Marc V.: el llibre que més m’ha
agradat és El llibre de la jungla 
perquè     quan me’l vaig posar a 
llegir vaig veure que els dibuixos  eren
molt bonics i em van agafar moltes
ganes de llegir. 

Ylénia : el llibre que més m’ha agradat 
és Sadurní Gamarús del Montsant . 
Ara us explicaré la història: Sadurní 
anava a caçar cada dia per la nit i es 
ficava als portals, a les portes sobretot 
a les finestres i cada  vegada que veia
un ratolí anava directe cap el ratolí
sense parar-se. Em va agradar 
moltíssim. 

Núria : el llibre que més m’ha agradat 
llegir és Tina superbruixa i els
dinosaures  i m’ha agradat molt. Va
de que la Tina Superbruixa es troba a
la seva habitació dos dinosaures... 
Me’l van regalar pel meu aniversari.
En tinc un altre 
per explicar és 
el del Tento i
el Nadal . El
Tento a la llista
de les joguines 
que volia, es 
va oblidar del
patinet que era... el que més volia i... 
El vaig trobar a la Fira de llibres de
Sant Jordi. Els dos m’agraden molt. El
Tento és un gos i la Tina una nena, 
els dos són simpàtics. 

Alejandra : El llibre que més m’ha
agradat és el de  la Kika superbruja 
y el mar. És la Kika y la ciudad
sumergida . 

 És un llibre on hi ha
conjurs, molts conjurs. 
Kika és una nena 
entremaliada i té un 
germà que es diu Pitus. 
És guai, es munta en 
un cavallet de mar i té 
una mica de por  i la

Reina dels dofins va molt ràpida i...

Dana: m’ha agradat llegir un llibre que es titula 101 preguntes i respostes
sobre els animals . M’ha agradat aquest llibre perquè parla d’animals i pots 
aprendre 101 coses. El capítol que m’ha agradat més ha estat el del dofí que
explica  que a vegades els pescadors agafaven els dofins per a pescar 
sardines perquè als dofins els hi agrada molt nedar al costat dels bancs de
sardines i quan les sardines estaven a tres quarts de quinze, els pescadors les 
pescaven, però sabeu, els pescadors es quedaven els dofins i si eren bons 
se’ls menjaven i si no els deixaven anar. 
També he llegit un capítol dels pingüins. Resulta que els pingüins crien i tenen 
un ou però mentre la mare va a buscar menjar el pare cova. I ... 
Manel:  el llibre que més m’ha
agradat llegir és d’un bebè que se 
perd al bosc i es diu El llibre de la 
jungla  i l’adopten uns llops. I el
tractaven com un cadell i es feia més
gran, cada vegada més gran fins que 
es va fer súper gran  i jugava amb els 
cadells de llop i s’ho passava súper 
bé i anaven a passejar pel bosc i un 
dia es va trobar ...  

Laura : el llibre que més m’ha agradat 
es titula Tina Súperbruixa i el
cavaller tocat de l’ala , va de que en 
Pitus   i la Tina es queden sols a casa 
i el Pitus es vesteix de cavaller i fa
veure que lluita contra un cavaller i el
vestit està fet de capses de cartró i
porta una olla al cap i corre per tota la
casa i llavors de tant córrer en Pitus 
se li va quedar l’olla al cap i la Tina
intentava treure-li l’olla però no podia i
al final...  
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Joel :  

m’ha agradat molt el de la Tina
Súperbruixa a la recerca de tresor
tracta d’un senyor que es diu Colom i
la Tina fa de Colom i el seu germà en 
Pitus ha perdut un cavaller de Lego i
molesta a la Tina i me l’estic llegint i el
recomano per als nens  de cicle inicial
i l’autor es diu Knister  i el llibre té
molta lletra i moltes pàgines i hi ha 
trucs i són divertits i fan riure.  

Adrià D .: el llibre que
més m’ha agradat 
llegir és el de En Kiki
vol xocolata  perquè
es tractava d’un lloro
que sempre volia 
xocolata però no sabia 
dir xocolata i llavors

deia xoco. Un dia l’avi de la nena va
ficar un cordill a la porta  i un clau. Ho
va ficar perquè la gàbia del lloro 
anomenat Kiki estava a prop de la
porta  i quan es volia escapar tocava 
el clau contra la porta i sonava. I... 

Maria F .: a mi m’ha agradat llegir el
llibre El conte dels oficis  perquè té
molts títols i perquè aprens els oficis 
perquè són molt bonics, parla de  tot,
tot dels oficis.  

Andrea : el llibre que més m’ha
agradat és Aristogats  perquè tracta 
dels meus animals preferits: els gats.
Són els meus animals preferits perquè 
són molt finets i carinyosos. I el llibre
explica  la història d’una gateta que va
tenir fills. 

