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Un altre curs al sac i pràcticament  ben lligat,
les vacances són a tocar i arriba la temporada
de casals, estades, diades, cursets, etc, però
també dies per llegir, relaxar-nos, anar a la
platja o la muntanya, o senzillament no fer res
de res (o almenys intentar-ho), en fi una
temporada per a fer un munt de coses en
família i el millor de tot és que les podem fer
juntament amb els nostres fills/filles.
Per a ells també és una temporada de gaudi,
de jugar tot el dia, de piscina i mandrejar,
d’aguantar els pares, però també d’haver de
fer quadernets d’estiu i sobretot de preparar-
se per al proper curs, els de P5 que passen a
‘l’escola’ dels grans i encara més els que han
acabat sisè i que faran el gran salt cap a
l’institut, un món ple de reptes, de nous
companys i professors, en fi un  nou món que
els porta cap la maduresa .

Xavier Gómez
President de l’AMPA

Autora portada:
Carina Álvaro
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Parvulari

 
 
 
 
 
 
 
HEM ESTAT DE COLÒNIES A LA MANREANA, A JUNEDA, 
ENMIG DEL CAMP I FENT DE GRANGERS I GRANGERES 
DURANT DOS DIES. 
US EXPLICAREM TOT EL QUE HEM FET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEM FET COMPANYIA ALS ANIMALS. ELS HEM DONAT 
 MENJAR, HEM VIST PLEGAR ELS OUS DE LES 
GALLINES I MUNYIR LES VAQUES. TAMBÉ HEM VIST 
COM UNA MARE PORQUETA ALLETAVA ELS SEUS 
PORQUETS, COM EL PAÓ REIAL MOSTRAVA LA SEVA 
IMMENSA CUA... 
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ELS TALLERS



HEM FET FLAMS 
I TAMBÉ 
IOGURTS AMB 
LA LLET DE LES 
VAQUES DE LA 
GRANJA. 
 
 
 
 
 
 
 
TAMBÉ HEM FET UN TALLER DE MASCOTES I UN 
ALTRE DE L’HORT. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL PA QUE FÈIEM AL 
TALLER EL MENJÀVEM PER 
DINAR. 
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A LES ESTONES LLIURES PODÍEM JUGAR AL CAMP DE 
FUTBOL, A LLENÇAR-NOS AL BUIT DES D’UNA LIANA, A 
ENFILAR-NOS AL  ROCODROM, AL PARC INFANTIL... 
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TOTS VOLÍEM SALTAR A LA CORDA. 
ERA MOLT DIVERTIT!

 
 
 
 

LES ESTONES DE MENJAR TAMBÉ 
EREN DIVERTIDES, PERÒ 
SOBRETOT L’HORA D’ANAR A 
DORMIR: LES LLITERES, ELS AMICS 
I AMIGUES A LA VORA, EL SAC DE 
DORMIR, ENSENYAR CADASCÚ EL 
SEU PIJAMA... 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TOT ESTÀ MOLT 
BO! 
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UN DELS CAVALLS DE LA GRANJA 
ESTAVA ACOSTUMAT A ESTIRAR UN 
CARRO I ENS PORTAVA A PASSEJAR A 
TOTS ELS NENS I NENES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA NIT TÉ UNA MÀGIA ESPECIAL. UNA BARREJA DE POR I 
IL·LUSIÓ. QUAN JA ERA FOSC VAM SORTIR AL CARRER AMB 
LES LLANTERNES A FER JOCS AMB ELS MONITORS I 
MONITORES DE LES COLÒNIES. ALGÚ DELS PETITS ES VA 
POSAR A PLORAR I VA ESCOLLIR QUEDAR-SE AMB LES 
MESTRES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN ACABAR TOTS I TOTES CAP A LES  HABITACIONS A FER 
ELS PREPARATIUS PER DORMIR.  
AL CAP DE POCA ESTONA ES FA EL SILENCI, NOMÉS SE 
SENTEN LES CANÇONS DE BRESSOL QUE CANTEN LES 
MESTRES. 



Les abelles 

A colònies, a Cal Gort, vam fer un taller sobre les abelles. 

Vam anar a veure els ruscos amb un vestit especial, perquè 

ens tapava el cos i la cara perquè no ens piquessin. Vam 

aprendre un munt de coses!  

 

• Hi ha 3 tipus d’abelles: la reina, les abelles 

obreres i els abellots 

• S’alimenten de pol·len.  

• Les abelles obreres agafen el pol·len de 

les flors, se’l posen a les potes, en unes 

bossetes que tenen per transportar-lo.  

• La reina només menja gelea real, és 

l’única del rusc, juntament amb algunes 

cries, perquè quan la reina estarà dèbil faran una lluita i la que sobreviurà passarà a 

ser la reina. 

• Tenen una punxa al darrere per defensar-se, però quan punxen no poden treure-la i 

es moren.  La reina la pot treure un cop. I els abellots no punxen, no es poden 

defensar. 

  

• La reina només surt una vegada a l’any per buscar-se un 

nuvi, fan un viatge tots els abellots, els vells i dèbils 

cauen i el que aguanta més, el més fort, és el que tria la 

reina. Aquest li passa un líquid que té a la panxa i la 

deixa embarassada. 

 

• Les abelles fan fora als abellots si fan el gandul 

• Quan una abella entra en un rusc que no és el seu, les abelles vigilants no el deixen 

entrar. Ho saben per l’olor, cada rusc té diferent olor   

• Hi ha diferents mels segons de la flor que agafen el pol·len 

•  Els apicultors amb un fumador adormen les abelles i els hi agafen el pol·len 

 

 

1r. Cicle Inicial 

1er Cicle Inicial
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Orenetes 

• A vegades quan fan el niu, es trenca perquè la 

boleta de fang no està prou forta. 

• Les orenetes fan molta feina per fer el niu i per 

anar a buscar menjar. 

• Quan fa fred aquí, no troben menjar i van a 

l’Àfrica. Tornen quan aquí comença a fer calor. 

• Són de color negre i blanc.  

• Volen amb el bec obert per agafar insectes. 

• Si fem soroll s’espanten. 

• A la nostra escola hem vist 44 nius, alguns 

havien caigut. 

• Són molt “xules” . 

• Quan cauen els nius, i hi ha ous, es trenquen; i si hi ha pollets, es moren. 

 

 

• A les colònies a Pobla de Cérvoles, 

vam veure molts nius i orenetes al 

carrer de Cal Gort.  

 

• Entren i surten del niu molt ràpid. 

 

• Els nius estan fets de fang. En un 

trosset de niu hi havia una pipa!!! 

 

 

• Si voleu veure el llibre  de la Floreta... 

 

http://biblioteca-santjordi.blogspot.com/2008/05/la-floreta-ha-tornat.html  

 

1r. de cicle Inicial 
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LES COLÒNIES A CAL GORT
Les colònies... possiblement la cosa més esperada de tot el curs. Després de preguntar al mestre

quasi cada dia “quant falta per les colònies?”, aquestes van arribar, i de quina manera, ni la pluja
ni el mal temps del primer dia podien espatllar un moment tan especial . Aquest any no només hi
ha hagut passejades i excursions, hem fet uns tallers magnífics i a més d’entretinguts, interessants.

Hem fet apicultura, és a dir, ens hem vestit
“d’astronautes”, amb uns vestits especials per a que
no ens piquessin les abelles, hem vist com treballen
i on viuen i amb la seva cera ens hem fabricat unes
espelmetes de record.

