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Un nou curs s’acaba i és moment de fer balanç. 

Han estat deu mesos de treball intens especialment amb 
els nens i les nenes, però també amb els companys i 
les companyes, amb les famílies, amb les monitores del 
migdia, de l’acollida, de l’autocar; amb altres estaments 
de la ciutat i de fora quan organitzem activitats que van 
més enllà de l’escola, perquè per educar els infants es 
necessita la col·laboració de tothom. 

Ha estat un curs tenyit per la paraula crisi. Crisi que 
potser algú de vosaltres també ha patit o té molt a la 
vora. Crisi que probablement patirem amb les retallades 
anunciades per part del govern i que l’educació pública 
se’n ressentirà.  S’ha canviat el calendari escolar de 
cara al proper curs amb una falta de consens per part 
del sector dels mestres especialment. Com sabeu 
defensem una educació de qualitat, volem preparar 
el curs amb temps, fer les entrevistes amb les noves 
famílies que començaran a l’escola i segur que haurem 
de fer canvis perquè les classes començaran el dia 7 
de setembre. Al mes de febrer en canvi, hi haurà una 
setmana del 28 de febrer al 4 de març que no hi haurà 
classe. Aquests canvis s’han decidit des de dalt, no ens 
han demanat l’opinió per fer-los. Esperem que amb 
la col·laboració de tothom puguem anar fent front als 
reptes que vagin sortint i que sapiguem treure el millor 
de les noves situacions. 

Al juny a l’escola analitzem i valorem com han anat les 
diferents activitats planificades per tal de felicitar-nos 
per allò que ha funcionat però també per mirar com ho 
podem millorar; també totes aquelles activitats que no 
han sortit com havíem previst, busquem la manera de 
fer-ho diferent en el futur o no fer-les si no han estat prou 
profitoses. 

Al llarg del curs els vostres fills i filles segur que han 
après molt. Han millorat la seva expressió, han avançat 
en la lectura tant si els ha llegit un adult perquè encara 
són molt petits, com si elles i ells han practicat la 
lectura silenciosa, cada dia una estona. Han millorat en 
l’aprenentatge de les noves tecnologies. Han après a 
resoldre reptes, a partir d’analitzar situacions viscudes 
o no, per poder pensar maneres diferents de resoldre’ls. 
Han avançat en els aspectes més afectius i de relació 
amb els altres. Han aprés a compartir responsabilitats, 
encara que els costi. Han avançat en el respecte als 
altres, que segur són diferents d’ells mateixos. Han après 
a estimar la ciutat, els diferents equipaments culturals 
assistint a representacions, audicions o exposicions. 
Han après a conèixer-se cada dia més, a relacionar-se 
amb els altres, intentant resoldre els conflictes que van 
apareixent en les seves relacions. Van aprenent a viure 
en aquest món que ens envolta encara que tingui moltes 
coses a millorar. Esperem i desitgem que elles i ells facin 
que aquest sigui molt millor que com l’han trobat. 

Aquest curs hem anat avançant en la participació de les 
famílies a l’escola. Com ja sabeu hi ha diferents canals:  

el Consell Escolar que és el màxim òrgan - 
col·legiat, aprova les diferents activitats i 
documents de l’escola.
la Junta de l’AMPA que gestiona l’acollida - 
matinal, el menjador, les activitats extraescolars 
i el transport.
els delegats i delegades de curs han pogut - 
assistir a algunes reunions de la comissió de 
festes i l’ecocomissió .
el préstec de la bibliopetita i també el de la - 
biblioteca fins el  cicle inicial
acompanyant a les sortides a Lleida- 
participant en el concurs de murals i jocs per - 
al pati
el taller de teatre - 
el racó de compartir- 
el taller de cuina- 
la fira del llibre de segona ma de Sant Jordi- 
les festes obertes a la vostra assistència- 
la bicicletada- 

És un goig veure que tothom fa l’esforç de venir a 
l’escola i compartir amb nosaltres alguna activitat. Us 
animem des d’aquí a participar aquest final d’any en 
les eleccions al Consell Escolar de l’escola. Hi haurà 
diverses vacants que haurem de cobrir. Ànims perquè 
l’escola l’anem construint entre totes i tots. 

La Direcció 

Editorial Sumari
Índex

Editorial. La direcció

Neixen pollets a la classe de peixets. Els peixets (P-3)

La pissarra digital. Els cargols (P-4)

Els quinze minuts de lectura. Els conills (P-5) 

Natura al Bosquet. Primer de cicle inicial  

Ens hem fet grans – Segon de cicle inicial 

Colònies de cicle mitjà – Primer i segon de cicle mitjà

Depuradora i  el Museu de Lleida – Primer de cicle 

superior. 

Sortida a Barcelona: modernisme i arquitectura.  

A la nostra escola .  Segon de cicle superior

Notícies

Jocs florals. Alumnes guanyadors. 

Entrevista a l’Enric Blasi. Oscar Gutiérrez.

L’escola. Montse Piñol

Un estiu negre. Xavier Gómez. 
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E. Infantil
 

 

 

 

 

 

EN TORNAR DE LES COLÒNIES I DESPRÈS D’HAVER OBSERVAT 
DIFERENTS ANIMALS DE LA GRANJA DECIDIM QUE ENS AGRADARIA 
VEURE NÈIXER POLLETS, PERÒ COM FER-HO?, PER ON COMENCEM? 
SABEM D’ENTRADA QUE ELS POLLETS NEIXEN DELS OUS, PERÒ... 

D’ON SURTEN ELS OUS? 
TOTS I TOTES SABEM QUE LES GALLINES POSEN OUS, FINS I TOTS 
ALGUNS NENS I NENES JA VAN VIURE EN LES SEVES ESCOLES 
BRESSOL EL NAIXEMENT DE POLLETS I ENS HO EXPLIQUEN. PER TANT 
ANEM A COMPROVAR I A COMPARTIR LA INFORMACIÓ. 