Consells per a ser un bon lector o una bona lectora

1. Cada dia reserva’t una estona per llegir.
2. Després de llegir, en un raconet màgic, guarda-hi el llibre amb el seu punt de llibre apunt per
l’endemà.
3. Busca qualsevol excusa per a què t’expliquin o et llegeixin un conte o una història.
4. Visita les llibreries i biblioteques més properes.... descobreix les novetats i els llibres de les
temàtiques que més t’agradin.
5. No et quedis amb dubtes. Pregunta allò que no entenguis de les teves lectures.
6. Si tens ganes de llegir, apaga la tele.
7. Quan un llibre t’agradi molt, comenta-ho als teus amics. Intercanviant llibres faràs nous amics.
8. Organitza’t a casa la teva pròpia biblioteca.

Llegir et farà créixer durant tota la vida

Centre de Recursos Pedagògics del Segrià
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1er Cicle Mitjà
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Cicle Superior

Ja fa dies  dos parelles de coloms van fer el seu niu
a l’escola. El lloc està molt amagat i ho vam
descobrir a Cicle Superior. Els nius estan amagats en
dos finestres que donen al “xatarrero” i  tenen uns
espais de totxos en forma de quadrícula. La veritat és
que els nius no es veuen des de l’exterior i estan molt
protegits. 

De seguida, nosaltres els
vam descobrir  des del
replà de les nostres
classes. Des de l’interior
es veuen molt bé perquè
els vidres de les finestres
ho permeten. Primer
vam veure un niu, on hi

havia dos ous i més tard en va aparèixer un altre a la
finestra del “cuarto” del teatre i del material que hi
ha entre les dos classes.

OVÍPARS

Els coloms són ovípars, això vol dir que una vegada
s’han aparellat i l’òvul de la mare ha quedat
fecundat, aquesta fa una posta de dos ous. Abans,
entre el mascle i la femella han fet el niu amb petites
branques. 

QUÈ PASSA DINTRE DE L’OU

En el primer niu hi havia dos ous però un d’ells es va
trencar. La mare incuba els ous al llarg d’uns 17 dies
i després neixen els pollets. Fins que no es fan grans,
la veritat és que no els podíem veure massa. La mare

sempre estava a sobre d’ells.

Els incuba, vol dir que es posa a sobre i això ho fa
per mantenir els ous a una temperatura adequada,
han d’estar calentets.

Tots sabem com és un ou per dintre. Sota la closca
trobem un líquid blanc que és la clara i que envolta
el rovell.  Dintre del rovell es forma la cèl·lula de
l’embrió –si s’ha fecundat-  i al llarg dels dies que
està dintre creix perquè s’alimenta del rovell. I quan
ja s’ha format del tot, el “pollet” des de dintre trenca
la closca i surt.

Quan van néixer eren molt petits, amb plomes de
color groc, però amb uns vint dies ja s’han fet grans
i les plomes han canviat molt el color i ara són grises.
Al llarg d’aquest mes la mare els alimenta però ara
un d’ells ja se n’ha anat, ja s’ha fet gran.

LA INCUBADORA

La reproducció que expliquem dels coloms, és la
natural. Hi intervenen el colom mascle i la femella.
En el cas que vulgueu saber com es poden incubar
ous de gallina, sense la mare, i després néixer
pollets... cal  que
consulteu la pàgina
web de l’escola. Al
Parvulari volen fer
néixer pollets, ... ara
ja tenen els ous.

ELS NIUS DELS COLOMS
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ISONA I CONCA DELLÀ
El dia 24 de maig vam arribar al col·legi, però no amb la intenció de fer classe com cada dia. Vam
agafar l’autocar que ens portaria cap a Isona i el primer que vam fer va ser esmorzar. 

Visita al Museu

Només entrar observem la maqueta de tota la Conca.
Podem veure les característiques del relleu i tots els
poblets que hi ha. Sabeu que el municipi d’Isona i
Conca Dellà existeix des de l’any 1970?. Com que els
pobles són molt petits es van ajuntar per poder tenir
millors serveis. En total hi viuen unes 1.270 persones,
repartides en aquestes poblacions: Isona, Covet,
LLordà, Masos de Sant Martí, Siall, Benavent de la
Conca, Biscarri, Gramenet, Montodó, Conques, Sant
Romà d'Abella, Basturs, Orcau i Figuerola d'Orcau.

L’escala del temps. És l’escala del museu i ens porta
des de l’actualitat fins fa 65 milions d’anys.

Pugem al primer pis, i retrocedim 2000 anys. Ara som a la ciutat romana anomenada AESO. Els
romans només volen construir un campament militar i només volen quedar-se un temps. Però al
veure que el lloc té tot allò que ells necessiten –cereals, oli i vinya- s’hi queden més de 500 anys,
-fins a començaments dels segle V. 

Continuem el viatge, ara som al segon pis. Us imagineu 65 milions d’anys enrere, Isona està plena
de Dinosaures. Som al període Cretaci, el clima és molt càlid i el paisatge ple de vegetació. Hi ha
platges, rius, aiguamolls i podem veure fins a sis tipus de Dinosaures, que s’alimenten dels
vegetals de la zona –són herbívors-. 

