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Torneu a tenir a les vostres mans una nova 
edició de la revista Tiralínies i ja en van 
25. Elaborar aquesta revista és un procés 
laboriós que requereix un gran esforç per 
part de tots els que hi participen, sobre 
tot pels nens i nenes i els/les mestres, 
ja que són ells qui fan la major part de la 
feina. Nosaltres els de l’ampa però també 
hi posem el nostre granet de sorra, amb 
articles, col·laboracions i altres tasques 
menys literàries però igual d’importants 
per dur a bon port la revista. 
Agrair també la col·laboració als 
anunciants ja que ells fan possible la 
continuïtat d’aquest projecte amb les 
seves aportacions. 
Com haureu comprovat, fi nalment ja han 
començat les obres al ‘Montsuar’ això 
suposa que el proper curs gaudirem d’una 
cuina i un menjador nous, però mentre 
aquestes no acabin haurem de patir 
alguns inconvenients que s’aniran resolent 
a mesura que vagin sorgint.
Voldria aprofi tar aquesta tribuna per 
acomiadar-me de tots vosaltres ja que 
el proper curs acaba la meva tasca com 
a president de l’ampa, ha estat un plaer 
treballar per i amb vosaltres, i donar les gràcies als altres companys i companyes de la 
junta, a l’equip directiu i a la resta de la comunitat educativa i sobre tot a l’Esther autèntic 
motor d’aquesta i de qualsevol altra junta.
Gràcies de tot cor.

Xavier Gómez
President de l’AMPA

 Col·legi Sant Jordi
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Parvulari
JUGUEM I APRENEM I SENSE ADONAR-NOS ANEM DOMINANT L’ÚS DE 
L’ORDINADOR.  
 
SOBRETOT ENS AGRADEN LES ACTIVITATS DE L’EDU 365: JOCS, 
ENDEVINALLES, CONTES, CANÇONS, POEMES... TAMBÉ LA VACA 
CONNIE, DIBUIXAR AMB EL KIDPIX. GRAVAR LES NOSTRES VEUS... 
 
DE VEGADES ENTREM AL NOSTRE BLOC I FEM COMENTARIS ALS 
BLOCS DELS ALTRES CICLES QUAN ESTAN DE COLÒNIES. 
 
DESPRÉS DE LES SORTIDES ENS AGRADA VEURE I COMENTAR LES 
FOTOS PERQUÈ A L’ORDINADOR LES PODEM VEURE TOTS JUNTS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DELS MATERIALS DE 
REBUIG APORTATS PER LES 
FAMÍLIES ELS NENS I NENES, 
BARREJATS GRANS I PETITS, 

COMENCEM A ELABORAR  PROJECTES AMB ELS MATERIALS 
DIVERSOS. 
ELS DIFERENTS GRUPS COINCIDEIM EN ALGUNES 
DECISIONS. FINALMENT S’ACABA CREANT UNA SOLA MAQUETA QUE 
RECULL LES IDEES APORTADES EN ELS DIFEENTS PROJECTES. 
 
 
- EL CILINDRE MÉS GRAN HA DE SER PER FER LA 
TORRE DEL CAMPANAR. 
- NECESSITEM UN CERCLE QUE REPRESENTI EL 
RELLOTGE, JA HI POSAREM NOSALTRES ELS NÚMEROS. 
- PERÒ NO PODEM FER ELS PINACLES, NO TENIM CAP 
MATERIAL PER FER-LOS. PODRÍEM RETALLAR 
PUNXETES DE CARTRÓ. NO, PODEM ENGANXAR PINCES 
. 
- MIRA, LES PINCES SEMBLEN GÀRGOLES, LES PODEM 
POSAR AL  CLAUSTRE. POSEM LES MÉS PETITES PERQUÈ SEMBLA QUE 
TENEN LA BOCA OBERTA I ELS PODRÀ SORTIR L’AIGUA. 
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AQUEST CURS HAN PASSAT MOLTES COSES AL NOSTRE PARVULARI, 
ALGUNES SÓN PER NOSALTRES MOLT IMPORTANTS SOBRETOT PER LA 
NOVETAT. LES VOLEU CONÈIXER? 
AQUEST ARTICLE SERÀ EL NOSTRE NOTICIARI. 
 

 

 

 

 

 

 

QUINA SORT TENIM D’ANAR A LES SORTIDES AMB 
TANTA COMPANYIA! 
 
AQUEST CURS LES FAMÍLIES QUE PODEN I DE 
MANERA ORGANITZADA ENS ACOMPANYEN QUAN 
SORTIM UNA ESTONA A FER VISITES PER LA 
CIUTAT.  

 
LES MARES, ELS PARES, ELS PADRINS O LES 
PADRINES, TANT ÉS, VETLLEN PER TAL QUE NO ENS 
PASSI RES I TAMBÉ ENS DONEN MOLTA CONVERSA 
MENTRE CAMINEM, ENS ESPEREM O ANEM AMB 
L’AUTOCAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENS HA AGRADAT MOLT L’EXPERIÈNCIA I VOLEM CONTINUAR-LA EL PROPER 
CURS. 
DES D’AQUÍ DONEM LES GRÀCIES A TOTHOM I VOLEM ENGRESCAR PERQUÈ 
EL GRUP DE PARTICIPANTS L’ANY QUE VE SIGUI ENCARA MÉS GRAN. 
 
 
 
 

 

TENIM ORDINADORS NOUS, CONNECTATS EN XARXA I AMB INTERNET A 
TOTES LES AULES I A LA BIBLIOPETITA. 
EL RACÓ DE L’ORDINADOR ÉS UN DELS ESPAIS QUE MÉS ENS AGRADA. 
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-  LES  PORTES  HAURAN  DE  SER  RODONES  PERO
PUNXEGUDES.  TALLEM  AQUESTA  CAIXA  DE
MOCADORS. PER AQUI. NO, PEL MIG NECESSITEM 4
PORTES : LA DELS APOSTOLS, L’ANUNCIATA, LA DEL
REI I LA DELS FILLOLS.
-HAURIEM  DE  TALLAR  LES  CAIXES  D’OUS  PER  LA
MEITAT  PERQUE  AIXI  S’ASSEMBLARAN  MES  ALS
FINESTRALS. 
- NO TROBEM CAP CAPSA QUE

TINGUI MOLTES PARETS PER FER EL CIMBORI. HAUREM
DE POSAR UN CILINDRE QUE S’ASSEMBLA UNA MICA.

-  ACABO  DE  TROBAR  UN
ROSSETÓ,  QUE  HI  PUC
DIBUIXAR LES FLORS?

EL DIA 10 DE JUNY HEM ANAT
AMB LES FAMÍLIES A VEURE LA SEU VELLA I HEM
POGUT VISITAR L’EXPOSICIÓ SOBRE JAUME I, ON
HI HA LA NOSTRA MAQUETA. UN ORGULL.

AQUEST CURS EN EL TALLER DELS ARTISTES ENS
HEM APROPAT A L’OBRA DEL PINTOR  RUS WASSILY
KANDINSKY.

HEM CONEGUT ALGUNS DELS SEUS QUADRES I, AMB
DIFERENTS TÈCNIQUES, PINTURA, COLLAGE, ESTAMPACIÓ
I CERES, TAMBÉ NOSALTRES, COM ELL, HEM ESTAT UNS
PINTORS ABSTRACTES.
“ENS  HAN  AGRADAT  ELS  QUADRES  DEL  KANDINSKY  PERQUÈ  SÓN
DIVERTITS I TENEN MOLTS COLORS…”
“EM  VA  AGRADAR  DECORAR  ELS  ANIMALS  QUE
SORTIEN AL QUADRE DE BLAU CEL…”  

“FER EL COLLAGE,  AMB PAPERS DE COLORS,  VA SER

DIVERTIT…”

“IMPROVISACIÓ AFRICANA TENIA MOLTS COLORS I
EM VA AGRADAR PINTAR AMB PINZELL…”

“EL  QUADRE  QUE  MÉS  M’HA
AGRADAT ÉS EL DELS QUADRATS AMB CERCLES, ARA A
CASA  TAMBÉ  PINTO  AQUESTS  QUADRATS  DE
COLORS…”
“M’HA  AGRADAT  FER
ESTAMPACIÓ  I  SUCAR  A  LA

PINTURA…”(P4)
“TOT ERA DIVERTIT I AMB MOLTS COLORS…”
“M’HA  AGRADAT  RETALLAR  LES  FORMES
GEOMÈTRIQUES...”
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“ELS  QUADRATS AMB CERCLES EREN DIVERTITS, PINTÀVEM AMB CERES
DE MOLTS COLORS…”

ENTRE TOTS I TOTES, TAMBÉ LES MESTRES, HEM CONFEGIT EL QUADRE
“QUADRATS AMB CERCLES CONCÈNTRICS” (1913)

FEIA TEMPS QUE VAM PENSAR QUE EL NOSTRE HORT ,
NECESSITAVA ALGÚ  QUE  EL CUIDÉS  I  ELS  PROTEGÍS
AIXÍ  QUE  DINS  EL  TALLER  :  FEM  MÉS  BONIC  EL
PARVULARI, ENS VAM POSAR MANS A L´OBRA.

PRIMER  HAVÍEM  DE  DECIDIR  COM  SERIA,   I  QUE
NECESSITÀVEM.....
ENTRE TOTS ELS NENS I LES NENES DEL TALLER VAM
COMENÇAR A DONAR IDEES.

QUAN JA EL TENÍEM BEN PLANTAT AL NOSTRE HORT , ENCARA LI HAVÍEM DE
BUSCAR UN NOM EL BLOC DEL PARVULARI , ENS VA SER DE MOLTA AJUDA I
ENTRE TOTES LES FAMÍLIES DE L´ESCOLA, VAM REBRE FINS A 30 NOMS ....
ENTRE TOTS AQUEST NOMS , VAM FER UNA PRIMERA VOTACIÓ I ENTRE ELS
ESCOLLITS VA SORTIR:

Anònim ha dit... 

La Joana de cargols i la seva família proposem:

Sr. HORTET

14 / maig / 2009 11:17 
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VAM TENIR EL PLAER D’ASSISTIR COM A ESPECTADORS A UNA OBRA DE 
TEATRE PREPARADA PER UN GRUP DE FAMÍLIES DE LA CLASSE DE P-5. 
ES UNA OBRA MOLT DIVERTIDA  A LA VEGADA PLENA DE SENTIMENTS, 
EMOCIONS... 
 