Però això no és tot, hem anat a plegar ametlles, les
hem pelat i les hem fet garapinyades,
mmmmmmmmm... i què bones ens van quedar.

També ens van ensenyar a fer el pa, un aliment que
consumeix a diari moltíssima gent però que no
tothom sap com es fa, doncs bé, nosaltres ara ja sí i
a més fer-lo és molt entretingut i divertit.

A tot això li hem de sumar passejades per
la Pobla de Cérvoles per aprendre una mica
la seva història, jocs nocturns, excursions,
cançons, el dormir amb tots els meus
companys/es... En definitiva, que ja tenim
ganes de tornar-hi l’any que ve, a on? Això
encara no ho saben però esperem amb
candeletes descobrir les colònies del cicle
mitjà.

2on de Cicle Inicial

2n Cicle Inicial
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ANIMALS
Sabies que d’animals n’hi ha de moltes classes i maneres diferents? Sí? Sabies també que es

poden classificar segon la seva forma de néixer, el lloc on viuen, el seu esquelet, ...? No? Doncs
nosaltres tampoc fins aquest any, la veritat és que ja sabíem que hi havia animals mamífers, aus,
però no coneixíem els rèptils i els amfibis, ni les seves característiques.

Així doncs, vam començar a classificar animals, primer, pels que tenien esquelet o Vertebrats
i els que no en tenen, Invertebrats.

Dins dels vertebrats vam veure que hi havia diferents tipus d’animals, els mamífers, que neixen
del ventre de la mare, tot i que vam trobar una excepció, l’ornitorrinc. Les aus, que neixen d’ous,
tenen plomes i la majoria poden
volar. Els peixos que també neixen
d’ous, respiren per brànquies i
tenen el cos recobert d’escates. Els
rèptils que al igual que els mamífers
respiren per pulmons, però també
neixen d’ous i s’arrosseguen perquè
tenen les potes molt curtes o no en
tenen com la serp. I els més
curiosos els amfibis, animals que
passen una etapa de la seva vida
vivint dins de l’aigua i una altra que
viuen fora, són ovípars i respiren
per la pell i pels pulmons.

Del grup dels invertebrats, vam
parlar d’insectes però vam deixar la
resta de classificacions, que són moltes per més endavant. Dels insectes dir que són animals
sense esquelet que neixen d’ous, tenen sis potes i dues antenes i la majoria tenen dues o quatre
ales, la resta no en té cap. La resta d’animals invertebrats, el cuc, el caragol, els crancs, les
ostres... de moment els hem deixat com a altres grups, esperant els cursos vinents per saber en
quins grups ficar-los. 

2on de Cicle Inicial
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Cicle Mitjà

 
 

 

Diada del dia 22 d’Abril 
 

Llibre realitzat a l’aula 

 
El 23 d’Abril és Sant Jordi, festa grossa a la nostra escola. Però la preparació comença molts dies 
abans, amb l’elaboració d’un llibre. Aquest  any el tema triat era “els contes”.  
Reunits en assemblea, les noies i els nois del cicle mitjà, vam decidir que el nostre conte parlaria de 
les sirenes. Ja teníem triat el tema, i vam decidir el títol: “La sirena Ploramiques” . 
El procés per fer el llibre va ser el següent: 

• La classe de tercer i la classe de quart van fer la seva pròpia introducció.    
• Es parteix la classe en dos grups A i B, i continuen el conte a la seva manera. 
• Ara cada grup es torna a partir en dos A1 / A2 i B1 / B2, per continuar el conte. 
• I, encara vam fer una altra partició, per fer el final. 

Teníem sis històries diferents. Ara havíem d’escriure i il·lustrar el llibre. La part més divertida! I 
que porta molta feina!. 
Tots els llibres van sortir molt bé. Els vam presentar, el dimarts 22 d’Abril, a la Festa oberta a les 
famílies. Tothom va estar molt content! 

  
 Manel, Iris, Anna, Miquel, Àlex, Marçal i Jaume. 

 
La fira del llibre de segona mà 
 

El dia 22 d’abril fem la festa oberta a les famílies. Ara ja fa tres anys fem 
la fira del llibre de segona mà. Aquesta fira consisteix a intercanviar llibres 
llegits, i que ens han agradat molt, per d’altres en la mateixa condició. 
Perquè tot surti bé hem d’estar ben organitzats, per això quan portem un 
llibre ens donen un tiquet per canviar-lo el dia de la festa, a la fira (que és 
una taula amb tots els llibres exposats, que gestionen les famílies). 
És una gran idea que ens agrada molt! 
   

Laura, Marc G., Adrià D., Alba, Íngrid 
 

El bosc encantat i el planter 
 
Pel bosc encantat del dia 22 havíem de portar el personatge de la 
nostra infància que més ens havia agradat per penjar-lo al bosquet de 
pins.  
Per entrar al bosquet hi havia la Gabriela disfressada de maga 
Merlin  i per passar ens posava un segell a la mà i als petits els ho 
posava al front .Quan entràvem a dins havíem de penjar el nostre 
personatge en un fil amb pinces dins del bosc. 
Al costat del bosc agafàvem el nostre test i ens hi podíem plantar la 

planta que volguéssim.  
 
Miquel, Núria, Joel, Àlex i Andrea 
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Diada del dia 23 d’Abril 
 
 
La xocolatada 

El cicle mitja fa la xocolatada a la classe de quart, per això arrangem aquesta classe per a 
esmorzar. La xocolata estava molt calenta però molt bona amb los melindros. 
 
Laura, Marc G., Adrià D., Alba, Íngrid 
 
Lliurament dels premis dels Jocs Florals 

 
El dia 23 pel mati vam fer el lliurament 
de premis de poesia i prosa. Vam 
guanyar dos persones de cada classe, 
una per prosa i una per poesia. Els 
guanyadors  i les guanyadores van llegir 
la seva obra i van rebre un regal i un 
ram de flors. També es van lliurar els 
premis del concurs de dibuix.  

A la tarda després de les cucanyes vam fer uns altres premis, de curses i 
competicions. A les curses guanyen sis persones de cada cicle, i a les 
competicions un equip de set persones.  
Tot això va ser un èxit total. 
 
Laura, Marc G., Adrià D., Alba, Íngrid
 
Les curses 

 
Quan estava a punt de tocar el xiulet, va començar la cursa, 
tothom es va emocionar, va acabar i van felicitar al 
guanyador. Va  començar la següent cursa, es va  repetir 
l’emoció, els guanyadors d’altres curses donaven consells als 
que havien de competir, alguns deien “quina mala sort no has 
guanyat”. 

Alguns nens s’enfadaven i trobaven injusta la competició. Mai plou per tothom! 
 
Dana, Júlia, Maria G., Arnau i Fernando 
 
 
Les cucanyes 
Primer de tot a l’aula amb la senyoreta Mariona, vam triar entres diferents 
cucanyes, curses de sacs, tirar les pilotes a unes llaunes (que al final la va 
fer el Josep Mª), i altres.
Al final vam triar portar globus entre dos persones, a l’esquena, però amb 
la gràcia que dins dels globus hi havia una mica d’aigua. 
Totes les cucanyes van ser molt divertides, la que més ens va agradar va 
ser la del Josep Mª. 
 