Nosaltres només veiem dibuixos i restes de fòssils, d’ossos de dinosaures. Ens expliquen el procés
de fossilització i què ha de passar per poder trobar un dinosaure sencer.

El jaciment de la Posa  

Deixem el museu i amb l’autocar ens traslladem a una zona més alta, a la Posa. Baixem i arribem
a un terreny inclinat i rocós. Ens fan mirar al terra i veiem que està ple de clots, de marques. Què
podia haver fet allò? Petjades de Dinosaures o les marques dels ous. Parlem, ens fan pensar,
veiem les marques de l’aigua del mar però si allò no són marques de dinosaure, què deuen ser?.

El paleontòleg que ens acompanya ens
explica que un mestre paleontòleg,
molt important mundialment , va
descobrir unes marques iguals a la
costa del Pacífic americà. Actualment
hi ha uns peixos que deixen les
mateixes marques. Al llarg d’una nit va
deixar una càmera de filmar dintre de
l’aigua i sabeu què hi havia a la
pel·lícula... RAJADES menjant petits
peixos, crancs, ... 
Les marques de la Posa són de
Rajada, això és el que ens han dit.
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Adéu Sant Jordi !

Ah! És l’hora de dinar i ara som al costat a l’ermita de la Posa. A
sota d’uns arbres i a la muntanya. Som al segle XXI, traiem els
entrepans, els macarrons, la carn, la coca de recapte, ... Com que
tenim molta gana, al quart d’hora ja estem jugant a polis i a cacos.

Els estanys de Basturs

Ara som a Basturs, fa molt de vent i la pol·linització dels xops
produeix al·lèrgia a més d’un. Veiem dos estanys, el primer és més
gran. Ens expliquen que són naturals i com s’han format. És un
estany no glacial, l’aigua no prové del desgel de les muntanyes.
L’aigua prové d’un riu subterrani que provoca una font interna
d’aigua d’uns 30 metres de profunditat. En algun punt més avall
s’ha produït una falla i aquesta deixa passar l’aigua que ve de les
muntanyes del voltant. Tan senzill com els tubs i l’embut.

Berenem al coll de Comiols, continua fent molt de vent i després a
l’autocar i cap a Lleida.

El primer dia que vam venir a l’escola Sant
Jordi, només teníem 3 anys, ara – quan la
deixarem - en tindrem 12 o quasi 12 .

No sembla que hagi passat gaire temps, però
han estat nou anys molt bonics .

Ens ho hem passat molt bé fent amics i
aprenent moltes coses, hem tingut moltes
experiències noves, hem fet colònies i sortides
en les que hem conegut altres llocs.

El que hem après en aquesta escola segur
que ens ajudarà molt en el nostre futur: les
assemblees, el respecte al medi ambient,
escoltar els altres i posar-nos en el seu lloc, el
contacte amb les nenes i els nens de parvulari
...

Volem donar les gràcies a totes les persones
que ens han ajudat: mestres, monitors,
entrenadors, conserges, secretàries, així com
a totes les nenes i els nens de l’escola. 

Sempre ens recordarem de vosaltres.

Noies i nois de 6è curs 2006 – 2007

(...) Informàtica és genial, educació física
al·lucinant. En resum, el pas per l'escola m'ha
encantat ... ( Núria )

(...) A mi m’agradaria donar gràcies a tots els
professors pel que  m’han ensenyat, als amics
per la companyia i a les monitores perquè no
ens passés res ... ( Arnau )

(... ) Aquesta escola m’agrada molt perquè he
après moltes coses : Llegir, sumar, multiplicar,
dividir etc. . i moltes més coses. També he fet
molts amic i això és el que m’agrada més de
tot ... ( Pau )

(... ) A sisè l’últim curs hem arribat i molt poc
temps ha durat .Una orla ens donaran i un
gran pas cap a l’institut farem ... ( Josep Mª )

(... ) Aquests 9 anys m’ho he passat molt bé i
el més em costarà serà  dir adéu a l’escola i
els amics ...    ( Adrià )

(...) Encara recordo quan a parvulari, els de
l’ESO ens tiraven les llavors dels arbres i
nosaltres les hi tornàvem ... ( Xavier ).



(...) M’ha agradat molt estar amb
els meus companys i
companyes rient i jugant, i a la
vegada aprenent coses noves
que no sabíem ...( Maria F )

(...) De vegades penso que per fi
em podré considerar una noia
gran anant a l’institut, però
d’altres penso que també
deixaré enrere  una part de la
meva vida en la que moltes
persones han col·laborat i m’han
ajudat ... ( Ivanna )

(... ) En aquesta escola he
conegut nous esports i un d’ells
és el bàdminton. Han estat nou
anys que costarà molt
d’oblidar... ( Patrícia )

(... ) Adéu Sant Jordi, sempre me’n recordaré
de tu, perquè en tu vaig viure molts moments
bons (i alguns de dolents) i és impossible que
t’oblidi mai... ( Marta  )

(... ) He tingut uns molts bons professors i
moltes bones amistats també m’ho he passat
fantàsticament ... ( Imanol )