HA ESTAT LA NOSTRA HISTÒRIA! : NAIXEM, SOM PETITS, ANEM A L’ESCOLA, 
ENS ENAMOREM, ENS FEM GRAN I SOM VELLETS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ELS NENS I NENES DE P_5 VAM FER UNA ENTREVISTA ALS ACTORS I ACTRIUS 
DE L’OBRA AMB LES PREGUNTES QUE HAVIEM PREPARAT. 
  

• COM ÉS QUE US HEU ANIMAT A FER-NOS TEATRE? 
LA MAJOR PART DE PARES VAN CONTESTAR QUE EL RESPONSABLE QUE ELS VA 
ENGRESCAR ERA L’ENRIC, “EL JEFE”, QUE ÉS  QUI HA DIRIGIT L’OBRA 
ARREL DE VENIR A EXPLICAR CONTES A LA BIBLIOPETITA I DESPRÈS DE 
L’EXPERIÈNCIA D’HAVER-HO FET D’UNA MANERA COMPARTIDA, ENS VAN 
PLANTEJAR LA POSSIBILITAT DE FER-HO EN GRUP I 
D’AQUÍ VAM PASSAR A LA IDEA DE FER UNA OBRA DE 
TEATRE. 

• QUE US HO HEU PASSAT BÉ FENT L’OBRA DE 
TEATRE? 

MOLT, MOLT, MOLT, MOLT.... 
• QUÈ HEU PASSAT VERGONYA? 

MOLTA, MOLTA, MOLTA..... 
UNA MICA 
UNS MÉS QUE ALTRES 
 
DESPRÈS DE VEURE L’OBRA ELS NENS I NENES DEL PARVULARI, VAM 
TREURE UN MISSATGE QUE VOLEM COMPARTIR :  EN TOTS ELS MOMENTS DE 
LA NOSTRA VIDA SEMPRE HI HA QUI ENS ACOMPANYA I ENS ESTIMA, PARES, 
AMICS DE L’ESCOLA, MESTRES... I TAN DE BO TOTS L’ACABEM TAN BEN 
ACOMPANYATS COM LA SUMPSI I EL SERGI. 
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ENS VA AGRADAR MOLT QUE LES NOSTRES 
FAMÍLIES VINGUESSIN A PASSAR UNA TARDA 
AL PARVULARI. 
ELS NENS I LES NENES DE P-3 ELS VAM 
PODER ENSENYAR LA NOSTRA CLASSE, TOT 
ELS QUE TENIM PENJAT, LES COSES QUE 
FEM, EL PATI... I A MÉS CONEIXEN ELS 
NOSTRES AMICS I AMIGUES. 

 
 
 
SABEU QUE VAM PREPARAR UNA GIMCANA 
PER FER JUGAR ALS PARES I A LES 
MARES?  
ANÀVEM BUSCANT 
PISTES TOTS 
PLEGATS AMB LA 
FINALITAT 
D’ORGANITZAR-
NOS PER GRUPS 

DE COLORS I ACABAR PREPARANT UN BERENAR 
SALUDABLE  QUE ENS VAM MENJAR JUNTS A LA SALA. 
 
 
 
 
 
 
AQUEST CURS EN HEM INICIAT EN L’ÚS DEL BLOG. ENS SEMBLA UNA BONA 
MANERA DE COMPARTIR AMB LES FAMÍLIES ALGUNES DE LES ACTIVITATS 
QUE FEM AL PARVULARI. PERMET QUE ARRIBIN A LES LLARS DE MANERA 
RÀPIDA I QUE PUGUEU FER COMENTARIS QUE SERAN PUBLICATS I TOTHOM 
ELS PODRÀ LLEGIR. 
 INTENTEM  QUE SIGUI UNA EINA 
INTERACTIVA . 
AL BLOG DEL PARVULARI HI PODREU 
TROBAR: 
UNA MOSTRA D’ALGUNES ACTIVITATS: 
HORT, TEATRE, SORTIDES... 
ACTIVITATS LÚDIQUES: ENDEVINALLES 
UNA DE LES PROPOSTES QUE ES VAN 
PLANTEJAR AL BLOG I QUE HA TINGUT 
BONA PARTICIPACIÓ VA SER TROBAR UN 
NOM AL NOSTRE ESPANTAOCELLS.  
ESPEREM CONTINUAR AQUESTA 
EXPERIÈNCIA, AMPLIAR LES PROPOSTES I SOBRETOT ENGRESCAR-VOS A 
PARTICIPAR I QUE ENTRE TOTS  ESDEVINGUI UN ESPAI DINÀMIC. 
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1er Cicle Inicial
ELS PROJECTES 
 
POL: fent projectes hem après mes coses sobre els 
bolets i la salut. He treballat bé perquè m'ho he 
passat molt bé. 
OSCAR:  el que m'ha agradat és el projecte de la 
salut  perquè quan  tens   salut  saps  que  et  moriràs 
molt més  tard. 
MARTI B.: em va  agradar  el  projecte  de  la  salut 
perquè  si fas  salut  et  trobes  millor. 
JAUME: quan  vam fer l’experiment dels  gustos  m'ho 
vaig passar molt be!            

PAU: m’agrada el fet d’estar 
en grup aprenent coses que 
no sabem. Descobrint coses 
junts. 
ALBERT: m’han agradat molt els projectes que hem fet 
perquè he après moltes coses. El que més m’ha agradat ha 
estat el llibre de Sant Jordi i la història de Catalunya. 
MARINA: fent projectes he après molt perquè hem 
pensat com buscar per saber noves coses.  
ANDREA: m’agrada fer projectes perquè treballem junts. 
El què més m’ha agradat ha estat el projecte dels bolets. 
LIDIA: els projectes són una manera de treballar molt 
divertida perquè fem experiments a l’aula de ciències. 
ÈLIA: fent projectes aprenem moltes coses perquè les 

descobrim nosaltres amb els llibres i amb ajuda dels adults. 
MIREIA: el projecte que més m’ha agradat ha estat el dels bolets, perquè el vam 
presentar a la setmana de la ciència i vam fer una conferència. 
MARC G.: el que més m’ha agradat dels projectes ha estat descobrir coses noves 
jo sol, com quan vam veure que els 
bolets tenien formes diferents i que les 
mateixes formes estaven al jocs del 
pati d’infantil. 
MARTÍ F.: el que més m’agrada dels 
projectes és que podem demanar a 
experts de fora de l’escola que ens 
vinguin a explicar coses sobre el tema 
del que parlem i poder escollir el 
projecte què volem fer. 
LUCÍA: fer projectes m’ha agradat. Sobretot el del cos humà perquè el vaig triar i 
també vaig triar la part del cos que volia treballar. 
SARA: m’agrada molt fer projectes perquè aprenem moltes coses i treballem 
junts. 
ISMAEL: m’ho he passat molt bé fent projectes, el dels bolets el que més perquè 
van mirar pel microscopi. 
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ANDREU: els projectes m’han agradat. Molt el del cos humà, perquè al final farem 
un llibre amb el que han trobat totes i tots. 
RUBEN: el que més m’agrada dels projectes és poder escollir el tema perquè tot el 
que hem fet m’agradava i era més interessant per mi. 
MARC S.: ha estat “xulo” fer projectes perquè descobrim coses sobre el tema que 
hem escollit. M’ha agradat molt el projecte de la ciutat perquè vam pujar en 
autobús. 
ADRIÀ: els projectes m'agraden perquè he escollit amb qui treballar i els temes 
triats eren els que jo volia. El projecte de la ciutat va se molt divertit perquè vam 
fer una sortida a Cap Pont. 
GENÍS: és divertit fer projectes perquè escollim el tema i el fem en grup i com 
volem nosaltres i tenim molt temps per fer-ho. 
ISIDORO: m'agrada una mica fer projectes perquè puc pintar i escriure si 
m'ajuden. El projecte dels bolets va ser molt divertit perquè vaig mirar pel 
microscopi. 
JOAN: fer projectes és difícil. M'agrada treballar amb els altres companys. El 
més divertit el que vam sortir a passejar pels carrers i vam pujar en autobús. 
NÚRIA: m'han agradat els projectes perquè he après molt treballant amb 
l'Isidoro fent el projecte del cos humà. 
 
Aquesta és la visió de les vostres filles i fills sobre el treball per projectes a 
l’escola. Us faré unes breus consideracions sobre els mateixos. 
 
Aquesta nova proposta educativa es fonamenta en l’anàlisi  i interpretació de la 
informació, i en promoure una perspectiva basada en la comprensió i en la 
construcció de significats, partint de problemes reals (proposats per l’alumnat) i 
contribuint, així,  a un millor coneixement personal i de l’entorn i afavorint una 
preparació professional més flexible i completa. 
En aquesta manera de treballar l’alumnat: 

- Participa en un procés d’investigació que té sentit per elles i ells i en el que 
emprem diferents estratègies d’investigació. 

- Participen, també, en el procés de planificació del seu propi recorregut 
d’aprenentatge i fomenta el seu interès per continuar aprenent una vegada 
acabat el projecte. 

- Els ajuda a ser flexibles, a reconèixer 
els punts de vista dels altres  i a 
comprendre el seu propi entorn 
(personal, social i cultural). Els obliga al 
diàleg i la negociació (incorporant la 
cessió dels seus interessos a l’interès 
global) per arribar a un objectiu final 
que és comú. 

 
M’agradaria que el proper curs us poguéssiu 
incorporar als projectes com a famílies i col·laborar tots junts en l’aprenentatge 
de les nenes i nens de segon (del futur segon).  
BON ESTIU 
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2n Cicle Inicial
Les festes de l’escola escrit per segon de cicle inicial. 

La CASTANYADA  
 
A la castanyada el menjar tradicional és la castanya. 
 

 A la castanyada  
expliquem contes. 
Nosaltres vam 
explicar les 
llegendes de la 

Verge del Blau i la del Balcó del 
Serraller. 
 

 
A l`any  2008 vam fer coca de xocolata 
 
També ens agraden els panellets   

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FESTA dia de la ciència   
 
La setmana de la ciència és molt 
divertida, perquè cada curs fa un  
experiment. L’any passat  van 
tirar coets amb aigua i l’altre els 
que ara van fer tercer ens van fer 
bufar dins d’una botella, ficaven 
un globus dins de la botella i ens 
feien bufar, i  el globus es  va  
inflar. 
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El nostre experiment crec 
que va ser el més “chulo”, 
vam   presentar diferents   
objectes que s’ obrien  i es  
tancaven, rodaven,... eren 
palanques i politges 

Els de primer van fer el de la sorra, també molt “chulo”... 
 