 
Judit, Marc V., Adrià V., Ylenia, Alejandra i Maria F. 
 
 

Col·legi Sant Jordi
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Adéu cicle mitjà! ...  
 

Ja s’acosta final de curs, estem preparats per les vacances, tot ha passat 
super ràpid entre problemes i alegries. 

 

L’Esperança ha estat tot el cicle mitjà amb nosaltres, ens ha ensenyat un 

munt de coses. 
 

Han estat dos cursos que m’ho he passat molt bé, tot i que he patit algunes 

vegades per aprendre coses noves, com ara les taules de multiplicar, les 
restes portant-ne i les divisions per dues xifres. 

 

Hem après moltes coses de ciències.  
 

De mestra no només hem tingut a l’Esperança, també hem tingut al Josep 

Maria, al Joan Ramon, a la Carme, a la Mercè, a l’Ignasi i a la Gabriela 
 

Hem après que discutint-nos i barallant-nos també ens fem grans. 

 
Els deures han estat bastant difícils, però divertits. 

 

L’any que ve canviarem de cicle, haurem de dir adéu a l’Esperança i direm 
hola al nou mestre. 

 

Per una banda em fa pena marxar del cicle, però per l’altra no perquè vol dir 
que sóc més gran. 

 

Ara ja començo a dir adéu a la classe de quart. 
 

 

M’ha agradat moltíssim i mai ho oblidaré, mai, mai, mai! 
 

Als nens i nenes que faran cicle mitjà els hi vull dir que faran divisions de 

dues xifres i nombres decimals. Aquests darrers costen una mica, però al 
final s’aprenen.   

 

Què grans! només que em diguin això, ja em sento més gran, per què serà?... 

potser perquè avancem un curs... o... perquè és el cicle dels grans com 
gegants?  

 

El curs s’ha acabat i molt bé ens ho hem passat. Ens ho hem passat genial! 
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Hola cicle superior! 
 

Aviat serem al cicle superior, quina emoció: nou cicle, més grans, nous 
professors, llibres diferents, noves classes,... 

 

Ara passarem al grup dels grans de l’escola i aviat portarem als petits a 

l’autocar.  
 

Ha arribat l’hora de provar noves aventures i d’aprendre moltes més coses. 

Cada cop ens haurem d’esforçar més! Ja ens apropem a l’institut! 
 

Durant el curs traurem bones notes i no farem enfadar als mestres. 

 
Tindrem més responsabilitats i haurem de comportar-nos com a nens i nenes 

de cicle superior. 

 
Jo crec que tot serà diferent i crec que la meva actitud canviarà. 

 

Les excursions seran més divertides i les colònies també. 
 

Quan estaré a cinquè no em faré la gran. 

 
El cicle superior serà divertit i riurem, jugarem i treballarem. 

 

Una classe nova ens espera!!!! 
 

A l’autocar seurem més enrere.  

 
Ara serem els segons més grans de l’escola , i tornarem a trobar els antics 

companys de tercer que són els futurs nens i nenes de sisè, potser com que 

ara som més grans aprendrem a compartir millor el cicle. 
 

I quan farem sisè la festa de la primavera serà en el nostre honor. Al partit 

de futbol contra els pares guanyarem i jo li faré un gol al meu pare. 
 

L’hem d’aprofitar molt el cicle superior perquè és l’últim cicle de l’escola i de 

Primària. 

 
Espero que el cicle superior encara sigui millor que el mitjà!!! 

 

Nens i nenes de Cicle Mitjà 

Col·legi Sant Jordi
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Cicle Superior
  

AUCA DE LES COLÒNIES 
Us volem narrar la història d’unes noietes i uns noiets 
Que quan van anar de colònies van desafiar el fred... 

Amb retard vam marxar 
I a les dues hores a Sort vam arribar 

En Ramon Baylina sabia 
Que quasi tots els dies hi nevaria 

 

 

 

A la casa de colònies vam arribar 
Allí l’equipatge vam descarregar 

Al nord, al sud, a l’est i a l’oest 
Són les orientacions i molt més 

 

Al Gerdar de Sorpe vam anar 
I les propietats dels avets ens van explicar 

La llana filarem 
I una polsera farem 
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A casa Gassia vam anar 
I tota la casa ens van ensenyar 

Amb una ventisca  de neu ens vam trobar 
I molt malament ho vam passar 

 

 

 

 

Amb raquetes de neu vam anar 
I petjades i excrements vam trobar 

A la nit volíem dormir 
Ep! Però, ens havíem de divertir 

  

Quan les pintures vam mirar 
El fred ens va “pelar” 

No volíem tornar 
De tan bé que ens ho vam passar 

I fins aquí la història  
d’unes inoblidables colònies! 

Col·legi Sant Jordi
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EL DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA
Moltes vegades, creiem que coneixem quasi tot de la nostra ciutat, en aquesta sortida , ens vam
adonar que hi ha moltes coses que encara no hem vist i ni tan sols sabíem on eren perquè,
vosaltres sabeu on és i per a què servia el Dipòsit del Pla de l’aigua ?

El dia 26 de març vam anar a visitar el Dipòsit del Pla de l’aigua.

El Dipòsit està al bell mig del casc antic de la ciutat de Lleida, a prop de la Seu Vella i del Museu
de la Panera. Es troba sota una plaça que porta per nom ... Plaça del Dipòsit.

Primer quan vam arribar a la plaça del
Dipòsit ens vam fixar en la font que hi
havia, no rajava aigua i tenia unes
reixetes, per a què deurien servir ? 

Segur que quan acabéssim la visita ja ho
sabríem.

La guia es deia Alba i  ens va començar
explicant la visita, primer vam veure uns
mapes i unes fotografies del lloc d’on
venia l’aigua del Dipòsit- per cert, sabeu
que l’aigua s’agafava del Canal de

Pinyana ? – després ens va donar  un dossier i el vam anar fent entre tots.

L’Alba també ens va explicar com feien abans els habitants de la ciutat de Lleida per a tenir  aigua:
anaven al riu. Més endavant es va construir el dipòsit que es va connectar amb diverses  fonts:” La
font de les Sirenes”, la font del carrer la Palma, la font del davant del IEI... N’hi havia set.
Algunes d’aquestes fonts s’han destruït, com la de les Sirenes, que estava situada a la Plaça de
Sant Joan.   

Desprès vam entrar en una sala on allà  vam veure un audiovisual  de l’història de l’aigua a Lleida.

En acabar vam visitar el dipòsit, vam baixar unes quantes escales. Era impressionant , tan gran i
tot ple de pilars! . El terra del dipòsit estava mullat perquè filtrava aigua de les parets. L’Alba ens
va explicar per a què servia aquell dipòsit, i
com es netejava,  la brutícia que surava es
treia amb una barca i xarxes, de vegades
calia buida’l per fer una neteja molt a fons.

Algunes de les curiositats del Dipòsit  és que
es va construir a finals del segle XVIII i que
hi caben uns 91000.000 de litres... En
l’actualitat no emmagatzema aigua.

Ah! La font que ens preguntàvem per a què
servien les reixetes era per ventilar el dipòsit,
però mai va servir com una font. 

Nenes i nens de 1r de C.S.
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LA GALLINADA
Passat Nadal va arribar la Gabriela i, ens va informar que ens convertiríem en cantants, i no en cantants
normals. Cantaríem amb l’acompanyament d’una orquestra, amb el seu Director i a la Sala Gran de l’Auditori. 