(... ) A les sortides  sempre m'ho he passat
molt bé, en general han estat interessants,
cansades, i molt divertides. Ah!... i hem après
molt... ( Maria L. )

(... ) Encara me’n recordo que després de
dinar fèiem la migdiada i, tot i que no
m’agradava, sempre m’adormia ... ( Roger )

(... ) De parvulari no recordo gaire cosa, però
sí sé que m’ho vaig passar molt bé, i sobretot
quan anàvem a fer natació... (Mercè )

(...) Estic trist, al pensar que me’n vaig de
l’escola. Vaig venir sense saber llegir ni
escriure, i gràcies als professors i professores
he après tot el que m’he proposat...
( Ferran )

(... )Al parvulari les meves professores em van
ensenyar coses quan encara era petit, i no
sabia res de res, ara penso que m’agradaria
tornar a aquella època, perquè estava
despreocupat i sense exàmens, sense deures
... ( Jordi )

(... ) Els amics que he fet sempre m’han fet

costat, i els professors no són pas dolents ... (
Marc )

(… ) El pas pel C.E.I.P. Sant Jordi ha servit per
a que jo pogués aprendre a fer coses que no
sabia, a tenir una bona educació i a que
passés bones estones... ( Dídac )

(... ) Portar els nens petits a l’autocar m’ha
agradat molt i relacionar-me amb ells ha estat
molt divertit… ( Eric )

(... ) Sempre els professors t’han ajudat en allò
que has necessitat no me’n penediré mai
d’haver vingut a aquest col·legi ... ( Lorena )   

(... ) Les festes que hem fet m’han agradat
moltíssim , la que més divertida he trobat és la
festa de l’aigua que hem fet cada any l’últim
dia del curs ... ( Meritxell )

(... ) M’han agradat molt els companys del
Sant Jordi, els desitjo molta sort a l’Institut... (
Joan Carles )

(... ) M’ha agradat molt estar en aquest “cole”.
La nostra classe és molt xerraire però, a apart
som tots molt agradables i molt simpàtics... (
Alba )

(... ) He fet molts amics i amigues, de vegades
ens hem enfadat però ens hem reconciliat. He
anat a moltes festes i sortides, m’ho he passat
molt bé a les colònies ... ( Joan )
(...) Jo vaig començar en aquesta escola a 2n,
i em va impressionar molt l’edifici , tan gran i
amb tants nens i nenes ... ( Laia )

25
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Bàdminton

Futbol

El passat novembre, un grup de nois i noies del C.E.I.P Sant Jordi vam començar a fer bàdminton.
Al cap d’un mes vam anar a competir. Al primer lloc on vam anar, va ser el pavelló de l’IES Joan
Oró, com que era el primer dia estavem una mica nerviosos. Cadascú va jugar tres o quatre partits
i vam acabar molt cansats. El següent dia que vam anar a competir va ser al Gener al pavelló
d’INEF, aquell dia va venir molt poca gent, perquè estavem malats o havien de fer una altra cosa.
El pavelló és molt gran i té moltes pistes, a més a més, també té una piscina. Vam acabar molt
ràpid perquè hi havia molt pocs participants.
El següent dissabte de competició vam anar més gent i una altra vegada vam anar a competir a
INEF. Dos mesos després de jugar a INEF, van sortir les llistes dels classificats: en benjamí femení
la Núria de 4rt, en benjamí masculí
l’Andreu i el Pau de 4t. En aleví femení
Patrícia, Blau, Nicole, de 6è i 5è. En
aleví masculí el Pau de 6è.
Els classificats van anar a fer la fase
territorial a Agramunt.
Hi havia gent de diferents llocs de la
província Lleidatana. Els dos primers
classificats havien d’anar a Vilanova
del Vallès a competir contra els
primers d’altres llocs de Catalunya, on
hi participen els clubs de bàdminton.
La competició va anar més o menys
bé, tots els del Sant Jordi van quedar
classificats entre el quart i el vuitè lloc.
Aquest any, els trofeus eren molt
originals : una mena de cilindre de
ferro que estava dins un pot de volants
de bàdminton.

Aquest any ens hem trobat
molt bé amb l’entrenador,
l’Oriol, era molt just, i ens feia
jugar a tots.
Els resultats no han estat
gaire bons, en realitat no es
podria dir que érem un equip
bo, potser podríem afirmar
tot el contrari.
Però el més important és que
hem jugat, hem competit,
ens ho hem passat bé i ens
queden moltes ganes de
tornar-hi el curs vinent.
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LA GÀBIA DAURADA
El dia 27 del passat mes d’abril, vam anar a veure una òpera infantil amb motiu del desè
aniversari de l’escola Intèrpret.

La història que tractava l’òpera va ser escrita
pel poeta Pere Pena. La composició musical
la va fer el músic David Esterri. La direcció
escènica és d’Eduard Muntada, de la
companyia Zum Zum. A més, compta amb el
disseny artístic de l’artista lleidatà Víctor
Pérez Pallarés.