 
La festa de Nadal                             
                                                                                                                      

    
L’últim dia  quan arribem 
deixem les motxilles al 
vestidor i anem al gimnàs a 
cantar i desprès i fem la 
xocolatada i ens ho passem 
molt bé. 
A la festa del cole cantem 
cançons que  preparem amb 
el Gerard, cada curs mengem 

pastes, rotlles de pa, pastes de xocolata...  
A la nit els pares venen a sentir-nos a cantar, i  entrem a menjar torrons.  
nosaltres sortim a jugar amb les llanternes i  mentre  els pares parlen i 
passegen amb els altres pares. 
 
 

La Diada del Teatre 
 
Per la diada del teatre cada curs representa una 
obra.  Molts dies abans es prepara el teatre. A 
l’escola triem l’obra, entre tots fent votacions,  
preparem el   tros de obra, escollim els 
personatges,....  I a casa ens preparem el tros del 
teatre del nostre personatge. 
El  divertit  del teatre  es disfressar-se. Aquests, 
senyors ho fan molt bé i es fan dir la Baldufa .   
  

Sant Jordi 
                                                                                
La festa de Sant Jordi ens agrada molt  
perquè  ens  agrada fer curses, cucanyes i 
els concursos.  A les curses ens cansem 
molt tot i que ens agrada molt participa. 
A les cucanyes ens ho passem súper bé. I la 
cucanya que ens va agradar més va ser la 
farina. 
La festa de Sant Jordi es tant popular perquè quan Jordi va 
matar el drac i de  la sang del drac van sortir moltes roses. 
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 CANÇÓ: 
 
SANT JORDI MATA EL DRAC, LA PRINCESA, LA PRINCESA. SANT JORDI  
MATA EL DRAC, LA PRINCESA S’HA SALVAT.  
 
Festa de primavera:                                                                                                
 ¡ La festa de la primavera es 
divertida! 
Perquè ens deixen: cantar, 
jugar, pujar als cavallets... 
¡ Perquè sopem amb els 
amics!  
 
Aquest any han fet obres els 
petits d’infantil, una d’elles es 
deia:  !A veure qui es el més 
fort de tots ? !!!!!!!!! però els 
grans a partir de 1r ja no en 
fan de teatre. 

 
 
Festa de l’aigua  
 
La festa de l’aigua de l’any passat  
ens va agradar molt perquè les cucanyes eren molt divertides i perquè ens vam 
mullar. 

Ens van donar gelats de Taronja i 
de Llimona estaven boníssims!!! 
Les cançons ens van agradar 
molt i  lo que més ens va agradat 
va ser el dinar perquè ens va 
tocar gelat... 
Esperem que la festa d’aquest 
any sigui com la del any passat, 
ens agradaria que 
fiquessin noves cucanyes i 
diferents tipus de gelats.      
Desprès de la festa de l’aigua 
comencen les vacances i quan 
passin   

82 dies o sigui 2 mesos de 31 dies cadascun i 20 dies vindrà el nou curs!!! 
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Cicle Mitjà
 

 

 
 

 
 

 

 
El dia 27 de maig tots els nens i nenes de Cicle Mitjà estàvem molt nerviosos 

perquè ens n’anàvem de colònies deixant tres dies el nostre col·legi i les 

nostres famílies. El lloc de les colònies era Caldes d’Estrac (Maresme). 
Quan vam arribar ens vam quedar bocabadats: l’espai era immens, hi havia una 

piscina, un parc, bungalows, una casa de colònies, pistes de tenis... A nosaltres 

ens va tocar allotjar-nos a la casa de colònies.  
L’activitat de la tarda d’aquell dia 

va ser molt divertida, vam fer jocs 

a la platja. Feia una calor que 
matava a les gallines i ja es notava 

l’ambient de “Roma”, el mar 

semblava que ens cridava amb les 
seves onades espumoses i a la fi 

ens vam banyar!!! 

Vam tornar a la casa de colònies, 
vam sopar i uns vam fer un joc de 

nit, mentre uns altres ens 

preparàvem per veure un espectacle històric: la Champions!!!  
Aquella nit va ser especial perquè vam dormir ben poc per dos motius: 

- D’una banda els culers per fi vam tenir el Triplet: “COPA, LLIGA I 

CHAMPIONS”!!! Estàvem emocionadíssims.  
- D’altra banda els que vam fer el joc de nit estàvem “cagadets  i 

cagadetes” perquè ens 

van explicar una història 

de por. Era tan i tant 
terrorífica que ens fa 

por i tot explicar-la, ara 

bé, si algú la vol conèixer 
i no dormir durant dos 

mesos que la busqui al 

bloc de CM. 
Comença un nou dia ple 

d’activitats. Primer de tot vam 

fer una gimcana per tot l’espai 
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que formava part de l’Eurostage, ens van separar en tres grups i vam fer: 

canoes per la piscina pescant aneguets, ens vam pintar, vam fer guerres 

d’aigua, vam jugar amb globus, vam fer un memori de peixos  i diversos jocs. 
Després de la gimcana vam haver de recuperar forces, sort que el menjar era 

boníssim. 

La tarda va començar plena de jocs, i 
amb un taller de nusos mariners molt 

divertit i curiós. Tot i que el taller era  

entretingut desitjàvem anar a la 
piscina perquè feia molta calor. Llavors 

els monitors i les monitores ens van 

deixar banyar a la piscina. Què 
divertit! Què emocionant! 

La tarda es va acabar amb la visita a 

l’aquari que hi havia a la casa de 
colònies. Vam veure un tomàquet de mar, una nècora enganxada en un cranc, un 

llamàntol, una aranya de mar, un peix verinós que semblava una pedra amb ulls 

... 
La nit va ser màgica, podíem elegir on anar, a la discoteca o bé a fer un altre 

joc de nit. Al joc de nit vam jugar, vam ballar, vam intentar trobar 

“gamusinos” (uns animalets petits plens de pèl que només surten a la nit i que 
són molt difícil de veure, sobretot si no hi ha lluna plena) i vam riure molt. Els 

de la discoteca també ens ho vam passar molt bé, vam ballar fins acabar 

rebentats. 
L’últim dia vam anar al port d’Arenys de Mar. Allí vam fer caiac i vela. Ens vam 

haver de ficar unes armilles salvavides i vam agafar uns rems. L’aventura 

començava mar endins. Molts teníem por, d’altres estàvem, emocionats, 

d’altres dormits, com l’Aleix que va caure! Mar endins hi havia moltes meduses 
i allí anàvem alternant vela i/o caiac. Va ser genial. 

Les colònies van arribar a la seva 

fi. No volíem que s’acabessin, 
però d’altra banda teníem ganes 

de tornar a veure als de casa.  

Aquestes han estat unes colònies 
inoblidables, divertides, genials, 

aventureres, emocionants i 

brutals.  
 

Nens i nenes de tercer 
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Per començar la sortida per Lleida , vam anar a el museu de Lleida. Ens van 
explicar que una part del museu era del castell de Lleida, que com que hi 

havia l’exèrcit algunes peces es trencaven de tal manera que les van 

repartir per les esglésies properes i ara les intenten recuperar . En una 
sortia la  mare de Déu i un àngel que estava decapitat, potser un guerrer no 

creia amb Déu i el va decapitar. També hi havia tapissos que ara mateix no 

us podem assegurar si són del castell, això si molt bonics!!! Un era com un 
còmic però sense lletres, com una auca sense rodolins. Explicava la història 

de la vida d’un príncep jove i el seu pare el rei. També vam fer un 

trencaclosques, i vam buscar imatges en una pintura. Opinàvem sobre les 
mènsules que son unes figuretes que hi posaven a les bigues del castell i que 

feien una mica de burla, i les ficaven ven altes perquè la gent no les pugues 

veure. 
 

Quan vam sortí del museu vam passar per davant de l’església de Sant 

Llorenç de la que vam dir poca cosa, perquè com estava en obres no la vam 
poder visitar. Després vam baixar pel carrer la palma fins a la catedral nova. 

Lleida és de les poques ciutats catalanes que té dues catedrals. I 

continuàrem pel carrer major fins arribar a la Paeria. 
 

Quant vam arribar a la Paeria, ens va rebre un home de l’Ajuntament. Ens va 

explicar que en la sala on estàvem es feien algunes de les reunions de 
l’ajuntament i casaments. Ens van explicar el perquè dels paers. Desprès 

vam baixar a la planta mes baixa i vam veure que hi havia un pou que devia 

fer uns 10 metres de fondària. Vam pujar unes escales que estaven darrere 

del pou i vam arribar a una presó. 
Vam tornar a baixar i vam passar per un 

passadís que portava a un lloc que 

hi havia uns escuts que representaven la 
paeria. Desprès d’observar els escuts 

dels paers, vam tornar enrere per 

sortir i continuar la nostra excursió. 
 

Al sortir de la Paeria vam anar 

caminant fins a l’estàtua d’Indíbil i 
Mandoni, que està situada davant de 

l’antiga porta de Lleida i ens vam fer 

una gran foto de grup abans d’anar 
cap a la Seu Vella. 
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Abans d'anar a dinar ens van repartir un dossier que ens va servir per fer 

una jincama aquesta jincama consistia en: ser el mes ràpids en fer una 
fotografia i escriure el que ens falta, hi havia 11 proves, el Gerard estava al 

pàrquing i quant fèiem una prova li havíem d’anar a ensenyar , però ara ve el 

difícil desprès d'haver fet la prova l’havíem de marcar en un mapa. 
 

Després de dinar vam anar a fer una visita a la Seu Vella i ens van explicar: 

 
En el passat, els soldats es van 

instal·lar a la catedral vella 

per tenir una habitatge , 
allà ho van destruir tot i 

lo poc que va quedar ho van 

donar als parroquians i 
els parroquians s’ho van 

vendre, ara ho intenta 

recuperar el museu de 
Lleida. 

La Seu Vella, es la única 

d’Europa que té 5 finestrals que donen a l’exterior. En total te 17 finestrals. 
Te un pati a l’interior que és molt gran. Les parets estan fetes de sorra així 

que duran el temps es van desgastan. Hi ha moltes marques de contructors 

que la van construir. 
Desprès de la visita i totes les explicacions de la Núria vam fer un joc en 

que consistia de ficar-se un mirall sota els ulls i anar caminant, hi havia 

moments que semblava que et caiguessis al buit. 

 
 

Finalment vam pujar a la torre, el que estavem 

esperan tots, com a mínim ens vam estar cinc 
minuts pujant-la! Finalment vam arribar al 

nostre destí! Des d’allí d’alt hi havia una vista 

espectacular! Però al baixar se’ns va passar 
més ràpid. 

 

Després d’aquell llarg dia vam tornar a l’escola 
molt feliços i amb molt bons records i ganes 

de tornar-hi un altre dia amb la família. 