PODEM ANAR A BUSCAR ELS 
OUS AL SUPERMERCAT, A LA 
NEVERA DE CASA? 
ELS NENS I NENES TENEN CLAR QUE EL MILLOR 
SERÀ ANAR-LOS A BUSCAR A LA GRANJA DE CAL 
PETIT. AIXÍ ÉS COM PORTEM UNA DOTZENA D’ 
OUS A LA CLASSE.  
QUÈ HEM DE FER ARA PER A QUE DE L’OU 
NEIXIN POLLETS? 
ANEM A LA BIBLIOPETITA A BUSCAR LLIBRES 
SOBRE LA GALLINA I SOBRE ELS OUS I 
COMPROVEM QUE LA GALLINA QUAN POSA 
ELS OUS ELS COVA PER DONAR-LOS-HI 
L’ESCALFOR NECESSÀRIA PER CRÈIXER ELS 
POLLETS. 

I SI NO TENIM GALLINA 
COM HO PODEM FER, QUI 
LI DONARÀ CALOR? 
SURTEN MIL POSSIBILITATS, DES D’AGAFAR-
LOS NOSALTRES PER DONAR-LOS CALOR 
FINS A POSAR-LOS AL SOL O POSAR LA 
CALEFACCIÓ. LES MESTRES ELS PROPOSEM 
POSAR-LOS EN UNA ESTUFETA QUE TENIM A 
L’ESCOLA I QUE ES DIU INCUBADORA. 
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QUANTS DIES HAN D’ESTAR EL OUS EN 
UNA INCUBADORA? 

ELS LLIBRES ENS DIUEN QUE NECESSITEN 
21 DIES, ÉS A DIR 3 SETMANES. PER TAL DE 
CALCULAR QUAN NEIXERAN, MARQUEM AL 
CALENDARI EL DIA QUE ELS POSEM A LA 
INCUBADORA I EL DIA QUE PREVEIEM EL 
SEU NAIXEMENT.  
TAMBÉ ENS DIUEN ELS LLIBRES QUE LA 
GALLINA REMENA ELS OUS. 
COM HO PODEM FER SI NO HI HA GALLINA? 
DECIDIM QUE CADA DIA DONAREM 
NOSALTRES LA VOLTA ALS OUS, UNA A 

L’ARRIBAR AL MATÍ I L’ALTRA AL MARXAR A LA TARDA. COM SABREM SI 
DONEM LA VOLTA COMPLETA? ALGÚ DIU QUE PODEM DIBUIXAR UN 
SOL A UN COSTAT I UNA LLUNA A L’ALTRE, I AIXÍ HO FEM. 

ELS POLLETS  NEIXEN SOLS? 
ESPEREM QUE PASSIN ELS DIES I A VEURE QUÈ PASSA. EL DIA 3 AL 
MARXAR VEIEM QUE UN OU TÉ UN FORADET I A L’ENDEMÀ AL MATÍ  LA 
CLOSCA ESTAVA BEN TRENCADA I AL CAP D’UNA ESTONETA VEIEM 
NÈIXER EL PRIMER POLLET. 

ON PODEM POSAR ELS 
POLLETS SI NEIXEN? 
MENTRE ESPEREM QUE PASSIN ELS 
DIES  PREPAREM LA CASA DELS 
POLLETS. LA DECOREM PINTANT UNES 
GALLINETES I LA PAULA AIXALÀ ENS 
PORTA PALLA I PINSO. TOT A PUNT. 
 
DURANT TRES DIES NEIXEN POLLETS, UN TOTAL DE 7, PERÒ NO TOTS 
TENEN LA MATEIXA SORT I 2 MOREN I UN QUE ESTÀ MALALTET SE 
L’EMPORTA UNA FAMÍLIA ENTESA PER CURAR-LO. 
 
MOLTA EMOCIÓ ÉS LA MANERA DE DESCRIURE AQUESTA VIVÈNCIA 
COMPARTIDA A LA CLASSE DELS MÉS PETITS. 
UN COP MÉS HEM POGUT COMPROVAR QUE RES INTERESSA TANT A 
UN INFANT MENUT COM LA VIDA. 
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AQUEST CURS A LES AULES DEL PARVULARI HEM  TINGUT LA SORT DE 
TENIR UNA PISSARRA DIGITAL. 
L’HEM UTILITZAT FORÇA I ALS NENS I A LES NENES ELS AGRADA MOLT 
VISUALITZAR  I FER ACTIVITATS AMB UNA “PANTALLA TAN GRAN”. EL 
PRIMER DIA, TOTS EMOCIONATS VAN DIR: 
-AVUI ANEM AL CINE!!! 
AL LLARG DEL CURS HEM ANAT FENT DIFERENTS ACTIVITATS DE TOT 
TIPUS. 
ELS NENS I NENES DE P-4 QUAN SE’LS HA PREGUNTAT PER QUÈ ELS 
AGRADA TREBALLAR AMB LA PISSARRA DIGITAL HAN  DIT AIXÒ: 

FEM JOCS 
MOLT 
DIVERTITS! 

FEM 
ENDEVINALLES 
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ELS NENS I NENES DE LA CLASSE DE CONILLS (P.5), IGUAL QUE TOTS 
ELS DE LES ALTRES CLASSES, HEM GAUDIT MOLT D’AQUESTA ESTONA 
DIÀRIA DE LECTURA QUE HEM FET DESPRÉS DEL PATI AQUEST CURS 
PER PRIMERA VEGADA. I ES PER AIXÒ QUE VOLEM EXPLICAR- VOS -HO. 
 
EN ENTRAR A LA CLASSE SÉIEM  DE SEGUIDA AL VOLTANT DE LA 
SENYORETA, PREPARATS PER ESCOLTAR I EN ACABAR LA LECTURA JA 
TENÍM GANES QUE SIGUI DEMÀ PER SABER COM CONTINUA LA 
HISTÒRIA:  
-GUANYARÀ LA BRUIXA BONA A LES SEVES VEINES ENVEJOSES?...  
- TROBARÀ LES ESPARDENYES VELLES L’AVI DEL CONTE?... 
 