La Gallinada, com ja sabeu, és una Cantata que hem estat treballat els nens i les nenes de cinquè i de sisè.
Durant uns quants dies, llargs, fins i tot setmanes, la nostra mestra de música ens va anar assajant les
diferents de la Cantata: BON DIA, GALL CLOFAT, LA GALLINA CLOCA, LA CANÇÓ D’EN PIUET,
VENJANÇA, CAP AQUÍ CAP ALLÀ, NIT DE FESTA. 

Els assajos eren divertits, uns dies amb música, d’altres sense. Així van anar passant els dies i poc a poc
ens anàvem aprenent tot el repertori i poc a poc la Gabriela ens feia sentir dintre del personatge.

Ell treball ha estat important perquè la representació també era important. Ah! Nosaltres vam cantar amb
d’altres nens i nenes d’altres col·legis de Lleida, érem més de tres-cents. Sembla que el Conservatori va tenir
aquesta idea tan fabulosa, treballar una cantata amb escoles de Lleida i amb nosaltres que no fem música.

Com era una cosa molt important, obria els actes de la Festa Major, havia de venir el senyor Alcalde i d’altres
autoritats, no podia sortir malament. I uns dies abans vam anar a assajar a l’Auditori, el primer dia amb la
meitat d’escoles –van fer dos grups -. Vam conèixer el Director de la Cantata, l’Agustí, que en tot moment es
va mostrar molt seriós, ... les coses havien de sortir bé. Un segon dia, el 5 de maig, quatre dies abans de la
gran estrena, vam tornar a assajar. Ara amb totes les escoles, no cabíem a l’escenari, uf! Quin munt de gent.
Aquest dia es va fer una mica llarg, també va venir un noi per assajar la coreografia.

Ja només quedaven tres dies i calia repassar-ho tot, buscar la roba. Uns texans i samarretes blanques o de
colors clars, i com a complement, la cresta de la “gallina” i el bec. No era massa còmode però sembla que
quan estàvem tots i totes dalt de l’escenari feia molta patxoca.

Va arribar el GRAN DIA, quins nervis. El dia 9 de maig, el dia de l’inici de la Festa Major. A les 15 hores ja
érem al pàrking de l’escola , un súper autocar, el del Futbol Lleida, ens obria les portes, era súper còmode,
de pell fina, amb aire condicionat  posat, semblava l’Autocar de les Estrelles.

Els nervis van començar a aparèixer, vam assajar tota la tarda. Vam berenar, ens vam posar les crestes, els
becs, vam anar al lavabo, érem tanta gent que no cabíem a la Sala 2 de l’Auditori.

Va arribar l’hora de la veritat, estàvem súper però súper nerviosos, però a la vegada ens envaïa una forta
emoció. Vam anar pujant  per les escales, ningú ens veia, pujàvem en silenci, i vam anar sortint. Ara sí que
tenim pessigolles a la panxa. L’Auditori ple, tot ple. L’escenari ple de cantants, l’orquestra, els actors, els i les
mestres, el director. La sala, totes les butaques plenes, un munt de gent però no era gent qualsevol. Eren,
la mare, el pare, el germà, la germana, ... Quins nervis, vam haver d’esperar una mica però quina entrada,
impressionant, vam estar ben callats

Una vegada ets a l’escenari i, passats els primers moments ja no tens tants nervis i com que veus que no et
pots fer enrera, ja et tranquil·litzes. La sensació d’estar
allà dalt va ser molt agradable. Anàvem cantant i
l’emoció creixia , tot anava sortint molt bé, la gent no
parava d’aplaudir.

Per a la majoria de nosaltres ha estat la primera vegada,
i suposem que l’última però realment, ara que ho
recordem, va ser molt bonic. Al final, com tot el que
comença, es va acabar, va ser un dia genial. 

En va sortir tot tan bé... Que quan ens en vam adonar ja
anàvem per l’última cançó.

Hem de donar les gràcies: a la bona orquestra , al seu
director, als actors, a les actrius, als i les mestres i,
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sobretot a la Gabriela.

2on de Cicle Superior.

SISÈ, AL SANT JORDI Maig 2008
Un bon dia de primavera vam arribar a l’escola Sant Jordi, vam conèixer la nostra mestra i alguns
companys. Després de l’estiu, un dia del mes de setembre, de fa nou anys, travessàvem per la
porta dels petitets, per anar a la Classe dels Peixets. Recordem els primers dies i que alguns vam
plorar una mica. Ara bé plorar, plorar, ben poca estona. Als pocs minuts ja ens estàvem presentant
i ja rèiem tots junts. Era un lloc nou, uns companys i unes companyes noves, una gent nova...
Quins anys aquells, l’espai de jugar, la cuineta, el tren, els cotxets... Ens posàvem la bata, quina
feinada! I després a esmorzar, posàvem les estovalles i a menjar. Ah! El pati, petit però bonic, qui
no recorda, els camions o quan jugàvem a prínceps o princeses. Els contes a la vora de les lliteres
a l’hora de dormir.

Quan vam passar a l’edifici de primària, què bé! Ja érem amb els grans, ens perdíem pel pati i poc
a poc hem après com podíem aconseguir un tros de pista per poder jugar. Les festes, les cucanyes,
els panellets, la xocolatada, la piscina, les curses, els rodolins i els poemes. Les excursions, les
colònies , estem nerviosos i contents, deixem els pares i a dormir amb els amics i les amigues.

Us hem de dir que aquesta escola ha estat com un premi per a nosaltres. Aquí hem passat per
diferents situacions, hem tingut moltes sensacions. Del dia més trist al dia més alegre. Mai
oblidarem els bons moments que ens ha fet passar. Uns dels personatges culpables d’aquests
moments són els i les mestres, persones inoblidables. Ens han ajudat a entendre, comprendre tots
els problemes que hem tingut i que tenim. Ens han recolzat, ens han donat respostes a aquelles
preguntes què ens hem fet.  

Al llarg d’aquest últim any hem tornat a reviure la nostra petita infantesa. Ara no portem bata, ni
esmorzem a la classe, ni fem migdiada, no portem el llençol, però ara aquella porta, la travessem
cada dia. Anem a buscar els caragols i els peixets, sembla com si tornéssim a començar. Quina
bona manera d’acomiadar-te, poc a poquet. Quantes emocions, quants sentiments, quants
somnis... 

Hem de donar les gràcies a tota la gent del Sant Jordi però especialment als nostres pares i mares,
per haver escollit aquesta escola i pel molt que ens estimen!

Avui, tenim una barreja d’alegria i de tristesa. Ens diuen que ens fem grans i que hem de continuar
creixent, ... i pel que sembla ho haurem de fer en un altre lloc. No diem adéu perquè la nostra
escola és i serà sempre aquesta, el Sant Jordi.

Aquí es quedaran molts records i la majoria de les coses que hem fet. I voldríem acabar recordant,
aquell nen - com nosaltres - ros, blanquet, eixerit, amb ganes de jugar, que es feia estimar,... el
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Col·legi Sant Jordi

Recull de textos guanyadors dels 

JOCS FLORALS 2008 
 

RODOLINS D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Al nino li faig una abraçadeta 
I després el poso a la capseta. 
                                        
                           Catalina López 
                                      P-4 
 

On vas a menjar la mona? 
a Tarragona. 
 