 
Nenes i nens de Quart.  
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Cicle Superior
CANTATA HAMELIN

Hola...  Som els alumnes de Cicle Superior del col·legi Sant 
Jordi, som aquells noiets i noietes que vam anar a cantar a 
l’Auditori Enric Grandos la “Cantata de Hamelin” i que van 
fer la representació fi nal, al Pavelló Onze de Setembre.
A començament de curs vam començar a assajar la cantata 
del Flautista d’Hamelin a la classe de música amb el Gerard,  
el nostre excepcional professor de música. Gràcies a ell que  
ens ha ensenyat tot allò  que calia per poder anar a cantar  
amb totes les altres escoles i que  ens guanyéssim els 
aplaudiments de l’incondicional públic que va venir. 

Al llarg del segon 
trimestre vam començar a practicar-la dos dies a l’Auditori 
Enric Granados; ens acompanyava la directora de 
l’Orquestra del Conservatori, Dolors Ricard. Ella també 
ens ho va explicar tot, era i és tota una senyora directora, 
una professional i que ha tingut molta paciència amb tots 
nosaltres. 
També ens va acompanyar, el pianista i compositor de la 
“cantata”,  Ramon Andreu.

I va arribar el gran dia, el dia que l‛havíem de cantar al 
Pavelló Onze de Setembre. A les tres de la tarda vam 

sortir de l‛escola, vam entrar al Pavelló, feia una calor horrorosa; vam fer una assaig general. 
Érem uns sis-cents nens i nenes d‛escoles diferents de Lleida. L‛assaig ja va ser una altra cosa, 
la directora, l‛orquestra, i els actors de l‛aula Municipal de Teatre.

Després de dues hores de cantar, suar i prepara-ho tot per 
la gran “cantata” vam berenar,mmm !! Ens van pintar el nas 
de “rata”i ens vam posar les orelles de rata i a les sis van 
venir els pares i les mares.Tot era a punt de començar.

Quins nervis !!! Ens sentíem molt importants.  

Vam cantar amb una veu increïble, molta gent va dir,  que 

quan estaven a les grades van sentir una 
gran força de veu que sortia de nosaltres, 
els músics ho vam fer molt bé, els actors 
també i pel que sembla nosaltres també. 
Amb tanta gent ho havíem de fer perfecte 
a la força, va ser impressionant,... la gent 
va aplaudir d’allò més. Va venir l’Alcalde i 
després cap a casa, començava la Festa 
Major.

Cicle Superior
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La Mitjana
El dia 12 de maig, a l’endemà de la festa major, els nois i 
les noies de sisè vam anar a  la Mitjana.

Primer vam fer un taller on vam estudiar algunes plantes i 
les seves adaptacions , entre elles: el canyís, jonc, boga, 
periploca , el tamariu...

Després d’haver esmorzat a la vora del riu, vam observar 
els ocells que hi havia i en vam parlar de les característiques 
d’alguns d’ells, entre d’altres, vam parlar de : l’ànec coll 
verd, del bernat pescaire, del corb marí, la fotxa , el blauet, 
el martinet blanc, la gallineta – també coneguda com polla 
– d’aigua... etc.

Tot seguit , ens vam dividir en tres grups i cada grup va intentar “pescar” 
macroinvertebrats aquàtics en tres ambients diferents, uns directament al 
corrent del riu, d’altres a la vora del riu i uns altres en un ambient humid a 
prop dels demés grups.

Acabada la “ pesca”, vam dinar en la zona de pic-nic de la Mitjana, vam 
jugar una mica i a dos quarts de tres de la tarda vam començar el taller del 
laboratori on vam observar amb lupes binoculars els macroinvertebrats 
que havíem “ pescat” al matí, vam parlar de les seves característiques i 
els vam classifi car amb l’ajut de 
claus dicotòmiques .Després 
vam tornar a l’escola .

Aquesta sortida ens ha anat 
molt bé per a recordar coses 
que fa temps que sabíem – al 

llarg d’aquests anys hem anat vàries vegades a la Mitjana. 
També ens ha servir per aprendre coses noves, però 
sobretot ens ha servit – a molts de nosaltres – per adonar-
nos de l’espai tan meravellós que tenim a la nostra ciutat 
i del que podem gaudir-ne.
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Estudiem l‛obra de Leandre Cristòfol 
i la comparem amb  la de Man Ray

El Cicle Superior ha treballat aquest tercer trimestre - a 
Plàstica -  l’obra de Leandre Cristòfol, i vam aprofi tar 
un taller que oferia el Museu Morera per a visitar 
l’Exposició : “ Construccions líriques : Leandre Cristòfol 
/ Man Ray “.
Ens va agradar molt i , a més,  la monitora – educadora -  

que ens va atendre 
ens va ajudar a 
entendre el per què 
treballaven emprant els materials de rebuig o “materials trobats”.
Primer vam donar un tomb per l’exposició , observant les obres i comentant-
les. Després vam fer un joc – una mena de “ memori ” –  en el que s’havia 
de relacionar les escultures de Leandre Cristòfol amb les fotografi es de 
Man Ray i explicar què tenien en comú.
Després, a l’escola, vam experimentar nosaltres, treballant amb objectes 
trobats. Vam fer escultures , vam pensar què podien representar , les vam 
donar un nom i a més les vam fotografi ar.

L’experiència va ser molt divertida , creativa i hem après moltes coses , 
entre elles a gaudir-ne de les petites coses, a veure que amb objectes senzills es poden fer coses “ xules” i a 
valorar l’art tot i que no l’entenguem.
Aquí teniu una petita mostra de les nostres produccions :

Balança de somnis
Núria Salmerón

Fàbrica de malsons
Eloy Soler

Laberint especial
Pau
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Adéu
Ja fa dies que ens estem adonant que la nostra etapa al Sant Jordi s’acaba com alumnes. 
En la vida de l’escola, ens hem fet vells .

Dimarts dia 2 de juny , vam anar a fer una nova visita a l’IES Manuel de Montsuar. Ens van 
rebre en Ramon Oscar Torrelles - el director- i la Rosa Sol  - la cap d’estudis- i després vam 
estar al laboratori de Ciències amb el Xavier Martínez i en una aula de Tecnologia amb 
el Jesús . Vam fer una pràctica de tecnologia i també vam observar peixos , artròpodes i 
cèl·lules vegetals. Vam arribar a una conclusió: n’aprendrem molt !

Per fi nalitzar vam consultar dubtes i vam rebre consells de nois i noies que com la Cristina, 
l’Àlex, la Carlota, la Mariona i l’Íngrid porten uns quatre cursos al Manuel de Montsuar.
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Sentiments
Alba : ...En aquesta escola he passat molts moments 
feliços i prometo no oblidar-los mai, els guardaré dins 
del meu cor...

Iris : ...Ja és l’hora d’acomiadar-me després de nou 
anys que se m’han fet molt curts, no us oblidaré mai.

Clara : ... Després de nou anys, sempre recordaré 
l’escola com part de la meva infància.
D’una banda estaré trista i enyorada, de l’altra 
contenta perquè començaré una nova etapa...

Rkia : ... Durant aquests dos anys que he estat en 
aquest Col·legi m’ho he passar molt bé. Ja ha arribat 
el dia que li hem de dir adéu al Sant Jordi i també als 
professors/es i als companys/es de curs i dic adéu a 
tota l’escola...

Laia : ... Jo només de pensar que hem de marxar 
del col·legi, el col·legi on em estat  pràcticament tota 
la nostra vida, em sento trista per què haig de deixar 
enrere tota la meva infància, i professors que tenen 
cura de tu com si fossin els teus pares, amb tota 
l’estima que ens han pogut donar, i així tirar endavant 
amb forces i ganes de treballar...

Jonatan : ... Ha arribat el moment d’acomiadar-nos 
de l’escola . Jo només he estat sis anys perquè vaig 
fer parvulari en una altra escola...

Marc : ... Adéu companys de cinquè adéu professors. 
Cinquè tingueu cura d’aquest col·legi , adéu.

Jordi : ... Ja fa nou anys que estem aquí, ens hem 
d’acomiadar, hem de dir adéu als bons companys i 
companyes, a les bones amistats, als bons records. 
Quan estigui a l’institut, pensaré en el col·legi com 
si hi fos , me’n recordaré de tots els companys, 
companyes i professors i professores . Adéu.

Albert : ... Marxem de l’escola, deixant-hi uns 
sentiments i uns rècords que mai s’oblidaran, sempre 
ho tindrem present en el nostre cor ...

Pau :  ... Durant els nou anys que he estat a l’escola 
m’he trobat molt bé . Dic adéu amb enyorança i 
tristesa.  Ens espera un nou any ple de sentiments, 
emocions i espero passar-m’ho molt bé.

Isabel : ... Adéu a l’escola Sant Jordi, gràcies als 
professor i professores que han fet que aquests nou 
anys hagin sigut fantàstics, alegres i inoblidables. Ahir 
semblava que feia  P-3 i avui ja faig sisè i l’any proper 
ja faré primer d’ESO...

Sara : ... Espero que puguem venir a visitar-vos a 
l’escola, hem passat nou anys, situacions difícils i de 
vegades ens ho em passat molt bé, a les excursions, 
a les colònies, cantates... 

Eloy Soler :... Em fa molta pena, però d’altra banda 
sé que he de marxar. De vegades penso com serà 
l’IES ? i em preocupo. Espero que tot em vagi bé i fer 
molts amics.

Àurea : ... Quan penso que he de marxar del col·legi 

Sant Jordi, m’envaeix la tristesa , no voldria marxar, 
estic molt bé aquí, són nou anys a l’escola i sempre 
junts. Ara ens separarem ...

Ferran : ...Jo, ara, em sento gran perquè aniré al’IES 
però al mateix temps, em sento trist per deixar el 
col·legi on he passat part de la meva vida.

Eloi Muñoz : ... Ara ja és hora de marxar, i a més, jo 
marxo a un altre IES on no hi anirà cap altre company. 
Crec que em costaré una mica més que als demés. 
Ara ja estic una mica amoïnat.

Carlota : ... Cada vegada que penso que he de 
marxar em poso una mica trista ja que és l’últim any 
que estem junts, de vegades al pensar-ho em poso 
a plorar, però sé que encara que no estiguem junts 
sempre durarà la nostra amistat.

Kevin : ... Porto sis anys en aquest col·legi i ara és el 
moment de marxar. He passat moments de felicitat i 
de tristesa.