“A MI M’HA AGRADAT PERQUÈ 
HEM LLEGIT MOLTS CONTES 
DIFERENTS”. 

 
 
 
 
 
“HEM DESCOBERT CONTES DE 
 LA BIBLIOPETITA  QUE SÓN  
MOLT DIVERTITS”. 
“HI HA CONTES QUE EXPLIQUEN COSES QUE  
PODEN PASSAR DE VERITAT, PERÒ ALTRES 
 PARLEN DE COSES QUE NO EXISTEIXEN.” 
“COM PER EXEMPLE LA HISTÒRIA  
DE LA SIRENA”.  
 
                              
                                               

    ENCARA QUE ALGUNS NENS I NENES DE 
                                              LA CLASSE PENSEN QUE MOLT AL FONS  
                                              DELS OCEANS SI QUE EXISTEIXEN LES  
                                              SIRENES..... 
 
 
 

ENTRE TOTS RECORDEM ELS LLIBRES QUE 
                                         MÉS ENS HAN AGRADAT: 
 

“JO VAIG TROBAR MOLT DIVERTIT EL 
DOMADOR PORUC”. 
 
ENS VA AGRADAR TANT QUE VAM DECIDIR                     
FER-LO PER LA DIADA DEL TEATRE. 
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“AQUELL CONTE ON HI HAVIA      
UNA    CASA DELS MONSTRES  
TAMBÉ ENS VA AGRADAR I NO FEIA                
POR. ENS VA FER RIURE”. 

 
  
 
 
“EL LLIBRE QUE ESTEM LLEGINT AQUESTS DIES SOBRE UN CUC, 
TAMBÉ ENS AGRADA I JA TENIM GANES DE SABER COM S’ACABA.” 
L’ALBERT L’HAVIA AGAFAT DE PRÉSTEC PER LLEGIR-LO A CASA I ENS 
EL VA RECOMANAR A TOTS I PER AIXÒ L’ESTEM LLEGINT.  
 

 

 

 

 

 

 

 
“ELS POEMES QUE ENS HA ANAT LLEGINT LA SENYORETA TAMBÉ 
M’HAN AGRADAT MOLT D’ESCOLTAR, SOBRETOT ELS DE MENJARS 
DEL MIQUEL MARTÍ I POL” 
“A MI QUAN ELS ESCOLTAVA,  
M’AGAFAVA GANES DE MENJAR”. 
 
ELS POEMES DE MENJARS QUE MÉS 
 ENS HAN AGRADAT A TOTS I A TOTES  
SÓN:  

- ARRÓS BLANC 
- PATATES FREGIDES 
- OUS FARRATS 
- CROQUETES 

“DURANT AQUESTA ESTONA DE LECTURA ENS HO HEM PASSAT BÉ , 
ENS HEM DIVERTIT I HEM POGUT IMAGINAR EL QUE PASSAVA  A 
LES HISTÒRIES...” 
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1er Cicle Inicial
Natura al bosquet

Qui ha dit què?
M•	 ’agrada quan juguem al bosquet amb els amics i jugo 
a “Código Lyoko” i agafem les coses que trobem. I un 
dia vaig trobar un cargol. 

E•	 ls pins són bonics, les fulles dels pins són diferents 
a les normals. Algun dia he tocat la seva “saliva” 
empegalosa amb els dits.

P•	 er mi el bosquet és un lloc meravellós perquè  hi ha moltes plantes però...  
de vegades, molt sovint cau algun colom i es mort. I és molt xulo el circuit!!!!!!! 
Perquè hi ha coses impossibles de fer.

A•	 ls pins hi ha fulles molt rares i les 
fulles punxen un a mica i són molt 
rares. I als troncs  hi ha resina i està 
molt enganxada i  ho agafem amb 
un pal petit, de vegades hi ha flors 
de molts pocs colors i podem fer 
fotos, estaria molt bé i m’agrada la 
natura!

A•	 l bosquet hi ha molts pins i un dia va ploure tant, tant que es va fer una 
piscina i tiràvem pedres i a vegades espiem als de 6è. I hi ha una cosa de 
fer equilibris i fem servir uns bancs per jugar i és molt divertit.

A•	 quell dia que al bosquet  hi havia un toll molt, molt gran  on hi havia un 
banc molt a dintre  i no s’hi podia seure. Em faig una pregunta: per què hi ha 
aquelles  boles minúscules? Què són?

L•	 ’herba del bosquet, les plantes... he vist un 
tipus d’herba al bosquet que jo no sabia que 
existís.

L•	 a bona ombra als pins i el piu-piu dels 
ocells, lo més bo és l’ombra i la natura dels 
arbres. No volem cap caçador matant ocells, 
lo més bo és que no hi haguessin caçadors 
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només naturalesa.

J•	 ugar al bosquet  és molt 
bonic.

Q•	 uan anem al bosquet 
hi podem trobar plantes 
però les hem de tractar bé. 
També hi podem trobar 
arbres i un d’ells és el pi. Els pins 
tenen unes fulles molt diferents a 
les normals, són com agulles de 
cosir. També tenen com una mena 
de bava que es diu resina i és 
empegalosa a la roba i a la pell.

E•	 ns agrada molt jugar als pins.

Q•	 uan plou al bosquet hi ha fang i 
hi ha gent que ho xafa i també hi ha gent que  si 
marxa la pilota també ho xafen.

M•	 ’agrada aquell joc de fusta i jugar al bosquet a 
la tardor i un dia vaig jugar a ninja  i s’estava molt 
còmode perquè a la tarda em quedo a jugar.

A•	  mi em sembla interessant les pinyes amb 
pinyons. Em sembla al 100 per 100 que al cor de 
la pinya hi ha els pinyons i l’escut dels pinyons són 
aquelles cuirasses de fusta. També explicaré el 
tronc. El tronc té resina blanquinosa  i enganxosa 
i ens pot embrutar la roba. Les fulles són punxegudes i verdoses.