Lidia Oliver 
P-5 

El cavall corre i menja herbeta 
mentre salta i va a la grangeta. 
 
                               Adrià Torrelles 
                                  P-4 

Amb la moto de color blau, 
Vaig cap al Palau. 
 

Joan Zambrana 
P5 
 

 

EL GAT MORAT 
 

Hi havia una vegada un gat 
que  jugava molt i era morat 
però era una mica violat 
i una mica tigrat  
 

                      Jana Oliver 
                      1r Cicle Inicial 

LA NEU 
 

La neu és blanca con els núvols 
la neu és tova com un coixí 
i a voltes és dura com el pedrós. 
La neu és freda i em fa tremolar 
la neu és humida i em fa refredar 
però, com m’agrada, amb la neu, jugar. 
 

                             Roc Sastre 
                             2n Cicle Inicial  
 
LA FLORETA 
 

Una vegada hi havia una flor que s’obria i es tancava. Ella estava 
molt cansada de tancar-se i obrir-se, un dia es va fer de nit i es va 
obrir, perquè no tenia son, i va veure una ombra a la paret i va 
veure una flor dormint i la floreta es va enamorar. 
 

1r Cicle Inicial 
Mireia Duaigües  
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LA PRINCESA I EL DRÀCULA 
 

Hi havia una vegada una princesa que estava tancada en un castell que no era de 
princeses sinó de dràcules, la van tancar i se la 
volien menjar, però un dràcula no era dolent, era bo, 
un dia el dràcula intentava treure la princesa del 
castell però, el seu pare no era bo, era dolent. 
 

La princesa tenia por del dràcula bo i del dolent, 
però el dràcula bo li va dir: No sóc dolent, sóc bo i et 
vull treure del castell perquè et volen menjar. 
 

La princesa no sabia què fer i li va donar la mà al 
dràcula bo i van sortir però havien d’anar amb 
compte, perquè no els veiessin, van tenir sort 
perquè els vigilants estaven dormint, van agafar una corda i van saltar un forat. La 
princesa es volia casar amb el dràcula bo perquè ell la va salvar i li va donar un 
petó i es va convertir en un príncep. 
 

I conte contat ja s’ha acabat.   
 

                               2n Cicle Inicial 
                                 Alba Gómez 

LA CRISTINA 
 

La Cristina serà fina 
s’ha comprat una gallina 
pel matí surt al jardí 
i es menja un ratolí, 
un dia es va trobar un conill 
que parlava amb el grill, 
va sortir al balcó 
i va beure del porró, 
va anar al terrat 
i es troba amb el gat, 
va anar a veure el gall 
i es va trobar el cavall, 
gat i gos 
discuteixen per l’ós, 
ja n’hi ha prou 
d’empipar al bou. 
 

              1r Cicle Mitjà 
               Dana Barrau 
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SANT JORDI 
 

El dia 23 d’abril és Sant Jordi. Per Sant Jordi es fa una tradició, el noi li regala una 
rosa a la noia i la noia li regala un llibre al noi. 
El dia de Sant Jordi al col·legi fem moltes coses: curses, concursos i entregues de 
premis. Els concursos són de dibuix, de poesia o narració. 
Jo faig un text que és aquest. 
A les curses el Joan Ramon primer ens fa entrenar. També aquest any fem un 
campionat de futbol, quan algun equip guanya li donen una copa. 
No sé si guanyaré alguna cursa, algun concurs o algun premi. 
Doneu-me molta i molta sort! 
 

                                            1r Cicle Mitjà 
                             Adrià Duaigües 
 
MARE 

 

Ets tan bonica 
que els teus ulls 
brillen de nit i de dia. 
 

Et passes treballant 
tot el dia 
i de nit 
te’n vas al dit 
 

Mare, mareta 
descansa una miqueta 
que demà 
has de tornar a treballar. 
 

Espero que tinguis 
bonics somnis 
que puguis descansar 
per demà tornar a treballar. 
 

                          2n Cicle Mitjà 
                           Rosana Mir 

 
 

EL  RATOLÍ, EL CAMALEÓ I LA VACA 
 

Era un ratolí molt rodanxó al que tots li deien: 
 

• Gordo! 
• Golafre! 

 

... I de tot, però un dia va decidir marxar per no haver d’aguantar aquells mal 
educats del país dels ratolins. Caminant, caminant, va trobar una ciutat que es 
deia Camaleosapiens, allí hi vivien uns camaleons que canviaven molt de color i 
eren molt bons, però n’hi havia un que no en sabia i se’n reien d’ell. Llavors el 
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ratolí va decidir anar-lo a buscar i marxar amb ell. Els altres camaleons el van fer 
fora, però el ratolí va fer força i va aconseguir agafar el camaleó. Primer el 
camaleó no volia marxar però, quan el ratolí li va explicar tot el que farien junts, i 
llavors van marxar... Durant el camí van anar al parc, van jugar a futbol i s’ho van 
passar molt bé. De sobte van trobar una vaca fora de la granja i plorant. 
 

El ratolí li va preguntar: 
 

- Què et passa? 
- Se’n riuen de tu? 

 

Vine que t’ajudarem.  
 

I la vaca li va respondre: 
Les altres vaques m’han fet fora perquè em tiro molts pets i fan molta mala olor. 
 

Llavors el ratolí i el camaleó li van dir: 
 

- Vols venir amb nosaltres? T’ajudarem i serem amics. 
 
A nosaltres també ens han humiliat com a tu. 
 

Llavors la vaca va dir: 
 

- Gràcies amics sou molt amables. 
 
Al cap d’un temps els tres amics ja s’havien comprat un pis a la illa de les fruites. 
 
La vaca ja no es tirava pets, el ratolí de tant caminar ja era prim i el camaleó havia 

après a canviar de color. 
 

Ara ja ningú no se’n reia d’ells, ara els tres amics treballaven sense parar i es van 
muntar una empresa que es deia: 
 

“Se’n riuen de tu? Vine aquí i t’ajudarem”. 
 

Ja se sap no te’n riguis mai de ningú, perquè tu tampoc ets perfecte. 
 

   2n Cicle Mitjà 
                                                                                            Xavier Coma 

 
 

EL SOL I LA LLUNA 
 

El sol és meravellós 
dóna llum i vida a la fulla, 
a les plantes, i a les flors, 
que brillen de tots colors. 
 

Al sol no li agrada la lluna 
Perquè està freda i a ell li agraden les calors, 
I els colors. 
 

A la lluna no li agrada el sol 
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perquè està calent, i a ella li agraden les fredors, 
i no els colors. 
  

Laia Bertomeu 
 1r cicle Superior 

 
 

UNES PETITES VACANCES DE SETMANA SANTA 
 

Era la primera vegada que anava a esquiar, estava molt nerviosa, no sabia com 
s’havia de fer allò de lliscar sobre la neu amb els esquís als peus, la meva mare 
en va dir que ja n’aprendria, ja que si no ho provava mai en sabria. 
 

Vam sortir de casa molt aviat perquè quedava molt lluny la pista d’esquí. Ah, no 
me n’havia recordat! Em dic Judith i tinc un germà gran, l’Aleix, que sempre està 
escoltant música, és una mica “passota” però és bon germà. 
 

Marxàvem de casa a les 7:30 del matí, passaríem 4 dies allà dalt a la muntanya. 
 