L’argument, tracta d’un grup d’animals que
discuteixen en un parc sobre el tracte que
reben del humans. Apareixen dos animals
salvatges que fugen d’una cacera i donen la
seva opinió sobre la vida a la ciutat.

Hi havia diferents personatges: gossos, gats, guineus, esquirols, porcs senglars, mussols,
pollets, ocellets,  mosquits, galls i gallines...

Les disfresses eren molt reals i molt ben fetes, amb plomes, cues i orelles, etc.
El decorat i la història eren molt originals, decorats enormes amb arbres, un sol i moltes
estrelles.

L’orquestra tocava molt bé i la melodia i les cançons eren molt boniques i estaven en
relació amb les accions que feien els personatges.

Hi havia moments en que la música era molt dolça però no s’entenia gaire bé el missatge
i el text, perquè no s’acabava de sentir prou bé.

En general, als nens i nenes de 6è ens va agradar bastant l’òpera de la gàbia daurada.
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ECOAUDITORIES 
Els diferents cicles han realitzat observacions sobre: l’aigua, l’energia, el paper
nou o folis, el paper ja utilitzat que es recicla, la temperatura dels diferents 
espais, ..  

ECOAUDITORIA INFANTIL

Vam observar el consum d’aigua i de paper al parvulari, també el
malbaratament d’energia. 
Hem fet algunes PROPOSTES de millora: 

- Tancar els llums dels diferents espais quan no
hi ha classe. 

- Tancar la calefacció si fa calor.
- Tancar les portes bé quan fa fred.
- Tancar les aixetes si no es necessita l’aigua.
- Omplir menys els gots i tornar-ho a fer si es té

més set. 
- No malgastar el paper. 

ECOAUDITORIA CICLE INICIAL

El cicle inicial va fer
observacions sobre 
l’aigua, concretament
l’estat de totes les 
aixetes de l’escola, van 
observar la durada del
raig a les aixetes 
automàtiques i també si
el raig era correcte o 
vessava per algun lloc.



31

Col·legi Sant Jordi

ECOAUDITORIA TERCER 

En una assemblea d’aula decidirem fer:  
- un control dels folis que es gasten 
- un control del gasto de paper higiènic 
- un control de les fotocòpies que es fan. 

Primer vàrem pensar que el temps que hi dedicaríem seria d’un mes, en
concret el mes de març, però vam allargar fins al 17 de maig el gasto de folis
perquè ens va semblar que si no era poc indicatiu. 
Vam distribuir les tasques entre els alumnes de la classe. 
Vàrem anar a explicar a les classes i a les persones responsables de les 
diferents aules i a la direcció el procés. 
Vam elaborar uns cartells que vam col·locar a cadascuna de les aules. 
I ... començarem el treball
Un cop acabat en vam fer uns gràfics, que a continuació us mostrem:  

PAQUETS DE FOLIS DONATS 

- Els de tercer i els de cinquè són els que han
emprat més paper. 

- Set aules només han utilitzat un paquet 
- L’aula de segon i l’aula d’informàtica n’han

gastat dos 
Pensem que tercer i cinquè han fet més treball
amb folis. 

PAPER HIGIÈNIC  I FOTOCÒPIES

Volem donar les gràcies al Jesús que s’ha encarregat de controlar el paper 
higiènic i les fotocòpies. 
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ECOAUDITORIA  4t

PAPER PER RECICLAR 

La quantitat de paper per reciclar en un mes és: 
- Edifici de primària – 36 kg 385 g 
- Aules de primària – 13 kg 576 g 

Resultats de les aules de primària

Resultats d’altres espais 

curs grams 
1er 4181 
2on 954 
3er 1246 
4art 1786 
5è 2750 
6è 2659 

Espai grams 
Secretaria 3654 
Ampa 1115 
Direcció 3645 
Sala reunions 2542 
Aula Música 2163 
Biblioteca 916 
Consergeria 2925 
Aula plàstica 5466
Aula informàtica 383 
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Llorens Agustí i Quintana, 105, Nau 11
Parc Empresarial “Entrevias” - 25191 Lleida

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

Conclusions i propostes : 

Llums : Quasi mai trobem els llums de les 
classes oberts ( mentre hem estat fent 
l’ecoauditoria ) Pensem que no ens deixem els 
llums oberts perquè tothom sap que ho estem 
controlant. 

Propostes : 

Continuar controlant els llums, sense
que les classes ho sàpiguen 

� Posar cartells recordant que s’han de tancar els llums al sortir de les
classes i quan hi hagi suficient llum natural.

� Que hi hagi càrrecs de classe que tanquin els llums. 
� Tornar a fer una altra ecoauditoria l’any vinent. 

Temperatura : a les tardes, les temperatures de les classes són molt més altes
que als matins, de vegades fa massa calor a les classes. 
Del dimecres al divendres, les temperatures són més altes que la resta de dies 
de la setmana. 

Propostes :

*Tancar la calefacció quan no sigui necessària : a les tardes que faci calor, els 
dies que no faci fred. 