S•	 empre cada dia al bosquet! Hi vaig amb els amics i als arbres quan tiren 
la pilota surt un fum verd i no sé què és però no m’agrada quan passo no 
m’agrada gens de gens però és molt bonic el bosquet.

E•	 ls pins tenen moltes pinyes i els nens  de sisè tiren pilotes als pins i hi ha 
un circuit molt xulo.

A•	 l bosquet s’hi està molt bé i quan estem jugant ens ho passem molt bé 
perquè s’hi està molt tranquil i quan se senten els ocells és molt bonic.

M•	 ’agrada anar al bosquet perquè allà se pot escoltar els ocells i s’hi està 
molt bé i a mi m’agradaria que al bosquet hi haguessin gronxadors així el 
bosquet seria més bonic.

E•	 l bosquet m’agrada molt i m’agrada saltar corda a la natura que és el que 
m’agrada més. 

 

 



12

Tiralinies  ·  Juny 2010

13

A•	 l bosquet hi ha molts pins a mi m’agrada 
anar-hi perquè hi ha molta ombra. I si 
tires un pal o el que sigui surt pol·len 
verd però també els fem mal als pins. I 
treuen pinyons per fer panellets.

M•	 ’agrada anar-hi perquè hi ha ocellets 
que canten i als arbres hi trobo resina i 
m’agrada que al bosquet hi hagi natura 
i que hi hagi arbres.

Q•	 uan fa molta calor als pins s’està molt 
bé i se fer allò de l’equilibri i no me caic 
quasi mai i és molt xulo, divertit i difícil.

M•	 ’agrada tant anar al bosquet 
perquè veig insectes com: a 
vegades un grill, un cuquet, una 
aranya i aquestes coses així i 
quan jugo a futbol procuro no 
tocar arbres perquè, com he dit, 
m’agrada mirar.

E•	 l bosquet és divertit  pel joc 
d’equilibri que hi ha. També hi ha 
molts pins, és com una natura per 
a mi, sembla que sigui un bosc 
amb els ocells i hi ha formigues 
i marietes i herbetes mitjanes i 
grans i petites i allà és com xiuxiuejar amb el silenci tant fluix.:

J•	 o al bosquet jugo a Fantasia i a Codigo Lyoko i hi ha arbres com els pins.  

A•	 l bosquet hi trobo tranquil·litat.

 

 

 

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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Ens hem fet grans
Durant el cicle inicial hem crescut molt en alçada, en pes, en el número de peu i en la 
talla dels vestits. També hem crescut molt en coneixements, ara llegim molt millor que 
abans i no fem faltes d’ortografia, també sumem portant-ne, restem i multipliquem 
fins a la taula del cinc.
Pol: Sóc més gran perquè ara llegeixo 
millor.
Martí B.: He crescut i he après més coses.
Ivan: Ara sóc gran perquè sé moltes coses 
de matemàtiques.
Genís: Sóc més gran perquè ja sé fer les 
coses tot sol.
Núria: Sé llegir.
Pau: Sóc més gran perquè ja tinc més 
companys.
Martí F.: Sé llegir més.
Andrea: He crescut perquè he après 
més coses.
Adrià: Dibuixo millor i aprenc més 
ràpid.
Óscar: Ara sé més coses que abans 
i em controlo més.
Marc G. Sóc més gran perquè 
llegeixo millor.
Lucia: He après coses que no sabia 
i llegeixo més bé.
Isidoro: Faig coses tot sol de gran.
Andreu: Sóc més gran perquè 

2n Cicle Inicial
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llegeixo més bé.
Marina: Estudio més i faig més 
activitats.
Èlia: Sóc més alta, més endreçada i 
polida.
Ismael: Ara ja no puc posar-me les 
sabates de l’altre estiu.
Lídia: Ja sé fer multiplicacions, 
llegeixo més bé i m’ho menjo tot.
Jaume: Sóc més gran perquè han 
passat els dies.
Sara: A patinatge he passat al grup B 
i faig pirueta baixa.
Ares: Llegeixo molt bé.
Albert: Sóc més gran perquè tinc més anys.
Ruben: Ara ja puc fer audicions de guitarra.
Marc S.: Ara escric molt bé i he millorat molt el xut a pilota parada.
Joan: Puc fer coses sol.
Gabriela: Tinc tres arrugues més, molts més cabells blancs i més dolor de cervicals. 
Em penso que més vella, més sàvia és una gran mentida!!! Més vella, més adolorida, 
és més correcte.
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Cicle Superior
Aquest últim trimestre el Cicle Superior, 
hem fet un seguit de sortides i activitats 
molt interessants i de les què hem après 
moltes coses

Visita a la depuradora - 
d’aigües residuals

El dijous 15 d’abril els nens i les nenes 
de 5è vam anar a visitar la Depuradora 
d’aigües residuals de Lleida, situada 
a la partida “Copa d’Or” de la nostra 
ciutat.

El primer que vam fer, va ser un taller 
on vam “representar” les coses que 
llencem al lavabo o pel desguàs de la 
cuina o del safareig i els problemes que 
tenen a la depuradora per a netejar 
l’aigua del que llencem 

Després vam visitar les instal·lacions 
. Vam veure unes grans “piscines” 
o dipòsits d’aigua. N’hi havia on 
l’aigua estava en repòs ( per a que 
sedimentessin els residus que hi 
havia ), i en altres l’aigua estava en 
moviment per a enretirar la resta 
de residus. Hi havia moments on 
l’aigua feia una pudor molt forta.  

Ens va agradar molt aquesta sortida, i us podem assegurar que a partir d’ara, anirem 
més en compte amb el que llencem al lavabo, al w.c. o a l’aigüera.

1r  de cicle superior
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Visita al Museu Diocesà i Comarcal de Lleida

El dimarts dia 27 d’abril el grup de cinquè va realitzar unes activitats per a treballar 
diferents Tècniques artístiques al Museu de Lleida .