Víctor : ...Em sembla que una feina que faré a l’estiu 
serà escriure tot el que he passat al col·legi, i també 
buscar escrits i redaccions que he fet al llarg d’aquests 
9 anys.
I m’ho llegiré i m’ho rellegiré.  

Rossend : ... Ja ha arribat l’hora d’acomiadar-nos de 
la nostra estimada escola. Adéu, fi ns sempre 

Núria S : ... En aquests últims anys han passat moltes 
coses, una d’elles i la mes important per mi ha sigut 
quan vaig arribar al col·legi, el primer dia de l’escola,

Daniel : ... ens acomiadem de primària amb molta 
pena d’haver d’ abandonar tants bons records, tantes 
bones amistats però d’altra banda també farem molts 
amics a l’institut.

Andreu : ... És l’últim any i ens ho hem passat molt 
bé. Ens toca marxar. Només sentir aquesta paraula 
em desanimo i em poso trist. Dic adéu al Sant Jordi 
on tants anys he passat. 

Núria P : ... En aquesta escola m’ho he passat molt 
bé, he guardat durant tots aquests anys records , 
sentiments i sensacions que mai oblidaré.

Lluís : ... Quan penso que aquesta etapa s’acaba, em 
ve un sospir i penso en pàrvuls, primer i segon, tercer 
i quart, i cinquè i sisè i a preparar-nos pel que ve.

Mariona : ... Ja s’acaba l’escola i amb els ulls entelats 
per les llàgrimes, penso que tinc molta tristesa i , per 
a mi, ja comença l’enyorança.

Oriol : ...Aquest últim any a l’escola m’ha passat molt 
de pressa, entre sortides, colònies treballs divertits... 
etc.
És una llàstima haver de deixar l’escola perquè a 
l’institut és molt difícil crec. 

Nois i noies de 6è.
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FESTA DE PRIMAVERA 
La darrera festa de tota la comunitat, la Festa de la Primavera, ha estat 
passada per aigua cap al fi nal de la nit. És el segon any que el temps no ha 
volgut ser el nostre aliat. 
Hem d’estar contents perquè tan les activitats de la tarda com el sopar es  
puguessin dur a terme sense problemes. 
Els infants de cargols i conills ens van oferir uns espectacles preciosos. Un 
bon aplaudiment per a les monitores.
L’equip de Mandales  van preparar tallers que en alguns moments van estar 
molt concorreguts. 
Agraïm també a la Montse i el Jose (mare i pare del Roc i de l’Aixa) que fessin 
meravelles amb els globus i engresquessin a tothom amb les bombolles de 
sabó. Gràcies de part de tota la comunitat. 

COMIAT DE SISÉ
La darrera festa de primavera hem acomiadat el grup de sisè, els més grans 
de l’escola. Ens vàren obsequiar amb uns espectacles entranyables preparats per elles i ells. Va ser molt 
emotiu. Van passar el testimoni al grup de cinquè que el curs vinent serà el més gran de l’escola. Desitgem 

que el record que tinguin 
de l’escola sigui ple de 
satisfaccions.
Des d’aquí volem agraïr 
a les famílies la seva 
contribució a avançar 
en la millora del nostre 
pati. Gràcies per ajudar-
nos a traslladar l’olivera i 

també per l’adequació del seu entorn, la banqueta de fusta del seu voltant sentirà moltes vegades el “jo 
seré” . 

EL NOSTRE PATI MILLORA
El curs passat varem iniciar un procés de millora del pati que ens 
tindrà ben entretinguts els propers cursos. Algunes famílies vàreu fer 
aportacions, suggeriments sobre com anar millorant un espai que els 
vostres fi lls i fi lles veuen i gaudeixen cada dia. Poc a poc se’l van fent 
seu i el van transformant. 
Aquest curs les millores han estat diverses, per una banda aquest darrer 
trimestre hem hagut de traslladar l’activitat de l’hort degut a les obres de 
l’institut Manuel de Montsuar. 
Hem instal·lat tres petits horts que vareu poder veure per Sant Jordi 
mentre els vostres fi lls i fi lles plantaven enciams. A hores d’ara fi ns i tot 
moltes famílies ja els hauran provat. 
En una altra zona del pati de primària, on hi ha una tanca que ens agradaria 

anar cobrint de vegetació, hem plantat heures 
i algunes fl ors de temporada. 
Algunes famílies també heu col·laborat venint 
a treballar una tarda plantant i adequant uns 
palots aconseguits a través de l’Agenda 21 
escolar. Els palots han quedat ben guarnits amb el munt de fl ors que va 
creixent cada dia. 
Hi va haver uns col·laboradors que van treballar de valent transplantant 
l’olivera que ens havien regalat el curs passat. 
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Al voltant de la tanca que dóna a l’horta hem plantat uns lliris que eren de l’IES Manuel de Montsuar 
però que s’havien de fer malbé amb les obres. Esperem que tinguin una bona arrelada i que en el futur 
hi puguem afegir altres plantes que ajudin a donar un toc de color al nostre pati. 

XIPRER
Com sabeu la ventada de fi nals de gener va fer caure el xiprer que hi havia darrera de l’escola. Vàrem 
fer mans i mànigues per quedar-nos el tronc de record i per poder-lo utilitzar al pati, teníem pensats 
diferents usos però per les vacances de Pasqua, se’l va endur l’empresa que va venir a arreglar la tanca 
caiguda. 
Ens ha sabut molt greu que hagi desaparegut així d’un dia per l’altre. I més que els nostres nens i nens 
no puguin gaudir-ne en el futur. També perquè algunes famílies s’havien ofert voluntàries per tallar-lo i 
condicionar-lo bé per evitar perills. Hem intentat seguir les seves empremtes però ningú en dona raó. 
Si algú sap on trobar-lo ho comuniqueu a secretaria!!!. 

AGENDA 21
Un any més hem participat en l’Agenda 21 
Escolar. Durant el mes d’octubre les dues 
delegades dels cicles inicial i mitjà van 
signar el compromís. Això vol dir que al 
llarg del curs fem actuacions de millora del 
medi ambient. A l’escola ens preocupa la 
sostenibilitat i ho concretem amb maneres 
de fer i accions concretes. Les carmanyoles de l’esmorzar ajuden a que no 
utilitzem tants embolcalls, hem comprat jardineres perquè el nostre espai sigui 
més verd, així ho heu pogut comprovar quan heu entrat tant a infantil com 
a primària, treballem per a que els infants gaudeixin i aprenguin a cultivar 
hortalisses, procurem que no es malbarati l’aigua i l’energia, classifi quem les deixalles separant el paper, 
els envasos i el rebuig,..
Ara fa pocs dies els delegats i delegades de cada curs han anat a la festa de cloenda a l’Auditori on es 
van exposar els posters de totes les escoles participants. Podeu veure el que nosaltres varem portar. 

LA BALDUFA
Aquest any la Baldufa ens ha tornat a fer un regal preciós  per inaugurar la diada del Teatre. Ens han 
representat  “Le cirque dejà vu”. Una obra plena de sentiments i valors que ens agradaria poder compartir 
amb tota la comunitat. 
 Moltes gràcies.

CONFERÈNCIES
Els dia 10 de març la psicopedagoga de l’escola, la Consol Feu, va 
fer una conferència sobre l’atenció adreçada als mestres i les mestres, 
oberta també als d’altres escoles. 
El dia 13 de maig en va fer una altra adreçada a les famílies amb el títol 
“Parlem de l’atenció?”. 
Agraïm les famílies que vàreu poder assistir. 

PROJECTE D’AUTONOMIA
Aquest mes hem fet la revisió amb el Departament i l’Ajuntament del projecte. Ben aviat signarem el 
compromís per al proper curs. Aquest projecte representa un pla estratègic per al centre i uns recursos 
econòmics que ajuden a millorar aspectes diversos de l’escola, des dels espais exteriors, interiors, 
materials informàtics, com també de participació de la comunitat.  

UN CURS DE MUSEUS
El fet de dedicar els llibres a la història ha contribuït a que tots els cursos visitessin  museus diversos, així 
començant pels Peixets que han anat a La Panera, els Cargols al Museu Morera, els conills al Museu 
de Lleida, podríem seguir detallant-los però millor que els fi lls i fi lles facin memòria i recordin si han anat 
al de joguines, al de vidre, la Paeria o el Cosmocaixa i després us expliquin què els va agradar, què no 
tornarien a veure, què els va emocionar, quin objecte o imatge els va atrapar,... 
Si voleu veure amb detalls les sortides consulteu la pàgina web de l’escola. http://www.xtec.es/ceip-
santjordi-lleida/
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EL TORNEIG DE BÀDMINTON

El Martí i el Jordi estant desitjant que la punta 
del volant caigui del seu costat, quan el Marçal 
el deixi caure.

Jo he vist que ha caigut aquí, assenyala l’Àlex 
en el seu paper d’àrbitre. Mentrestant l’Awa i 
l’Alba s’ho miren.

Els dos Xaviers, el Marc i el Dani segueixen la 
trajectòria del volant abans d’anotar el punt al 
marcador.

L’Enric i l’Àlex es concentren en la propera 
jugada mentre es refan del punt jugat.

Aquestes són algunes de les escenes que s’han pogut viure aquest mes de maig al torneig 
de bàdminton que hem organitzat de dos a tres del migdia. Hi han  participat 10 nens, 8 
nenes  i 8 parelles a cicle mitjà; a cicle superior han estat 18 nens, 8 nenes i 10 parelles.

Han pogut gaudir jugant al costat de la parella, o contra un company o companya de cicle, 
animant-se, renyant-se després de perdre. Esperant una millor sort, o pensant en aprendre a 
jugar una mica més bé. Concentrant-se en el partit per anotar el punt a qui li correspongui
En defi nitiva realitzant una activitat física que permet experimentar la superació, la frustració, 
la companyonia, la responsabilitat, prendre decisions que no agraden a algú, acceptant les 
decisions d’un altre, la superació del cansament, l’alegria de sentir que he arribat a una fi ta, 
en un camí llarg.

Són aquestes algunes pinzellades de les fi nalitats del Pla Català de l’Esport a l’Escola del 
qual el nostre col·legí en forma part. 

Sense oblidar l’esforç de superar la por, el neguit abans de la sortida, de l’acompassar la 
cursa a les pròpies possibilitats dels atletes que es van aixecar l’endemà, de la Festa de la 
Primavera, per a participar en la Milla Urbana. 