*Posar vàlvules termostàtiques a cada classe per a regular la temperatura dels
radiadors. 

*Quan faci calor a les classes, no obrir finestres, obrir la porta i que la calor se’n
vagi per l’interior de l’edifici. 

*Posar plaques solar fotovoltaiques per a obtenir electricitat. 

*Canviar els sistema de calefacció (un circuit a cada edifici amb caldera 
independent )

PAPERERIA - ESCOLAR - OFICINA

Luís Companys, 31 - Tel. 973 26 23 16  -  Fax 973 26 21 62
25003 LLEIDA
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Aquest curs 2006-2007  ha estat de novetats per l’aula de música. Hem posat en marxa noves formes de
treballar, hem conquerit nous espais físics per la música (encara ens queden cims per fer, l’aula
d’informàtica és el nostre K2 particular) i l’alumnat ha participat molt intensament en el dia a dia de
l’aula. Aquest espai de participació l’hem anomenatel racó d’escoltar , al cicle infantil i presentacions , 
a primària. De tot el que ha passat a l’aula hem estat informant des del Blog de l’aula, http://musical-
santjordi.blogspot.com.

Fent l’avaluació del tot el que hem fet, crec que aquest espai col.laboratiu de l’alumnat, el racó
d’escoltar i les presentacions, ha estat el treball més enriquidor i satisfactori
del curs. Els nens i les nenes han participat amb il·lusió aportant tot allò que
consideraven era interessant per l’espai de música.

Així, a infantil, hem vist (i escoltat, és clar)
cotxes de bombers, ninots amb música,
instruments musicals antics o d’altres països...
tot allò que estigués, d’alguna manera, relacionat
amb la música i el so. (Us vull recordar que no
era necessari que el que es presentés fos material musical, l’alumnat podia
portar artilugis musicals, vídeo, cd’s, instruments, dibuixos, llibres, ...)

A primària, l’alumnat ens ha portat, principalment, instruments. Les nenes i
els nens que practiquen instruments fora de l’escola ens han mostrat el que
fan i han aprofitat per explicar, als companys i companyes, aquests 

instruments musicals, els hem vist, escoltat en directe i amb cura, els hem manipulat. Quan hem pogut,
els hem portat a les altres classes perquè tots els companys i companyes gaudissin de la proximitat a la
música. 

Dins aquest marc, dos alumnes de quart van preparar un conferència
al taller de llengua, sobre els instruments de percussió a l’escola,
que després van presentat als nens i nenes del parvulari que els van
observar i escoltat amb gran interès.

Finalitzant els curs, des de l’aula de música es valora molt
positivament el mateix i ja comença la preparació del proper i
imminent, 2007-2008.

Feliç Estiu i recordeu que al Setembre passem llista i us volem a tots 
i totes amb nosaltres.

Piscina(d’on no sortirem fins que arribi setembre)

NNo pas tots els matins,
ni que sigui diumenge,
podem obrir-nos a la vida,
saber tot d'una que no és tan sols 
frustració, treball, sinó llis trampolí 
des d'on, erecte, salta el cos i cau
en la piscina oblonga
d'on sembla que no pugui sortir mai.

En surt, però, somrient, 
regalimant, lluminós,
i s'abandona a prendre el sol.

 Joan Vinyoli (1976)
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FLOR BONICA DEL JARDÍ

Ets roja  com el foc
tens punxes que em punxen
i  em fan mal
Per què em fas mal
si ets tan bonica?

1r Cicle Inicial
Martí Sans

EL CARAGOL

Bon dia caragol, que estàs malalt? 
Què vols ser el meu amic?
Si plou anirem a passejar, jo portaré un
paraigües,
però tu et mullaràs.
Anirem a la platja i agafarem petxines,
jugarem amb les petxines a la sorra.

1r Cicle Inicial
Júlia Reullí

EL RATOLÍ

El ratolí tan petit tan petit
va a buscar el formatge
i va amb molta cura amb
molta cura perquè sinó pataplaf!
S’enganxa a l’atrapa ratolins....

2n Cicle Inicial
Maria Foix

Recull dels textos guanyadors dels
JOCS FLORALS 2007

RODOLINS D’EDUCACIÓ INFANTIL

El papa del Marc
el porta al parc

Marc Suarez
P – 4

Les estrelles a la nit
fan molt bonic.

Martí Bordes
P- 4

La meva germana té un llit
que per mi és petit.