Ens va rebre un guia i educador anomenat Miquel . Primer vam fer un recorregut ràpid 
pel museu on ens va 
ensenyar pintures 
rupestres, enormes 
mosaics i les pintures 
de la Pia Almoina (una 
mena de menjador 
per a gent pobre o 
pelegrins del camí de 
Sant Jaume).

Vam aprendre moltes coses noves , com per exemple que els humans prehistòrics 
pintaven a les parets de les coves escenes de cacera perquè creien que això els donaria 
sort. També ens va explicar que els mosaics costaven molt de fer perquè s’havien de 
tallar totes les pedretes- anomenades tessel·les - de la mateixa mida i forma. En les 
pintures de la Pia Almoina, es representaven els pelegrins o la gent pobre menjant uns 

grans plats de sopa i sucant pa.

Més tard vam baixar a les aules i allí vam fer dos tallers, 
un de mosaic i un altre de pintures rupestres on ens 
vam haver de preparar els pigments emprant productes 
alimentaris ( cacau en pols, cabé , colorant de paella ) i 
aigua. 
Acabada la visita, us assegurem que vam marxar havent 
après moltes coses noves i ens ho vam passar “bomba”

1r de Cicle Superior
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A LA NOSTRA ESCOLA
Era pel setembre de l’any 2001, el nostre primer dia classe; alguns ploraven, alguns reien, 
alguns estàvem nerviosos, la majoria de nosaltres no ens coneixíem,  era la primera vegada 
que ens vèiem però poc a poc vam passar de les mirades a fer la descoberta de l’entorn. 
Quins anys aquells de parvulari, què lluny queden però a la vegada quins records en tenim: 
El racó de la catifa, els jocs de la classe, els camions del pati, el castell, ah! i el sorral, no 
sabem com s’omplien de sorra  les butxaques de les bates. El pati era petit però tenia el 
seu encant.

Els racons ens van ensenyar a esmorzar, a estar atents, a pensar, a jugar, a compartir, a ser 
cada dia una mica més autònoms i autònomes, vam estar molt contents quan vam aprendre 
a escriure el nostre nom, i el llibre blanc!!!!!

Ens vam fer una mica més grans i vam anar a l’escola dels grans”. A primer vam fer un gran 
salt per moltes coses: pel pati tan gran, els pins, per les amistats, les coses que apreníem 
eren més complicades, ja no havíem de portar el pitet ni el got.

Des del primer dia que vam venir a aquesta escola vam suposar que seria una bona escola; 
ara que ja s’acaba ens n’adonem que la suposició era veritat. Mai oblidarem les cucanyes, 
les curses, els torneigs, les xocolatades, els experiments –que no sempre sortien bé -, el 
reciclatge, “l’Agenda 21”, els balls, les sortides, les colònies, el teatre, la festa de l’aigua... i 
moltes més coses. 

Volem agrair a les nostres famílies per haver fet l’elecció d’aquesta escola i també volem 
felicitar tots i totes les mestres per lo molt que ens han ensenyat i pel bon tracte que hem 
tingut.

Nosaltres, ja hem arribat a la fi del fantàstic trajecte de l’escola Sant Jordi, un trajecte molt 
emocionant, ple d’aventures, nombres, lletres, històries. Un trajecte que hem anat vivint 
amb alguns moments per oblidar però molts moments que mai oblidarem. La nostra escola 
continuarà essent, per sempre,  el Sant Jordi.

Nens i nenes de sisè juny 2010
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SORTIDA A BARCELONA:  
MODERNISNE  I ARQUITECTURA

El dia 28 de maig vam fer una sortida a Barcelona per estudiar i aprendre coses 
del modernisme, de la seva obra en els edificis més importants i bonics de  
Barcelona.
Quan van arribar, vam haver d’esperar els professors del Camp d’Aprenentatge de Barcelona, 
ens vam separar en tres grups i vam veure i estudiar els tres cases que formen la “Maçana 
de la Discòrdia”; aquest nom ve perquè la gent d’aquella època no es posava d’acord quina 
casa era la més bonica.
Ara us explicarem les coses més importants que vam aprendre i no sabíem:

CASA  LLEÓ i MORERA
L’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, a l’any 1905, va reformar l’antiga casa Rocamora 
de l’any 1864. Aquesta casa té molts lleons i moltes moreres per tot l’edifici en honor als 
seus amos, té una llotja, ferro forjat  i moltes figures relacionades amb la mitologia, la ciència 
i imatges femenines; predominen les línies corbes i es pot veure manca de simetria.

CASA AMATLLER
És un edifici dissenyat per Josep Puig i Cadafalch, i es va 
construir entre els anys 1898 i 1900, va ser un encàrrec 
del “xocolater” Antoni Amatller i Costa. La teulada adopta 
la forma de la A del cognom del seu propietari, tota la 
façana està feta de pedra i hi ha molts finestrals. Cap 
als segon pis hi ha una gran balconada de ferro forjat i 
tot  seguit una vitrina molt recarregada amb dos grans 
vidrieres . a la planta baixa hi ha dues portes una més 
gran per als carruatges i per als senyors, i una de petita 
per als criats. També hi havia una escala molt gran i un 
ascensor.

CASA BATLLÓ
Per a nosaltres és la més bonica de les tres; és un edifici dissenyat per Antoni Gaudí –màxim 
representant del modernisme català -. Aquesta casa està plena de trencadís i depèn com 
li toca el sol canvia de color. La gent diu que representa la llegenda de Sant Jordi, amb el 
drac a dalt i la llança que representa que li claven a la panxa, i es veu per la pedra de color 
vermell ; i la rosa que està a dalt de tot. També hi ha gent que diu que la façana representa 
el carnaval perquè els balcons tenen forma 
d’antifaços; ara bé Gaudí no ho va dir mai si 
era una cosa o l’altra o totes dues.