Els benefi cis per a la seva salut i per a societat en general cal tenir-los presents. Encara 
que aquesta els aboqui, en la seva educació obligatòria, a estar més hores mal asseguts en 
cadires que tenint cura i educant el seu propi cos.
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UN COMIAT DE CONTE
Hi havia una vegada 27 bosses i maletes de viatge, totes molt nervioses ja que estaven a punt de 
pujar a un medi de transport fi ns ara desconegut,  per  fer el trajecte més llarg de la història 
de les bosses i les maletes de viatge. Totes eren diferents, però totes igual de vàlides per 
complir amb la seva missió; hi havia algunes de molt vistoses, amb colors lluents, amb estructura 
resistent, amb unes bones rodes per poder-les transportar, tot i que per dintre, no totes tenien 
gaires compartiments per contenir les coses que ha de portar tota bossa i maleta de viatge. 
Altres en canvi no tan vistoses, amb colors més esmorteïts, més fl exibles, algunes d‛elles amb 
compartiments interiors per poder protegir i transportar les coses més delicades i insospitades. 
Totes però tenien una gran responsabilitat: portar i transportar amb seguretat les coses més 
importants i valuoses per viatjar per tot el món amb la màxima autonomia, sense dependre 
de ningú, sense haver de fer compres imprevistes, sense haver de tornar abans d‛hora.
 
La majoria de les bosses i les maletes, s‛havien preparat per a aquest viatge procurant, moltes 
d‛elles,  que el seu aspecte extern fos immillorable ja que pensaven que això els facilitaria 
l‛accés a un lloc privilegiat dins d‛aquest medi de transport fi ns ara desconegut. N‛hi havia també 
d‛altres que no solament passaven del seu aspecte extern, sinó que fi ns i tot no havien tingut 
gaire cura a l‛hora de revisar les seves anses, cremalleres  i rodes.

Així doncs, va arribar el moment de pujar a aquest medi de transport fi ns ara desconegut, i 
va ser quan tot el món se‛ls hi va caure a sobre i es va organitzar un gran caos; van començar 
a rebre cops per tot arreu i fi ns i tot aquelles que en aparença semblaven més resistents, no 
es sentien gaire segures i temien que els cops deixessin ferides difícils de reparar; tant aviat 
feien anar les rodes per transportar-les d‛un lloc a l‛altre com les arrossegaven per terra o 
queien perquè les rodes començaven a fallar i no podien mantenir l‛equilibri. Les més toves, i 
d‛aspecte més fràgil patien ja que les posaven de qualsevol manera,  i allí on queien es quedaven 
envoltades i xafades per altres bosses i maletes, pegades les unes a les altres pensant que mai 
tornarien a tenir la seva forma original. Dins del maleter començava a barrejar-se entre les 
bosses i les maletes roba, menjar, sabates... que havien caigut d‛alguna bossa mal tancada o amb 
les cremalleres trencades. 

Van passar tot el viatge queixant-se i pensant que no es mereixien el tracte que havien rebut; 
es sentien decebudes i ferides en la seva autoestima; així van rondinar tot el viatge fi ns que 
aquest va fi nalitzar. De nou van ser remolcades, colpejades, arrossegades... fi ns que va arribar 
el moment d‛obrir-les i oh, sorpresa!!!! ... gairebé res del que havien guardat dintre seu mantenia 
el seu estat original; més aviat al contrari,   van trobar tot desendreçat, barrejat, tacat i amb 
tacte empegalós; també  es van adonar que, bé per oblit o bé per pèrdua, els faltaven coses 
importants... poques bosses i maletes van sortir intactes. Això va provocar que algunes d‛elles 
haguessin de tornar precipitadament.

Aquesta experiència va servir per a que aquestes bosses i maletes de viatge s‛adonessin de 
la importància de la seva missió; van aprendre que no importa l‛aspecte que tinguin, que siguin 
rígides o fl exibles,  que es desplacin amb rodes o les hagin  de portar penjant.... perquè en el 
món de les maletes i de les bosses de viatge, cap té preferència, i totes acaben amuntegades 
en el mateix maleter. I que al moment d‛emprendre un viatge, sigui llarg o curt, repassarien les 
seves cremalleres, ajustarien les seves rodes, revisarien les seves anses per no trobar-ne cap 
de descosida, mirarien que no hi hagués cap forat per on es pogués perdre res, i s‛informarien 
del lloc de destí per tal d‛anar preparades i evitar ensurts. Però sobretot vetllarien per a que 
l‛espai de dintre fos prou ampli i organitzat per a que capigués tot el necessari;  aprofi tarien 
tots els racons, i en crearien de nous si calgués; aprofi tarien tots els recursos que en el món de 
les bosses i les maletes de viatge s‛hagin creat i buscarien els accessoris interns i externs que 
els facilités arribar-hi a tot arreu, perquè en el món de les bosses i les maletes de viatge, no 
hi ha cap lloc que sigui inaccessible si utilitzen correctament les eines i els recursos que tenen 
al seu voltant. I el més important,  protegirien les coses més delicades i s‛assegurarien de no 
deixar-se res oblidat,  per insignifi cant que sigui, perquè en el viatge de la vida, tot hi té cabuda 
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ja que tot és important i cap bossa ni maleta de viatge es pot permetre el luxe d‛haver de tornar 
abans d‛hora.

I conte contat, ja s‛ha acabat.

Avui en dia els contes continuen sent un entreteniment per als més petit, a la vegada que per 
als adults han sigut una manera de transmetre la nostra cultura, els nostres valors, els nostres 
ideals.  I en la majoria dels casos, i quan éreu molt, però molt petits, ha sigut un somnífer 
infal·lible, sense cap efecte secundari. La màgia que transmeten els contes, les lliçons morals 
que s‛aprenen, són classes magistrals per a tots vosaltres, i us serviran quan necessiteu prendre 
decisions. 

I vull que aquest comiat als nens i les nenes de sisè, que deixen l‛escola per començar la seva 
aventura en l‛ESO, sigui realment de conte; i així us desitjo:

Que sigueu alegres com la • “cigarra”, però previsors i previsores com les formigues;
Que malgasteu les coses insignifi cants, però que feu provisions de bons materials,  per • 
a construir les bases de la vostra vida, tal com va fer el porquet gran de “Els tres 
porquets”, per edifi car una casa tan forta que cap llop va poder enrunar; 
Que us desperti dels vostres malsons la persona estimada;• 
Que sigueu constants com la • tortuga, que tot i la seva lentitud va ser capaç de guanyar 
la llebre;
Que no us doneu mai per vençuts, que afronteu les difi cultats perquè al fi nal, a l‛igual que • 
“La Ventafocs” ,  trobareu allò que encaixi en la sabata perduda; 
Que compliu amb les vostres promeses i  no sigueu com l‛alcalde del•  “Flautista d‛Hammelin” 
ja que podeu perdre el més valuós;
Que digueu sempre la veritat, i no volgueu aparentar el que no sou; així tindreu credibilitat • 
i us ajudaran quan realment tingueu un problema; al contrari del que va fer en Pere en el 
conte “Pere i el llop”;
Que no perdeu mai la  ingenuïtat de • Petter Pan

I que “Campanilla os cuide y os guarde”.

Dedicat a Albert, Marc, Laia, Rossend, Lluís, Alba, Pau, Rkia, Sara, Jordi, Isabel, Clara, Iris, 
Daniel, Jonathan, Andreu, Eloi M., Kevin, Aurea, Núria P., Oriol, Núria S., Mariona, Eloy S., 
Víctor, Ferran, Carlota,  i a tots els professors i professores del Col·legi Sant Jordi.

Hermínia Vicente, mare de l’Eloy Soler
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Recull de textos guanyadors dels

JOCS FLORALS 2009
RODOLINS D’EDUCACIÓ INFANTIL

La fl or fa molta olor
quan el sol li dóna calor

La gallina va a buscar el gall

per anar al ball

                   Alex Sanz
                       P-4

Pau Pijuan

P-4

La Seu Vella és una catedral

idel turó està dalt
El rei Jaume Primer
era un bon cavaller

Marc Blasi

P-5

Lluc Folch
P-5

LA MOTO

Tinc una foto
d’una moto.
corre com un llamp
sembla que va volant.
té ales per volar
i no costa frenar.

arriba als llocs
en un moment
perquè sempre
va corrent.

            Joan Zambrana
             1r Cicle Inicial
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L’OCELL

L’ocell va plorar, perquè tenia por de la foscor, del bosc. Sentia sorolls, llampecs i 
es va posar a ploure. L’ocell va marxar volant a la fàbrica. va agafar palla per fer el 
niu. El noi de la fàbrica, el va agafar i el va tancar a la gàbia que tenia un foradet, i 
va marxar al bosc, mai més va tenir por.

     Mireia Santamaria
 1r Cicle Inicial

L’OCELL VOLA, VOLA

L’ocell vola, vola sempre fa tabola

i vola que vola,
sempre va per fora.
i qui ha de dir si sóc tan petit
que volo a la nit quan tot és dormit.
que no sóc petit, si no és a la nit.

    Júlia Prat
                                          2n Cicle Inicial

ELS GEGANTS

Els gegants són molt alts
surten a les festes com abans
a les festes surten ballant amb vestits
ben llargs que tot el temps van amunt i
avall. A tots els nens els hi agrada quan per ciutats i pobles els veuen passejar, ballar i saltar.

Clàudia Coiduras
           2n Cicle Inicial

EL CONCURS DE CONTES I POEMES

Vet aquí que una vegada al col·legi sant Jordi van fer un concurs de contes i poemes. Totes les classes es 
preparaven per participar al concurs, uns feien poemes, uns altres contes. Va arribar el dia que havien d’enviar 
els poemes i contes dels nens i nenes. Els van enviar en un camió molt gran i els portaven en un lloc que 
miraven els contes i els poemes i escollien el poema i el conte que estava molt ben fet.
Per fi  va arribar el dia de repartir els premis. els nens i les nenes estaven nerviosos i nervioses, fi ns que van 
dir qui guanyava. Els guanyadors i les guanyadores es fi caven contents i els altres nens volien saber què els 
havia tocat de premi. Els que van guanyar conte tenien uns llibres superxulos.

 Awa Sy

                  1r Cicle Mitjà
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L’ABELLA

L’abella
va a la seu vella
i es troba la seva germana
que té molta gana.

l’abella va a paris
i allí menja panís
es troba al Genís
que va vestit de gris.

l’abella es troba a Satanàs
que té una berruga al nas
l’abella diu: com és que ets tan gras?
i li diu Satanàs: perquè menjo, saps?

l’abella va a Barcelona
a celebrar la mona
es troba a una persona
que és molt bufona
què fas aquí senyora?
surfejar amb la gran ona.
                      