Ares Leiva
P – 5

He somiat que entrava a un passadís
i que em portava fins a París

Mario Peregrino
P – 5
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EL VENT

El vent és glaçat
per això el nen no menja gelat
l’aigua està freda
I l’eruga ja s’ha fet el capoll de seda
les piscines estan buides
la gent no hi té ganes d’anar
l’aigua està freda i no es volen banyar
n’hi ha d’arbres que es cauen del fred que fa
però hi ha gent que hi posa quatre pals
i la vida torna a començar

2n Cicle Inicial
Dana Barrau

EL LLOP QUE SE’N REIA DE TOTHOM

Hi havia una vegada un llop que se’n reia de tothom: de les formigues perquè eren massa petites;
dels elefants perquè eren massa grans; de les tortugues i els caragols perquè eren massa lents i
de molts animals més també se’n reia. Un dia que el llop caminava pel bosc buscant algú per a
riure-se’n es va adonar que ni hi havia ningú. Ell va continuar buscant i buscant sense trobar a
ningú. Va buscar per tot el bosc però no va trobar a ningú i llavors se’n va tornar cap a casa i li va
dir a la seva mare:
- Mare, pel bosc no trobo a ningú, han marxat tots i llavors no me’n puc riure de ningú.
Quan la seva mare va sentir que se’n reia dels altres li va dir:
- tots els animals del bosc han marxat perquè te’n rius d’ells.
Llavors el llop va dir:
- D’acord, no me’n riure mai més de ningú.
I llavors tots els animals van sortir de l’amagatall. Ja era de nit i el llop se’n va anar a sopar i a
dormir. L’endemà va sortir al bosc a veure si els animals havien sortit dels amagatalls, però encara
no ho havien fet.
Va tornar a buscar i a rebuscar per tot el bosc, però no els va trobar. Va tornar a casa a dir-li a la
seva mare però quan va arribar a casa tots els animals del bosc, el seu pare i la seva mare li van
dir:
- Felicitats llop! Esperem que no te’n riguis mai més de ningú!
Llavors el llop va dir:
- D’acord!
I el llop i tots els animals van continuar la festa i van ser amics per tota la vida i van ser feliços i
van menjar anissos. Fi

1r Cicle Mitjà
Xavier Coma

LA MARIA

Juliol ha arribat
i la Maria ha plorat

La melodia ha escoltat 
i el cor se li ha alegrat

Maria Pepinilla
plora, plora sense parar

Amb gelat ha pensat
i mai més ha plorat

Perquè pensa
que tindrà una altra
oportunitat

1r Cicle Mitjà
Laura Remon
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LA MARTA I EL GOS

La Marta era una nena molt simpàtica que vivia al costat d’un prat molt bonic. Però la Marta no
era molt feliç, perquè no tenia
ningú amb qui jugar. Quan els seus pares no estaven treballant, ella estava al col·legi. Però un
dia la Marta es va trobar un gos abandonat i com que la Marta anava amb la seva mare li va
preguntar:
Ens podem quedar aquest gos?
I la mare va dir que no. Però s’ho pensaria i potser si, també ho havien de parlar amb el seu
pare. I si diu que sí se’l quedarien amb una condició, que l’hauràs de cuidar tu.
La Marta el primer que va fer a l’arribar a casa va ser preguntar-li al seu pare si podien agafar el
gos, i el pare li va dir que d’acord.
La Marta cada dia li donava de menjar, beure i el portava a passejar i li va ficar de nom Lluna. Un
dia la Lluna va tenir un fill i li va posar de nom Estel. L’Estel es va fer molt amic dels gossos dels
veïns. La Marta portava a passejar a l’Estel i als amics i conte contat ja s’ha acavat. Però no van
menjar aniços. 

2n Cicle Mitjà
Núria Salmeron

LES ESTACIONS

Quan és la primavera que bonic!
tot està florit,
arbres i flors
i moltes olors.

A l’estiu quina calor!
anem tots amb banyador.
un gelat ens mengem
i a la platja ens banyem.

Quan arriba la tardor,
ja no fa calor.
quin vent que fa
el terra ple de fulles està.

2n Cicle Mitjà
Clara Gort

UN RIEROL D’ALLÒ MÉS ESTRANY

Hi havia una vegada un noi que aquell mateix dia havia rebut l’herència dels seus pares, que eren
les persones més riques de tot el país, que era Rússia. Aquell noi era molt “tacanyo” i no sabia
compartir res. Un dia va decidir fer-se una casa a les altes muntanyes dels Pirineus de Catalunya.
I així ho va fer, la va fer aïllada dels pobles i molt gran i pel costat hi passava un rierol entre dues
muntanyes, hi havia una mena de cascada.
Així va viure tres anys, fins que un dia van canviar de repartidor de pa, abans era un senyor però
ara era una noia. En veure-la el noi, que per cert es deia Pere, li va dir a la noia que demà que es
dissabte, voldries venir a banyar-te al riu i la noia no molt decidia va dir bé, si tu vols... d’acord,
demà a les dues aquí.
I el noi ben content se’n va anar cap a casa, però el noi no havia visitat mai el riu i no sabia si estava
bé o no, però com que això al noi no l’importava se’n va anar a casa.
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L’endemà al migdia, el noi va arribar al lloc on havien quedat, la noia va arribar més aviat però la
noia estava molt estranya com si alguna cosa l’hagués espantat, d’una manera molt rara.

El noi que no s’havia fixat amb res, li va dir: - què ens tirem a l’aigua? No, no, ara a mi no m’apeteix,
tira’t tu. D’acord es va tirar  i ell noi se l’emportava la corrent però no capa a baix, se l’emportava
cap a dalt!!!