LA CASA MILÀ    - LA PEDRERA
La nostra primera impressió va ser: “Quin 
fotimer de pedra”; així vam entendre perquè 
tenia aquest nom. Aquest obra va ser una 
de les més emblemàtiques de Gaudí, plena 
de pedres i ferro forjat per fora i pedra i 
pintures per dintre. No hi ha pràcticament 
cap línia recta i ens pot semblar un mar. Va 
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ser construït a l’any 1906, i era un edifici d’habitatges amb sis plantes: el soterrani, l’entresol, 
el principal, quatre plantes de pisos, les golfes i el terrat. Tot l’edifici conserva els mobles i 
el que més ens va agradar van ser les golfes – on rentaven i exigua ven la roba i el terrat,  
amb les seves xemeneies tan especials.  
Van tenir la sort que tota la visita ens van acompanyar i explicar tot unes guies del Servei 
Educatiu de Caixa de Catalunya, que val a dir que ho van fer molt bé.

LA SAGRADA FAMÍLIA I EL PARC GÜELL
Després de dinar vam anar a fer una volta pel voltant de la Sagrada Família, vam poder 
observar la grandesa de l’obra que va començar l’arquitecte diocesà Francisco de Paula 
del Villar, i que un any més tard se’nva encarregar 
Gaudí fins a la seva mort. La va deixar sense acabar 
i des d’aleshores diversos arquitectes han continuat 
l’obra seguint els passos del gran mestre. Ara està en 

obres i quan estigui acabada tindrà 18 torres. Aquesta gran obra s’està construint gràcies 
als donatius de persones i entitats particulars.

I finalment vam anar al Parc Güell, és impressionant, és com un gran jardí amb moltes 
escultures, una plaça enorme amb un llarg banc al seu voltant, fet de trencadís i des d’on 
es pot veure tota la ciutat de Barcelona.

Alumnes de sisè
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ESCOLA DE PARES I MARES. 
Un any més el Xavier Gimeno i el Bartomeu Buira han compartit estones amb un grup de famílies que 
quinzenalment s’han trobat al RACÓ DE COMPARTIR.
Agraïm la Junta de l’AMPA i el Projecte d’Autonomia que ho han possibilitat, així com les famílies que n’han 
format part perquè sense elles tampoc es podria dur a terme. 

CONFERÈNCIES
Hem dut a terme dues conferències més. La segona d’aquest curs ha estat “Mirem i digerim televisió”  a càrrec 
de Pilar Prat i la darrera “Consums no desitjats” de La Luisa Conejos, totes dues del programa L’Aventura de 
la Vida. 
Donat que no és un grup massa nombrós les famílies que hi han assistit, plantejarem de fer-les en un altre 
horari per veure si podeu venir més famílies. 

TALLER DE CUINA
Aquest curs el Lluís Bonillo pare de la Mariona de la classe dels Conills ha 
realitzat un altre taller de cuina. Després d’haver-nos ensenyat a fer torrons 
i polvorons el curs passat, ara hem après a fer mones, ens ha mostrat com 
treballar la xocolata i hem provat de fer figures amb aquest dolç ingredient. 

La resposta de les famílies ha estat molt important, per la qual cosa van caldre 
dues sessions per encabir totes les persones que ho van demanar. Des d’aquí 
li donem les gràcies per la seva dedicació i paciència perquè un taller amb un 
grup tan nombrós no és gens fàcil. Va ser molt bonic veure l’escola tan plena 
d’infants i familiars compartint una tasca tan dolça. 

TALLER DE TEATRE
Un any  més l’Enric Blasi, pare del Marc de 1r, ha 
engrescat un grup força nombrós de famílies a preparar 
una obra de teatre “La història de la humanitat”.  Va 
ser una obra molt completa amb l’acompanyament d’uns 
músics excepcionals en directe i uns actors i actrius 
fantàstics. I el més important les expressions dels nens i 
les nenes de veure actuar aquells pares i mares que per 
un dia van esdevenir actors i actrius i ens van fer gaudir 
amb una obra pensada per a l’ocasió. 
Si voleu veure tota l’obra està penjada al blog de música 
a l’espai: Activitats musicals al Sant Jordi:  http://blocs.
xtec.cat/sompetitsgransmusics/?page_id=3

 

PINTURES MURALS I JOCS AL PATI 

Després de la gran resposta obtinguda a la convocatòria que 
vàrem fer del concurs de murals i jocs per al pati, també hem pogut 
gaudir plegats pintant els murs de formigó i la vorera dels patis. 
Ha estat molt enriquidor treballar tots junts, grans i petits amb un 
objectiu tan clar, aconseguir fer més agradable el nostre pati per 
tal que poc a poc vagi millorant. 
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ESPORTS: 
En el moment de redactar aquest article no sabem si l’aigua que  
cau dels núvols ens haurà deixat fer la bicicletada del diumenge 
13 de juny. De tota manera al llarg del curs han passat força 
coses a nivell esportiu.
El 7 de novembre la jornada de Miniatletisme a les Basses 
d’Alpicat amb alumnes i famílies de cicle inicial i mitjà.
Els dissabtes 21 de novembre, 30 de gener, 27 de febrer i el 20 
de març a  les trobades de la fase comarcal del Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya hi han participat una vintena d’esportistes. 
El 17 d’abril a Agramunt va tenir lloc la fase Territorial amb 10 
participants i 9 medalles. El 15 de maig a la Selva del Camp van 
participar 5 esportistes a la fase Nacional i vam aconseguir 3 
medalles.
La jornada de formació per als dinamitzadors del Pla Català de l’Esport va tenir lloc el 27 de novembre a l’Inefc 
de Lleida.

El 29 de maig vam ser convidats a jugar un partit de bàsquet en la 
cloenda d’activitats de l’escola PràctiquesII. 
El diumenge següent vam córrer a la Milla Urbana de Lleida al dvant 
de la Llotja.
Durant tot el maig s’ha disputat un torneig de bàdminton per parelles 
com a cloenda de les activitats setmanals que s’han fet d’octubre a 
maig.
La novetat d’aquest curs ha estat el curset de natació que s’ha fet tots 
els dimarts d’octubre a juny al Club Natació de 17:30 a 18:00 h. Per al 
proper curs el tornarem a oferir aquest cop a tota la primària.
 