                          Hèctor Estallo
                        1r Cicle Mitjà

SANT JORDI CASOLÀ

El sant Jordi casolà,
va cavalcant a la babalà.

amb el silit bang a la cintura,
persegueix una ferotge criatura.

en comptes d’espasa porta una escombra,
i de capa una alfombra.
en lloc de cavall portava una aspiradora,
i donarà més voltes que una rentadora.

ha ferit el drac,
amb un cop de drap.

a tota pastilla,
li ha tirat una sabatilla.

porta un davantal,
i al drac li ha fet mal.

li va clavar l’escombra a la panxa,
i va i una rosa se li enganxa.

   Dana Barrau 

   2n Cicle Mitjà

LA DISCUSIÓ DEL SOL I LA LLUNA

Temps era temps quant els peixos volaven i els ocells nedaven, hi va 
néixer un sol. El dia del seu bateig la seva mare va morir i aquell sol la 
va substituir, quant es feia de dia. Quan es feia de nit tenia que marxar, 
però un dia va decidir que es quedaria per sempre a enlluernar la terra. 
El sol es feia pesat i la lluna li suplicava si podia fer la seva feina. Al 
cap d’una la lluna se’n va fartar i es va anar a queixar al alcalde que 
era saturn. 
Saturn li va dir: a veure senyoreta lluna què li passa?
I la lluna li va respondre: és que el senyoret sol no vol parar de enlluernar 
la terra i ningú no pot anar a dormir!!
El senyor alcalde li va dir: d’acord senyoreta lluna, porti’m al sol si us 
plau.
La lluna va anar a buscar al sol i l’alcalde li va dir: és cert el que diu la lluna?
El sol va respondre: si és cert, però jo també vull tenir més temps per fer la meva feina, senyor alcalde. 
L’alcalde li va dir que ara era el torn de fer la feina la senyoreta lluna. Tots els habitants de la terra estaven 
disgustats i cansats, però tots els dies el sol es quedava dos o tres hores més enlluernant la terra.

La lluna no podia més i li va dir a l’alcalde que els hi repartís la feina amb una hora determinada. tots els altres 
estaven enfadats amb el sol i la lluna, perquè no els deixaven dormir amb els discussions que tenien. Els 
planetes també es van anar a queixar i l’alcalde va dir: ho sento però si no es posen d’acord es passaran cada 
dia, cada setmana, cada mes, cada trimestre, cada semestre i cada any patint aquesta discussió i mercuri va 
continuar: doncs mira que jo sóc l’astre que està més aprop del sol...
Un bon dia de matinada, l’alcalde es va llevar molt d’hora i va cridar al sol i a la lluna que anessin al seu 
despatx.



36

El sol i la lluna hi van anar, i l’alcalde els hi va dir: la lluna té raó, senyor soll, us haurem de repartir la feina amb 
una hora determinada. Jo he decidit que més o menys, fareu la feina 12 hores. El sol i la lluna se’n van anar 
més contents que mai i tot l’espai i tota la terra va poder viure tranquil·la, i és aquesta la història, el motiu pel 
qual el sol surt més o menys 12 hores i la lluna també!!

  Marçal Font

  2n Cicle Mitjà

L’HORTA DE LLEIDA

A l’entorn de Lleida
el cor se’m va alegrar.
però pensant que tot això
potser un dia no estaria.
no ho entenia, no ho sabia
no m’ho havia plantejat.

si a l’horta una fl or quedés
i algú la trepitgés
ja no tindria color
només seria urbanització
si un pagès conreés
ningú diria res
no li donarien importància
per un temps.

quan algú s’adonés de l’error
que han comès
alabarien al pagès
menys urbanització per un món millor.

 
Laura Remon

    1r Cicle Superior

EL NEN QUE VOLIA VIATJAR A LA LLUNA

Hi havia una vegada un nen que volia viatjar a la lluna. aquest nen es 
deia Robert. 
El Robert sempre havia volgut anar a la lluna, però era molt perillós 
i sobretot era molt petit i no li deixaven anar. llavors va decidir ser 
informàtic, però havia d’estudiar per ser informàtic i el Robert no era 
gaire estudiós, però bé, va fer un esforç i ho va aprovar tot. el van deixar 
ser informàtic i també el van deixar ser astronauta.
Va decidir ser astronauta per poder viatjar a la lluna. Tres mesos més 
tard encara no havia anat a la lluna i estava a punt de deixar-ho. Als pocs 
dies havien d’anar a la lluna per agafar una mostra i descobrir de quin 
material estava feta.
Van despegar, van sortir de l’atmosfera i van arribar a la lluna, el Robert no es creia que estigués caminant 
sobre la lluna. Va agafar un tros de roca lunar i van tornar cap a la terra, però les ales s’estaven desfent, llavors 
com el Robert era un expert, va accelerar, però un ala estava casi desfeta, així que l’únic que va poder fer va 
ser aterrar al mar. va aterrar al mig de l’oceà atlàntic i es van tirar a l’aigua. 
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Com portaven els trajes d’astronauta no tenien tant fred, al cap de dos dies els van trobar.
Només tenien algunes parts del cos congelades però es van posar bons i tos estaven contents, perquè havien 
completat la missió i no s’havia mort ningú.
el més feliç de tots era el Robert, perquè havia anat a la lluna.

Conte contat, aquest conte ja s’ha acabat.

       Alex Gómez
       2n Cicle Superior

LA IMAGINACIÓ
Quan llegireu aquest poema
veureu que no és com els altres
potser la lletra, les b altes
potser la idea
que hi creieu vosaltres?

no sóc Joana raspall
ni Núria Albó
però tinc motivació

tinc un quelcom que,
segons el meu llibre
és la imaginació.

quan hi penso
se m’activa i
no para de treballar
tot i que no cobra
un bon sou mensual.

quan he acabat el poema
me l’he tornat a llegir
si us plau feu-lo vosaltres
és divertit?

   Andreu Mor
   2n Cicle Superior

 

NOU ANYS

Durant aquest nou anys l’escola
m’ha regalat, una gran memòria,
que no oblidaré mai.
peixets, caragols i conills,
una Infància que penetra en el meu Pit,
i que es guarda en el cor,
com Tots els meus records.

Primer i segon, un nou món i 
uns professors amb gran cor,
que m’ho fan disfrutar sense cap por.

Tercer i quart, una mica més
complicat, però amb moltes ganes
de poder treballar i disfrutar.
he començat un nou esport
amb moltes ganes i il·lusió.

Cinquè i sisè els dos últims anys
amb uns professors i professores molt importants
i que tenen molta paciència en tot instant.
ja fem colònies tots plegats de cinc dies, però treballant.

Deixo enrere, la meva escola, i me’n vaig a l’institut,
amb molta pena i enyorança, 
encara que per sempre li tindré,
un carinyo que mai oblidaré

                             Mariona Segura 
                            2n Cicle Superior
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“Sierra de Guara”: 
Un paradís natural molt a prop de Lleida.

Excursió pel riu Mascún.
José Antonio Martínez Casasnovas

Heu sentit parlar de la “Sierra de Guara”? On és? Està a prop de Lleida per anar a fer alguna excursió bonica? 
Val la pena?

Doncs bé, la Sierra de Guara és un paradís natural 
que es troba a la província d’Osca, a uns 90 km de 
Lleida, i que fi ns fa pocs anys era força desconegut. 
Un dels seus centres neuràlgics, Alquézar, està molt 
a prop de Barbastre. Aquesta cadena muntanyosa 
està inclosa dintre de vàries comarques d’Osca, si 
bé la nostra excursió discorrerà pel “Somontano de 
Barbastro”, a Rodellar. La alçada de la Sierra de Guara 
varia entre els 430 m en el curs del riu Alcanadre 
(principal riu que travessa la serra) i els 2077 m del 
Tozal de Guara, que és el pic més elevat.

Les roques que conformen Guara són calcàries, 
la qual cosa fa que hi hagi abundants fenòmens 
càrstics (dissolució dels carbonats de les roques per l’aigua), amb aparició de dolines, grutes, simes, galeries 
subterrànies i canyons, que són molt famosos i constitueixen un paradís, gairebé únic en Europa, entre els 
amants del barranquisme i també de l’escalada. Hi ha cinc rius que travessen Guara, creant uns canons o 
gorges espectaculars i únics: l’Alcanadre, el Flumen, el Guatizalema, el Vero i el Mascún.

Des de fa anys, Guara és molt coneguda y visitada per excursionistes francesos amants de l’aventura. Per 
què penseu que és així? Dons bé, Guara és ben coneguda pels francesos perquè precisament va ser un 
aventurer francès, amant dels Pirineus, Lucien Briet, nascut a París el 2 de març de 1860, qui va ser un 
dels descobridors de les meravelles d’aquest paradís natural. La seva passió per la fotografi a li va portar 
a conèixer els Pirineus al 1889. La seva primera campanya va ser breu, anant a la vall d’Ordesa, Torla i 
Bujaruelo (també a Osca). Poc després va anar pels llocs més insospitats i insòlits, dedicant-se a explorar i 
descobrir les muntanyes i canons aragonesos, entre ells els de Guara (1904 – 1908). A l’any 1913 va escriure 
un llibre fruit del seu desig de donar a conèixer la bellesa d’aquests paratges: “Bellezas del Alto Aragón”, que 
encara avui es pot comprar i consultar. Després passarien gaire bé 50 anys fi ns que altres equips francesos 
s’aventuraren pels barrancs de Guara, essent Pierre Minvielle qui publiqués la primera guia de “Los cañones 
y de la Sierra de Guara” (publicada en castellà en 1976). Això marca el naixement de l’activitat per la qual 
Guara és actualment tan coneguda: el descens de canons o barranquisme, si bé també es poden fer moltes 
excursions en companyia de tota la família.

Excursió de Rodellar a l’ermita de la Verge del Castillo

Si bé el canó del Vero i el recorregut per les passarel·les d’aquest riu al seu pas per Alquézar és l’excursió 
més popular i concorreguda per la majoria de la gent que visita aquesta zona, us proposaré un recorregut per 
un paratge no tan conegut, encara que també popular. Aquesta excursió comença i acaba a la població de 
Rodellar (poble petit de Guara a uns 30 km d’Alquézar). Allí s’acaba la carretera i comencen els senders per 
endinsar-se pel riu Mascún, i també per anar a l’ermita de la “Virgen del Castillo” i altres pobles i aldees, que 
fa anys que estan abandonats. La duració del recorregut, que pot fer tota la família, és d’unes tres hores, amb 
una difi cultat baixa (amb solament 100 m d’ascensió), si bé es necessita portar calçat adequat (porteu-vos 
també sandàlies d’aigua) i també aigua per beure.