El noi que no era el mateix de sempre, va dir: - vine que això és molt divertit però s’estava a punt
d’ofegar-se i la noia es va llençar de crol i va anar a rescatar el noi, però quan se’n va donar compte
anava cap a baix a terra. I la noia va pensar on pot estar i de sobte va pensar on desemboca el riu
i pensar al mar però com que aquest riu sempre va a l’inrevés deu desembocar a les altes, més
altes muntanyes dels Pirineus, i així ho va fer i és on el va trobar. El noi molt content li va dir: -
voldries viure amb mi? Sí va respondre i van formar una família. 

1r de Cicle Superior
Roger Marin

LES PETITES COSES QUOTIDIANES

Les petites coses
quotidianes de la vida
se’ns escapen de les mans
perquè no tenim cura d’elles.
cada matí ens aixequem
les mans i la cara ens rentem.

Aigua corre
sense prendre mesura
i jo em pregunto
quan de temps
gaudirem d’aquest privilegi.

Sentir la frescor
de l’aigua a la pell
la frescor als llavis
per no tenir sed.

Valorem les petites coses
quotidianes de la vida
petites coses com l’aigua
petites gotes juntes
la grandesa de l’aigua.

1r Cicle  Superior
Raquel Martínez

EM FALTA QUELCOM

Fa mot de temps, en un poblet molt petit, hi havia un noiet que sempre pensava que li faltava
alguna cosa.
Un dia va dicidir anar a veure un savi, perquè li digués què li faltava. El savi li va dir que li
faltava: amor, confiança, companyia i tristesa.  El noi al sentir això se’n va anar corrent a buscar
el que li havia dit el savi, cada vegada que veia algú li preguntava:
si us plau, em pot donar una mica d’amor, confiança, companyia i tristesa.
La gent del poble va començar a dir que potser no es trobava bé. Finalment el noiet va preguntar
a tota la gent del poble i tothom li deia el mateix. El noiet va sentir tristesa perquè no va trobar res
de les coses que buscava, de sobte se’n va adonar que havia trobat una de les coses que li
faltaven, i era la tristesa, el noiet va seguir buscant pels diferents pobles, però encara que trobés
res, seguia buscant. Quan es va parar a pensar, se’n va adonar que havia trobat una altra cosa la
confiança , el noiet cada vegada es posava més content.
Ara només li faltava l’amor i la companyia. El noi va seguir buscant i es va trobar un parell de nens
més que jugaven a futbol. Els dos nens li van preguntar què buscava, en sentir el que deia els dos
nois li van dir que si el podien ajudar, i el noiet va dir que si, en un tres i no res va sentir que havia
trobar una altra cosa la companyia. Al cap d’unes hores es va fer de nit i tots van tornar cap  a casa.
Quan el noiet va entrar a casa, els pares el van abraçar i li van preguntar on havia estat i que
estaven molt preocupats.
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El noi va recordar l’amor i va cridar ben fort:” Ho he trobat tot!”.
El noiet va veure que amb les coses que havia trobat era més feliç, i des d’aquell moment les va
compartir amb tothom i s’ho va passar molt bé. 

2n Cicle Superior
Arnau Bademunt Labadia

UN PREUAT TRESOR ...

En els nostres dies
l’aigua disminueix
cada dia que passa
la gent la consumeix
la malgasta i el planeta destrueix.
Si no neva ni plou
els rius els llacs
s’assequen com els pous.
Entre tots el planeta Terra
hem de salvar
i l’aigua hem d’estalviar
com un preuat tresor.
Perquè la vida pugui continuar.

2n Cicle Superior 
Pau Ballester París

Llibres per a l’estiu
Arriben l’estiu i les vacances i qui més qui menys té més temps i ganes de llegir. He
pensat que ara que a Lleida hem redescobert el castell del Templers, tot i que ells
els anomenaven ‘encomienda’ estaria bé llegir una mica sobre aquesta ordre de
monjos soldat o com ells mateixos es nomenaven ‘els pobres cavallers de Crist’.

Iacobus de Matilde Asensi, un monjo de l’ordre dels hospitalaris,
els grans rivals del templers ha d’esbrinar el perquè de les morts del
Papa i del rei de França desprès de l’execució del ‘Gran Maestre’
de l’Ordre del Temple.

El caballero del Temple de José Luis Corral, narra l’experiència
d’un jove d’Empúries que es ordenat templer en l’etapa final
d’aquesta ordre.

El templario de Michael Bentine, on se’ns explica el paper del
templers en la tercera croada i les seves relacions amb Ricard Cor
de Lleó.

La venganza templaria de Michael Jecks, l’ordre del temple s’ha
dissolt i molt del seus membres han estat cremats com a heretges,
però encara queden cavallers que reclamen venjança.

Beltrán, un templario en el exilio de William Watson, narra el drama de l’anihilació
final del templers, explicada per un supervivent solitari de l’ordre.  

    