BIBLIOTECA
Les biblioteques de l’escola, aquest curs, han tingut la sort de conèixer millor El Petit Príncep perquè tota 
l’escola ha participat en el projecte comú de lectura que ha endegat la Xarxa de Biblioteques Escolars de les 
Comarques de Lleida.

Per la festa de Nadal  varem poder comptar  amb la col·lecció de llibres 
d’El Petit Príncep del mestre i antic company, Juan Antonio Soler.  Les 
mans de la quitxalla  que van visitar les exposicions es delien per agafar 
els Petits Prínceps  que havien vingut de terres llunyanes i els seus ulls 
cercaven paraules misterioses i estranyes  però de significats coneguts.

Durant el curs les estacions  de l’any també han fet ploure, nevar i 
florir   llibres estimats  que feien 

passar el fred i ens acostaven a 
l’escalfor del Sol.

Les famílies han contat contes màgics al Parvulari i han fet brollar la 
imaginació i els sentiments. 
La màgia de les lletres, de les paraules, de les frases, dels paràgrafs, 
dels capítols i de llibres sencers ens omplen de sensacions 
misterioses. En  definitiva, hem intentat fer de la biblioteca un espai 
màgic on, quan hi entres,  pot passar de tot. 

Per cert i la Trotina? Qui és la Trotina? Ells i elles ja us ho 
explicaran. 

CANTATA A LA LLOTJA 
Aquest curs hem participat a la cantata que organitza el 
Conservatori i l’Auditori conjuntament amb els mestres de música 
de les escoles de la ciutat que voluntàriament hi participen. La 
nostra escola hi participa per tercer any  consecutiu, però aquest 
en un espai especial la Llotja. Ha estat una experiència fantàstica 
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poder cantar en aquest espai els nostres nens i nenes de cicle superior.  La cantata d’enguany es titulava “la 
cançó més bonica del món. 

FESTA DEL TEATRE
Any rera any i ja en van XV, aquest any hem celebrat la XVena 
diada del teatre. És una festa molt bonica en la que tothom és 
important, cadascú fa un personatge o altre. Alguns l’escullen, 
altres els toca, però tots es converteixen en algú altre, fan veure 
que..... són actrius i actors. 
Les famílies heu pogut veure les gravacions, no és el mateix 

que en directe, però en 
horari escolar molts 
no podríeu assistir i 
el vostre fill o filla us 
trobaria a faltar. 
Mireu el web a l’apartat de les festes si voleu trobar més 
fotografies. 
El grup de famílies de primer que el curs passat ens van regalar 
l’obra “la història de la vida” per a tot el parvulari, aquest any la van 
representar davant de grans i petits. Agraïm a totes elles la seva 
voluntarietat i els felicitem per la qualitat de l’obra i en especial a 
l’Enric Blasi que ha estat el director. 

FESTA DE SANT JORDI
Tots i totes vareu poder gaudir d’una estona de la Festa Major de 
l’escola. Els nens i les nenes, els i les mestres també,  durant el mes 
previ a la festa tenen molta feina elaborant el llibre que us regalen. 
Han de buscar informació, han de decidir, segurament també els 
haureu ajudar a fer aportacions, i ha d’acabar plasmant en el llibre 
allò que han decidit entre totes i tots. El resultat ja el teniu. 
Però també és una festa esportiva, no només amb les curses, els 
jocs o esports col·lectius tenen també el seu temps. Els jocs florals i 
el concurs de dibuix. I les cucanyes i la xocolatada. 

FESTA DE PRIMAVERA
Després de dos anys de rebre la visita de la pluja, 
enguany hem pogut gaudir per fi d’una vetllada de 
primavera magnífica.
La tarda va començar amb l’arribada dels pares i mares 
acompanyats de tots els nens i nenes de l’escola. La 
primera sorpresa va estar descobrir un immens Titànic 
inflable que s’enfonsava al mig del pati. A la vora un 
bonic castell suportava les batzacades dels més petits. 
La gent s’anava repartint per les diferents activitats 

organitzades, com el partit de futbol entre pares i alumnes, 
jocs d’estirar corda, curses de sacs, les projeccions de les 
diferents obres de les jornades de teatre, etc... També els més 
petits ens van fer gaudir de les magnífiques representacions 
teatrals que vam preparar per a l’ocasió de la mà de les 
monitores de Mandales. Enhorabona !

I com no, a la Festa de la Primavera ja sabeu que acomiadem 
als alumnes de 6è. Juntament amb pares i mares, van fer una 
enyorança des del seus inicis a l’escola, ara fa 9 anys (què 
ràpid han passat!). La Mercè, com a directora de l’escola, 
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el Josep, com a 
tutor, i el José 
Antonio, com a 
representant de 
l’AMPA, els van 
dedicar unes 
paraules i també 
els van oferir una 
foto de grup de 
record i un llapis 
de memòria 
perquè mai 
s’oblidin del Sant Jordi.

Al caure el sol i després de tanta activitat, la flaira a fideuà procedent del foc fet pels cuiners va començar a 
obrir la gana a tothom. No va ser fins a l’hora dels cafès que l’Orquestra Montse i Joe Transfer, va començar 
a deixar anar les primeres notes musicals, i de seguida van omplir la pista de ball de gent de totes les edats, 
cantant i ballant cançons per a tots els gustos i colors. S’ha d’agrair la col·laboració de tothom que va participar 
en organitzar la festa i també a l’hora de recollir les taules i cadires, i sobretot l’ambient distés i de germanor 
regnant durant tota la festa.

Una manera immillorable de donar la benvinguda a l’estiu.

OBRES 

MENJADOR
Esperem poder gaudir al setembre d’un nou espai a l’Institut Manuel de Montsuar per poder dinar, un espai en 
el qual puguem gaudir de mobiliari adient als més petits. 