Se’n va fer molt estrany el viatge va durar molt poc, només hi era jo, on eren els 
pares? No passava res, tenia moltes ganes d’aprendre a esquiar, em vaig posar 
els esquís i a esquiar s’ha dit! Era molt fàcil, semblava... que estigués als núvols. 
 

Hi havia molt poca gent, no ho entenia, a les notícies deien que hi hauria molta 
gent. Feia molt sol, i ... si es desfeia la neu? Podrien haver-hi allaus?; què eren 
aquelles veus llunyanes?... 

- Judith, Judith!, era el meu germà que em cridava perquè em despertés. Ja 
havíem arribat. 

 

Era tot el contrari del meu somni, el viatge va durar 2 hores i feia un temps 
ennuvolat, hi havia molta gent, i era molt difícil esquiar. 
 

Al final en vaig aprendre, i cada vegada m’agradava més anar a esquiar; no  m’ho 
hauria pensat mai que n’aprengués. 
 

Quan vaig tornar a l’escola i ho vaig explicar a les meves amigues, em van fer 
moltes preguntes: com s’esquiava, era difícil, has caigut gaires vegades?... 
 

I l’any següent quan vaig anar a la muntanya a esquiar em vaig trobar totes les 
meves amigues allà, aprenent-ne com havia fet jo. Ara cada any que podem 
anem a esquiar. 
La meva mare tenia raó, si no ho hagués provat, mai no n’hauria après. 
 

                                                                                          1r Cicle Superior 
                                                                                          Clara Gort 
 
 
 

AQUELL ESTEL 
 

Ara et veig, 
et segueixo amb la mirada, 
ara no et veig, 
desapareixes com una gran fada. 
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Quan passes m’il·lumines, 
tu i els teus germans,  
ompliu el cel de petites llumines 
perquè sou tan semblants? 
 

Quina llàstima, quina pena. 
Aquí s’acaba el poema  

2n Cicle Superior 
Raquel Sancho 

 
 

L’AMIC INVISIBLE 
 
 

Heu tingut mai un amic invisible? 
 

Doncs escolteu bé aquesta història perquè tracta d’una nena que es deia Carla. 
 

La Carla no tenia amics, no li agradava tenir amics. Era una nena de 12 anys i mai 
parlava amb ningú. 
 
Solament tenia una amiga la Mafalda, que era una nia que sempre estava 
despentinada. Tot això comença així: 
 

Un dia els meus pares varen marxar de viatge i jo hem vaig tenir que quedar a 
casa la Carla. Em sentia molt incòmoda no hem parlava ni hem mirava. 
 
Llavors a l’hora d’anar a dormir ella sense dir res va agafar la Mafalda i es va 
estirar al llit. I va començar a parlar però no amb la Mafalda, ni amb jo, sinó ella 
sola. No entenia res però jo també vaig anar a dormir. 
 

A l’endemà no vaig veure a la Carla, li vaig preguntar a la seva mare on era, però 
ella va contestar: Ha anat amb el seu amic. 
 

Com? Però? Si ella no tenia amics? 
 

Aquell dia a l’escola no va venir. Però quan va arribar la nit li vaig preguntar, que 
perquè aquell dia havia fet pila??? 
 

Ella em va contestar: He estat amb el meu amic. 
 

Jo li vaig dir: Presenta’m el teu amic!!! 
 

Ella va dir: Vine demà a l’hora de dinar al parc. 
 

Jo aquell dia vaig anar al parc i només vaig veure a ella. Em va dir que el seu 
amic es deia Eric i que estava allà al costat. Jo no el veia però li vaig seguir el fil. 
Vaig averiguar que era una amic invisible. 
 

I li vaig dir: Ara tens una amiga de carn i ossos, jo. 
 

Perquè penso que una persona es té que respectar encara que mengi alguna cosa que 
no ens agradi, perquè els amics no sempre els tindrem, ara que els tens gaudeix-ne. 

 

                                                                                 2n Cicle Superior 
                                                                                  Ares Alsina 
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SORTIDA A COMARRUGA DE LES
FAMÍLIES DE 4T.

Els passats 12 i 13 d’abril les famílies de 4rt vàrem organitzar una sortida a la platja. 
Malauradament tothom no va poder venir, però érem una bona colla i ens ho vam passar
força bé.
Tot i que l’aigua del mar estava força freda, els nens i nenes més agosarats, és a dir tots,
es van banyar, tant el dissabte com
el diumenge. També vàrem fer una
visita cultural a la casa-museu d’en
Pau Casals.

Dissabte a la nit alguns nens i
nenes ens van amenitzar la vetllada
als pares i mares amb una sèrie de
gags en ‘plan’ ‘Polònia’, cal dir que
ho van fer molt bé i ens vam fer un
fart de riure.

Xavier Gómez.-
Pare de 4t

 
 
 
 

r 
 
 
 
 
 
 
 



A les teves mans
Fa uns mesos em van explicar un conte l’origen
del qual ningú recordava. Més tard vaig saber
que el conte en qüestió és present a moltes
cultures inclús la guanyadora del premi Nobel
de literatura de l’any 1993 (Toni Morrison) va
basar el seu discurs d’acceptació del guardó en
aquest relat.

Ara, quan els nois i noies de sisè són a punt de
deixar l’escola m’ha semblat apropiat explicar-lo
a tots els alumnes del sant Jordi i molt
especialment a ells, als taurons com els va
anomenar el Xavier, el president de l’AMPA a la
Festa de la Primavera d’enguany. Potser el
sabeu o potser no; potser us agradarà o potser
no, ... qui ho sap? Sigui el que sigui el conte ha
estat una mica adaptat a les circumstàncies,
però...no és així que ens arriben les històries
quan són contades un i altre cop, generació rere
generació? 

Però, prou romanços i vet aquí el conte:

El Ramon i la Maria eren amics des de feia
anys. Tots dos anaven a la mateixa escola i
aquell era el darrer curs abans de començar a
l’Institut. Tothom els coneixia a l’escola, sempre
anaven plegats i eren famosos per les seves
enginyoses trapelleries. Tothom recorda
l’esgarrifosa cara del gat que va aparèixer
misteriosament al despatx de la directora i que
ningú gosava agafar per por a ser esgarrapat
per aquella fera o el dia que els macarrons van
ser servits amb una salsa fastigosa de color
verd de gos quan fuig. Ningú va saber mai del
cert qui havia entrat a la cuina i havia manipulat
el menjar sense permís. Però les rialles de la
Maria i el Ramon cada cop que es parlava
d’aquell fet feia sospitar alguna cosa.

Un dia, ja cap a final de curs, el Ramon i la
Maria, avorrits com estaven, van fer una
pensada per passar l’estona i per a demostrar
tothom que ells eren els més eixerits de l’escola.
Va ser així que van idear una juguesca per a
prendre el pèl al professor més savi que l’escola
havia tingut, el sr Josep.

Una tarda de juny, d’aquelles ensopides i
xafogoses, quan ja només feien classe pel

dematí, el Ramon i la Maria van quedar a la
piscina del barri i després d’un bany que els va
deixar com a nous van marxar a trobar el
mestre. Sabien que el trobarien a l’escola, el sr
Josep estaria allí, segur!, corregint els deures,
emplenant els butlletins de fi de curs  per als
pares o qualsevol altra feina, a ell li agradava
estar allí. No hi havia cap dubte, el sr Josep hi
seria, com totes les tardes de tots els junys de
tots els anys que la Maria i el Ramon feia que
anaven a aquella escola.