Vista de la Col·legiata i poble d’Alquézar, centre neuràlgic 

i porta d’accés a la Sierra de Guara.



39

Sortint per un sender ben marcat i senyalitzat ens 
dirigim des de l’entrada del poble de Rodellar a 
l’aldea abandonada de Cheto (està molt ben indicat). 
A l’Aragó, es diu Cheto a un rusc vuit sucat amb mel 
rebaixada per atraure les abelles. Efectivament, en 
el camí ens trobem amb abundant romaní en fl or, 
que creix entre alzines, boix i rebolls, entre d’altres 
arbres i arbustos típics del bosc mediterrani. Fins 
arribar a Cheto, el camí està fl anquejat per parets 
de pedra seca, molt típiques també de algunes 
terres lleidatanes com les Garrigues. Antigament, 
els agricultors aixecaven a mà aquestes parets per 
evitar que el ramat entrés als petits camps de conreu 
on es cultivaven cereals, alfals i esparceta (també 
coneguda com a trepadella). Avui dia aquestes 

parcel·les estan abandonades i solament creix l’herba, els arbustos i les fl ors espontànies, que acoloreixen el 
paisatge i fan recordar temps passats i com era la vida en aquests llocs.

Des de Cheto, i de camí a l’ermita de “la Virgen del Castillo”, el sender ens porta a la Font de les Fonciachas. 
És una petita font que apareix a la roca del barranc de Cheto. Els antics veïns de Cheto, que venien cada dia 
a buscar aigua a la font, conten que aquesta font mai l’han vist 
seca. Des d’aquí es té una magnífi ca vista del barranc de Cheto 
i d’un dels meandres del riu Mascún, amb la famosa cova dels 
fi nestrals i del dofí, que és una roca foradada en la paret de la 
marge dreta del Mascún amb forma de dofí quan es veu de lluny. 
Segurament, des d’aquí si mireu al meandre veureu com unes 
formigues que creuen el riu. No són formigues, són escaladors 
o excursionistes que creuen el Mascún a peu pla (el riu no és 
profund i es pot creuar sense perill, excepte en cas de fortes 
tempestes, que aleshores el nivell pot pujar bruscament).

Des de la Font de les Fonciachas el camí ens porta a un 
encreuament on podem adreçar-nos a Otín (poble abandonat 
de Guara), a la Font del Mascún (riu amunt) o a l’ermita de la Virgen del Castillo, que és el nostre destí. Cap 
a l’ermita, el camí bordeja el barranc de Cheto fi ns que el creuem i comencem a pujar els 100 m de desnivell 
fi ns a l’ermita. És un tram curt on el camí es comença a empinar costa amunt, si bé és fàcil i no té complicació. 
L’ermita sempre la tenim a la vista i no ens podem perdre. Quan arribem, segurament ens trobarem amb algú 
escalador que ha pujat per la paret nord. L’ermita està penjada en la paret de la marge esquerra del Mascún i 
des d’allà es veu una vista magnífi ca del riu Mascún i de les formacions calcàries que l’aigua del riu a anat fent 
al llarg de milions d’anys. Per això no es d’estranyar que els àrabs batejaren aquest lloc com Mascún: món 
màgic habitat pels esperits. Des d’aquí podem contemplar unes de les formacions més famoses de Guara: la 
Ciudadela i la Cuca de Bellostas. Són agulles de roca calcària de grans dimensions que estan penjades en la 
paret de la marge dreta del Mascún, que fan les delícies dels escaladors més aventurats. En el lloc on es troba 

l’ermita de la Virgen del Castillo hi havia un petit castell (d’aquí el 
seu nom) que es va construir al segle XI per  vigilar el riu Mascún 
entre les poblacions de Rodellar i Otín. Més tard es va construir 
l’ermita d’estil romànic (segle XII), que és la que ha perdurat fi ns 
avui dia (un tant restaurada).

Des de l’ermita girem cua pel mateix camí que hem tornat. 
Segurament a dalt, com hem dit abans, ens trobarem amb 
escaladors que han pujat per la via ferrata (paret adaptada amb 
barres de ferro en forma d’escala i argolles per facilitar la pujada). 
El camí ara baixa fi ns el riu Mascún, on podrem fer un descans i 
aprofi tar per dinar a la vora del riu sota d’algun arbre. S’aconsella 

Rodellar: Inici i fi nal de la nostra excursió

Senyal a la sortida de Rodellar cap a Cheto i la 
Virgen del Castillo. 

Vista de la zona nord del barranc del Mascún 
des de l’ermita de la Virgen del Castillo
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portar algun calçat adient per a creuar el riu, com ara sandàlies d’aigua. No és gens profund, però s’ha de 
creuar més d’una vegada si volem veure les parets espectaculars de roca calcària plenes d’escaladors i 
també si volem arribar-nos fi ns a les fonts del Mascún. Després de dinar i fer una mica de migdiada sota algun 
arbre a la vora del riu podem tornar cap a Rodellar. El camí de tornada no té gens de difi cultat i puja per la 
marge esquerra del Mascún. De segur que encara ens trobarem escaladors pujant per alguna de les parets 
tallades pel riu al llarg de milions d’anys. Ah, i per últim, també de segur que veurem voltors sobrevolant el cel 
i por ser algú trencalòs volant pel canó del Mascún.

Si esteu interessats en ampliar la informació sobre la Sierra de Guara i les excursions que es poden fer, podeu 
consultar les següents pàgines web a Internet:

Parque Natural Sierra y Cañones de Guara:
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIOAMBIENTE/MEDIONATURAL/RED/ESPACIOS/ENP/
CATEGORIAS/GUARA/
Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_de_la_Sierra_y_Cañones_de_Guara
Ruta de l’excursió entre Rodellar i la Virgen del Castillo
http://www.vertientesaventura.com/pdf/rutas-senderismo/ruta5.pdf
Altres rutes per la comarca del Somontano:
http://www.somontano.org/turismo_cont_rutas.asp?m=home_rutas 
Us interessa quedar-vos a dormir per la zona?
http://www.alberguelasalmunias.com/ (Albergue a Las Almunias de Rodellar, a 4 km de Rodellar)
http://www.casacastro.com (Hostal, restaurant, vivendes de turisme rural a Alberuela de la Liena, a 23 km de 
Rodellar, entre Bierge i Alquèzar)

Escaladors en una de les parets de roca calcària tallada 
pel riu Mascún.

Ermita de la Virgen del Castillo a dalt d’una de les parets 
de la marge esquerra del Mascún.
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La Companyia de Comediants La Baldufa neix a Lleida l’any 
1996. Els objectius principals de la companyia són oferir espectacles 
d’alta qualitat artística, sense perdre mai el sentit de l’humor que 
caracteritza les seves obres; crear espectacles multidisciplinars, 
utilitzant el màxim de recursos teatrals; oferir espectacles per a 
tots els públics però majoritàriament per al públic infantil; i crear 
espectacles ideològicament compromesos amb els valors de 
solidaritat, tolerància i respecte.
Els membres creatius de La Companyia de Comediants La 

Baldufa són: Carles Benseny, Enric 
Blasi, Emiliano Pardo i Carles Pijuan.
En aquests anys han produït deu espectacles amb els que han viatjat 
per tota la geografi a catalana i gran part de l’espanyola. També 
han treballat en l’educació, han fet promocions, inauguracions i 
altres produccions per encàrrec per diferents entitats i empreses. 
També han col·laborat amb altres companyies i professionals de 
l’espectacle com Marcel·lí Antúnez, La Fura dels Baus, Titiriteros 
de Binefar, Comediants, ...
En els darrers anys han estat 
presents en un gran nombre de 

festivals europeus i han rebut premis per alguns dels seus 
espectacles.
Al novembre de 2007 van organitzar, en col·laboració amb 
l’ajuntament de Mollerussa, el Festival Humoriscausa, un cap 
de setmana d’humor per a tota la família.
Gràcies a la vinculació amb l’escola d’un dels seus components, 
l’Enric Blasi, hem tingut l’oportunitat de gaudir d’alguns dels 
seus espectacles i des d’aquestes pàgines volem agrair que de 
forma desinteressada ens hagin regalat en més d’una ocasió 
el seu talent i la seva màgia. A més, volem aprofi tar per convidar-vos, als que encara no els 
coneixeu, a veure i gaudir de qualsevol dels seus espectacles.
Trobareu més informació al seu web http://www.labaldufateatre.com

Moltes gràcies Baldufa.

 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
Arriba l’estiu i amb ell les vacances, un temps per gaudir dels fi lls i les fi lles, del temps lliure i perquè 
no d’una estona per llegir, ja sigui a l’ombra del para-sol a la platja o fruïnt de l’aire condicionat al 
sofà de casa.

Com hi ha tants gustos com lectors, jo m’atreviré amb un petit recull de llibres 
de diferents gèneres.

Per començar el clàssic d’enguany, la trilogia Millennium, amb ‘Els homes 
que no estimaven les dones’ i ‘La noia que somiava un llumí i un bidó de 
gasolina’ i de propera aparició, el 18 de juny sembla 
ser ‘La reina al palau dels corrents d’aire’, el tercer i 
últim volum de la trilogia, ja que l’autor l’Stieg Larsson 
malauradament va morir d’un infart el 2004 abans de 
conèixer l’èxit dels seus llibres.

En l’apart de novel·la policíaca podem trobar llibres com  ‘La química de la 
muerte’ de Simon Beckett  o l’últim llibre de l’antropòloga forense i escriptora 
d’èxit Kathy Reichs en qui es basa el personatge de Temperance Brennan 
protagonista de la sèrie Bones, el llibre es titula ‘Lunes de ceniza’ i segur que 
us enganxa del principi fi ns al fi nal.

Dins de la novel·la històrica jo destacaria un parell de 
títols ‘Salamina’ de Javier Negrete on ens explica lles lluites entre Grècia i 
l’Imperi Persa des de la batalla de Maratò fi ns a la batalla de Salamina passant 
per la de les Termopiles. L’altre títol i més a tocar de casa seria ‘Barcino’ de 
Maria Carmen Roca una novel·la  ambientada en la Barcelona romana del 
segle II dC  quan aquesta era una colònia que creixia a l’ombra de la capital de 
la Hispània Citerior, Tarraco.

I per acabar faria esment de la última novel·la de Douglas Preston  titulada 
‘Blasfemia’ on barreja amb habilitat la ciència i el fanatisme religiós i la última 
d’en Martí Gironell ‘La venjança del bandoler’ on explica com es va viure a casa 
nostra la guerra contra el francès. 

Us desitjo un bon estiu i que gaudiu de la lectura juntament amb els vostres fi lls i fi lles.

Xavier Gómez
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