Quan van entrar al pati de l’escola el noi i la noia
es van dirigir cap a l’olivera que aquell any els
pares i mares de sisè havien regalat al centre.
Les oliveres, ja sabeu, amb els anys es cargolen
com un dimoni i tot sovint deixen uns forats que
de vegades serveixen d’aixopluc a algunes
bèsties. El Ramon i la Maria feia dies que havien
vist un ocell dins el forat de l’olivera de l’escola i
ara era l’hora d’agafar-lo, tal com tenien
planejat. Dit i fet, amb l’ocell entre les dues
mans del Ramon es van presentar davant el sr
Josep que gairebé no s’adonà de l’arribada dels
nois, tant capficat com estava en la seva feina.

-“Hola, bona tarda”- va dir el Josep aixecant els
ulls per sobre les ulleres. I va afegir –“Què feu
per aquí avui? Esteu avorrits sense classe a la
tarda , oi?”

-“Bona tarda sr Josep. Venim a veure com li va
tot i a fer-li una pregunta que ens agradaria molt
que respongués, si la sap és clar!” va dir la
Maria.

El Ramon i la Maria es van mirar amb
complicitat. El Ramon, sense deixar temps a
que el mestre digués la seva, va afegir:

-“Diuen que vostè és el mestre més savi de tots
els mestres que han passat per l’escola. Si és
així ens podria dir si el moixó que hi ha a les
meves mans és viu o és mort?”

El Ramon allargà els braços i mostrà les mans
juntes, fent un cove però sense deixar veure
l’ocell.

De seguida el sr Josep va veure el repte que se
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Ja fa 13 anys que convivim amb el Col·legi Sant
Jordi. Tot va començar quan els nostres fills Martí
i Ricard van tenir la sort de poder accedir-hi. Des
del primer moment ens va agradar molt pel fet de
tractar-se d’una escola pública i petita i per les
famílies i professors que hi vam trobar.
Des de llavors han passat molts dies. El Martí farà
18 anys i el Ricard va camí dels 16. Per sort,
nosaltres hem continuat vinculats amb el Col·legi
gràcies a la nostra filla Joselin, que en arribar de
Guatemala va incorporar-se al primer curs.
Recordo aquells moments tant intensos en que a
l’escola l’esperaven i ella esperava a l’escola. Ella
va començar amb moltes ganes i il·lusió. Les
companyes i companys de la classe la van acollir
amb molt carinyo i la van ajudar, animar i donar
suport des del primer dia. Gràcies a la preparació
i dedicació dels professors l’adaptació de la
Joselin va ser molt bona de manera que l’escola
ha estat i és - i crec que serà sempre - un punt de
referència important en la seva vida (“On hi ha una
mà amiga és més fàcil confiar i créixer en
confiança”). 
Ara la Joselin acabarà sisè curs i deixarem el
Col·legi. Son dies en que estem vivint el dol, anem
recordant i revivint els diferents moments, bonics
sobretot, però també de preocupació pels nostres
fills: seran responsables?, aprendran?, sabran fer
amics?, seran feliços...?. Aquestes preguntes i
altres més que ens fem els pares ens ajuden a
créixer plegats.
El fet que aquesta escola sigui oberta a la
participació, amb una línia compromesa amb els
valors humans, ens va animar a formar part de
l’Escola de Pares i Mares i a participar de les
activitats de l’AMPA, tot potenciant una bona

dinàmica entre pares i professors adreçada a
millorar l’educació dels nostres fills.
Han passat molts dies, ens hem anat fent grans i
en aquest procés de créixer, aprendre a negociar,
estimar, perdonar, fer amics i fer-se persones hem
estat pares i mestres junts.
També recordem anècdotes dels nostres fills, les
festes que s’organitzen a l’escola amb alumnes i
pares, les sortides culturals, les colònies, etc., tot
plegat fa que l’escola sigui la segona casa pels
nens i nenes i que per aquest motiu se l’estimin i
l’estimaran sempre, i perquè saben que poden
comptar amb el suport i amistat dels companys,
pares i professors. Aquest és el millor regal que
poden rebre de l’escola.
Ara queden els amics i amigues, cosins, mestres i
noves generacions de nens i nenes que tindran la
sort d’assistir al Col·legi de Sant Jordi a aprendre
tot aprenent a ser bones persones.
Animem als pares a participar. Els fills se senten
contents quan veuen als seus pares implicant-se
en la seva escola. Totes les aportacions són bones
si la finalitat és l’educació dels nostres fills.
Finalment queda donar les gràcies a totes les
persones, directors, mestres, educadors, amics,
alumnes. Gràcies pel suport, la confiança, el
treball i l’amistat. Us desitgem el millor!.
Als companys i companyes de la Joselin els hi
desitgem el millor en aquesta nova etapa que
començarà a l’Institut. Dels jocs al patí i les
butxaques plenes de sorra passareu a les
trobades i descobertes de l’adolescència i
joventut. Us desitgem el millor a la vostra vida!.

Assun Farré

li proposava. El Ramon i la Maria eren entremaliats però molt
espavilats. Si responia que l’ocell era mort el Ramon obriria les
mans i l’animal sortiria volant. Si deia que l’ocell era viu el Ramon
era molt capaç d’apretar fort les mans fins a matar el pobre ocell.

Mentre esperaven la resposta la Maria i el Ramon no havien deixat
de somriure, segurs del seu triomf. El sr Josep es va treure les
ulleres, els mirà i els hi va dir: “No sé si l’ocell és viu o és mort,
però el que és ben cert és que és a les vostres mans. La
decisió és a les vostres mans”

Miquel Àngel Font
Pare de 6è i 3r

 Després de tants anys 
al Sant Jordi....!
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HOMENATGE A LA MONTSE OLIVA 
 
El dia 16 d’abril vàrem retre un homenatge a la 
Montse Oliva, secretària de l’AMPA durant 16 anys i 
que per motius de salut no ha pogut continuar 
treballant amb nosaltres.  
Ens vàrem trobar a la biblioteca de l’escola la Junta 
de l’AMPA, el Claustre actual i alguns mestres que 
havien coincideit amb ella, membres del Consell 
Escolar i els diferents presidents de l’AMPA. 

 
La Montse ha estat una persona entranyable que ha 
estimat i ha sentit seva l’escola, feia aquella feina a la 
que de vegades no donem prou importància. Atendre 
les trucades, solventar temes de rebuts i pagaments, 
tenir cura del servei de menjador i activitats de migdia, 
coordinar els monitors i monitores . Feines del dia a dia 
imprescindibles per al funcionament del centre. 
  

Des d’aquí li agraïm de tot cor la feina feta i li desitgem molta sort i felicitat en el 
futur.  
 

FESTA DE LA PRIMAVERA 
Sí aquest any ens ha plogut però era tan necessària la pluja 
que ens hem d’alegrar d’aquest fet encara que ens hagi 
produit inconvenients de cara a la festa. El menú del sopar 
assequible per a tothom i millor que la coca o els entrepans. 
Ens ha faltat una mica d’espai per poder sopar tots al mateix 
temps però totes i tots ho vàrem poder  fer.  
 
La comunitat educativa ha acomiadat el grup de sisè en un 
acte molt emotiu al gimnàs. Els desitgem molta sort en el 
futur.  
 
Volem agrair a les famílies de sisè l’olivera que ens han 
regalat amb motiu d’aquests nou anys junts.  
El curs vinent la plantarem al pati.  
 

Tiralinies  · Juny 2008

34



LA BALDUFA 
Per segon any consecutiu els membres de la 
Baldufa ens han obsequiat am un espectacle com 
a cloenda de la diada del Teatre. Aquest curs ens 
han representat  “Embolic a la granja”. Els agraïm 
de tot cor aquest magnífic regal que hem gaudit 
totes i tots.  
 
El dia de la festa de 
la primavera també 
ens han presentat 

desinteressadament el Carrussel Nautilus, petits i 
grans vàrem poder passar-ho d’allò més bé com si 
estessim a les firetes.  
 
Moltes gràcies. 
 
PREMIS  
 

• El blog de la Biblioteca ha obtingut un primer premi en el II concurs 
d’Edublogs de centres, la Montse i l’Ignasi han recollit una baldufa com la 
de la fotografia i també una TMA-Tablet. 

•  Hem participat al Concurs de la Paeria de cartes 
telemàtiques als Reis, ens varen regalar una motxilla que 
hem utilitzat a la Bibliopati. 

 
• Hem presentat la pàgina web al concurs d’Informàtica 

Ciutat de Lleida, vam obtenir una menció especial i ens 
varen regalar un llapis de memòria, un punter luminós i 
també una motxilla, que utilitzarem per les colònies dels 
diferents cicles. 

 
• Hem participat en el concurs de dibuix de l’Hospital de 

Santa Maria adreçat a la lluita contra el tabaquisme, 
ens han regalat una webcam pel centre.  

 
• L’alumant de segon de cicle inicial han participat en el 

PREMI LICEU ESCOLAR  de visual i plàstica, han 
obtingut un accessit el Catalin. Moltes felicitats.  

 

 
 
 
CABLEJAT DEL CENTRE 
 
Després de tot un curs pendents que ens cablegessin tot el centre perquè arribés 
internet a tots els espais, finalment han acabat. Ara també tindrem connexió a 
internet a infantil a més de poder connectar a la xarxa de l’escola. 
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MICROFON INALÀMBRIC 
 
L’AMPA ha comprat un micròfon inalàmbric que hem estrenat el dia de la festa de la 
Primavera.  Potser hi ha qui pensarà que es podria utilitzar pel teatre però actuen 
totes i tots i si estan pendents del micròfon no ho estan del que diuen i també 
d’actuar.  
 
AGENDA 21 
Com sabeu aquest curs hem participat també en l’agenda 
21.  
 
Hem iniciat el projecte de remodelació dels patis. Hem 
volgut que aquest projecte sigui de tota la comunitat, totes 
i tots hem reflexionat sobre els nostres espais i hem 
intentat recollir les opinions de tothom.  
Primer vàrem començar dibuixant els patis tal i com els 
tenim, després vàrem construir les maquetes de manera coordinada i ara entre tots i 
totes hem aportat noves idees per al futur del nostre pati.  
 
 
 

 
PROJECTE D’AUTONOMIA 
 
Aquest  mes signem amb el departament el projecte d’autonomia. La dotació 
econòmica no serà tan important com pensàvem però contribuirà a tirar endavant els 
projectes iniciats.   
 

RACÓ DE COMPARTIR 
 
El grup de reflexió de les famílies ha funcionat al llarg de 13 sessions durant tot el 
curs. Han acabat la primera setmana de juny. Tothom ha estat molt satisfet de poder 
compartir pensaments, sentiments, emocions. Segur que el curs vinent la majoria es 
tornaran a engrescar per reflexionar plegats.  
 

ESPORTS 
  
• Aquest curs hem participat en els Jocs Esportius 

Escolars en l’esport de bàdminton. Han estat una 
vintena de nens i nenes que han acudit a les quatre 
trobades comarcals. Per a la fase territorial que es va 
disputar a Agramunt es van classificar 10 esportistes 
i per a la fase nacional que va tenir lloc a Blanes els 
classificats varen ser cinc. En aquesta jornada la 
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Laura Caballol va ser la primera classificada de la seva categoria disputant la 
final a la Laia Camps que va ser la sotscampiona i la resta va quedar entre el 
cinquè i el vuitè lloc. 

 
 
• El passat mes de març amb la modificació dels estatuts de l’Ampa es va endegar 

la secció esportiva de l’AMPA. Aquest ha estat el primer pas per tal de acollir-nos 
al Pla Català de l’Esport a l’Escola que promouen conjuntament el Consell Català 
de l’Esport i el Departament d’Educació. El Consell Escolar en la seva darrera 
reunió va reafirmar el compromís amb  l’Associació Esportiva Escolar del Sant 
Jordi, que està formada per la Núria Salmeron i l’Andreu Mor per part dels 
alumnes, el Xavier Gómez i el José Antonio Martínez per part dels pares i pel 
Joan Ramon com a coordinador i la Mercè com a responsable de vetllar   pel seu 
bon funcionament. A partir del proper curs us farem arribar les propostes 
d’activitats. 

Si voleu conèixer més coses us podeu adreçar al coordinador o a l’adreça 
http://www16.gencat.net/esport/esportalescola/index.htm 

PAPERERIA - ESCOLAR - OFICINA

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

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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Lectures per 
a l’estiu

Bé sembla que l’estiu i les vacances es presten a reprendre aquell hàbit que de 
vegades per diverses circumstàncies tenim una mica o del tot oblidat: la lectura. 
Jo per la meva part m’atreviré recomanar-vos als pares i mares uns quants llibres que 
potser us podrien agradar. 
 
 

 
� L’Informe Phaeton, de l’Albert 

Salvadó.  Una història alternativa de 
com hagués pogut ser l’inici de la 
humanitat a partit d’una societat 
molt més evolucionada que la 
nostra. 

 
 

� Un día de cólera, del Arturo 
Pérez-Reverte. Un relat dels fets que 
van tenir lloc a Madrid el 2 de maig 

de 1808, que no té un protagonista concret sinó una 
munió de gent que aquell dia van 
decidir combatre al francès o bé 
quedar-se a casa. 

 
 

� Terra ferma, de la Matide 
Asensi. És el primer llibre d’una 
sèrie que explica les aventures d’en 
Martín Ull de Plata una aventurer 
del segle XVII als mars del Carib. 
Per cert aquest Martín quan va 
nàixer es deia Catalina Solís. 

 
 
� El quinto mandamiento, de Eric Frattini. No podia faltar una novel�la 

d’intrigues vaticanes i terribles secrets que poden fer trontollar els ciments de 
l’església catòlica.  

 
� Si us agraden les novel�les de misteri i detectius us presento una sèrie 

ambientada en l’antiga Roma, just abans de la pujada de Juli César al poder, són 
les aventures del detectiu Gordiano, en els llibres escrits per l’ Steven Saylor, 
alguns títols són: Sangre romana, El enigma de Catilina, la suerte de Venus... 

 
 
 
Bon estiu i bona lectura. 
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Partida de Montcada, 22  -  25196 LLEIDA

Tel.: 973 24 50 32 

E-mail: ceip-santjordi-lleida@xtec.net 

Pàgina web: http://www.xtec.es/ceip-santjordi-lleida
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