TANCAMENT I CALEFACCIÓ PARVULARI
Durant aquest estiu el Departament ens ha promès renovar la calefacció del parvulari ja que ha sofert diverses 
reparacions els darrers hiverns. 
També fa molt temps que les persianes i les vidrieres que donen al pati del parvulari tenen moltes deficiències, 
tanquen malament i costa molt moure’ls. Aquest estiu està previst també que ens canviïn el sistema de 
tancament i es suprimeixin les persianes actuals. 

MILLORES DEL PATI
Després de l’ampliació del pati d’Infantil el primer trimestre, el segon a Infantil vàrem analitzar què hi teníem i 
decidir què ens agradaria tenir-hi i a poc a poc intentarem anar trobant solucions al que les nenes i els nens 
havíen decidit demanar. 

PROJECTE D’AUTONOMIA 
Com sabeu estem immersos en un projecte d’autonomia que ens aporta alguns recursos que no tindríem. 
Cada curs decidim uns activitats per dur a terme al llarg del curs que després cal avaluar. Alguns de vosaltres 
segurament us ha tocat omplir alguna enquesta per tal que féssiu la vostra valoració. Fem un mostreig cada 
curs per tal de tenir la vostra opinió envers 
l’escola. Gràcies pel temps esmerçat en 
ella però és una manera objectiva de tenir 
informació del sector de les famílies. 

PREMIS:  

BALDIRI REIXACH
Entrega de la XXXII Edició del Premis 
Baldiri Reixac
Com sabeu, els nostres nens i nenes 
d’educació infantil i de primària van guanyar 
un premi Baldiri Reixac en la modalitat 
d’Alumnes – Cicles Diversos, pel treball 
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realitzat el curs passat per Sant Jordi anomenat “El fil de la 
història”. Els premis Baldiri Reixac estan destinats a l’estímul 
i al reconeixement de l’escola catalana. Són dotats per la 
Fundació Lluís Carulla amb les aportacions voluntàries dels 
receptors del llibre-nadala que la Fundació tramet cada any 
a persones interessades per la cultura catalana. En el nostre 
cas el premi va estar dotat amb 700 € per comprar llibres en 
català per a l’escola.

El lliurament dels premis va tenir lloc el diumenge 30 de maig al 
Casal de l’Espluga de Francolí. Allí va anar una representació 
de l’equip de mestres i de famílies del Sant Jordi per recollir el 
premi. Durant tot el matí va haver jocs, cercaviles, espectacles 
i festa al voltant del Casal. L’acte va estar presidit per l’alcalde 
de l’Espluga de Francolí, la presidenta de la Fundació Lluís 
Carulla (entitat que atorga el premi) i la presidenta del Casal 
de l’Espluga. A la taula també hi havia membres del jurat.

Baldiri Reixac va néixer a Belloc d’Aro (Baix Empordà) i fou rector de Sant Martí d’Ollers (1730-81). El 1749 
publicà les Instruccions per l’ensenyança de minyons, que és la primera manifestació a Catalunya de les 
repercussions dels nous sistemes pedagògics de l’època. Va defensar que l’educació havia de començar 
en la llengua materna i no en llatí. Aquesta obra va ser escrita en català i molts passatges constitueixen una 
fervorosa defensa d’aquesta llengua.

Des de la revista Tiralínies volem felicitar a tots els nens i nenes del Sant Jordi i també a l’equip de mestres 
per aquest premi col·lectiu, el qual s’uneix als aconseguits en altres 
edicions anteriors del premi. Esperem veure molt aviat el diploma 
acreditatiu a les parets de l’escola, perquè serveix-se d’estímul per 
aconseguir-ne molts més.

LICEU ESCOLAR
Cada any l’Institut Municipal d’Educació convoca un premi 
d’Educació visual i plàstica  basat en “L’Educació per la Pau, 
la convivència i la solidaritat”. Aquest curs la Cíntia Haro i el 
Jordi Cordero de 4t van rebre un segon premi que van recollir a 
l’Auditori.  

PUJA A L’AUTOBÚS
Els i les de tercer realitzen cada any una sortida per conèixer 
els autobusos municipals i les seues dependències. Després 
de la visita es realitza una redacció. La Claudia Coiduras de 
3r va obtenir el primer premi. 
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JOCS FLORALS 2010
                               
M’he menjat una poma
vermella i rodona
                           
                                Pau Aguilar  
                                       P4

Per derrapar amb la bicicleta
aixeco la roda una miqueta.
                           
                                       Sergio Colias
                                             P5

Mira que fan els paletes,
edificis i casetes!  

                         Pau Mateo
                                    P4

Quan arriba la nit,

el pare em fa pessigolles al llit.

                           Blanca Montagut
                                               P5 

 

El camell
Hi ha un camell que està a punt de tenir un cadell
i va tenir un cavall i es va trobar un all.
I el cavall era un ajudant.
I el seu amic era un elefant.
I l’elefant es va trobar un ant i van estar jugant.

Laia Lacasa Parramon
    1r Cicle Inicial

El país de la fantasia
Un dia al bosc uns follets van sortir de la casa i van dir...
Que us sembla si fem un país que es digui el País de la fantasia?
Si, si, serem els reis i el van començar a fer, el país i deien dóna’m 
troncs, dóna’m fusta. I el van acabar de fer i llavors van anar a una cova 
fosca i van sortir molts follets i els hi van dir: què feu aquí follets? L’ogre 
es troba malalt i el curem i que vingui al País de la Fantasia, i va venir 
i es va curar i des d’aquell dia tots els follets es van quedar a viure, i 

Recull de textos guanyadors dels 
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conte acabat vet aquí una follet i un país que aquest conte s’haurà acabat. Fi.
                                                                           Meritxell Labodia 1r Cicle Inicial
       
Els Colors

Taronja és un color,
que es pot fer amb roig i groc,
és com la carbassa,
quan en menges massa.

Verda és,
verda ho serà,
si ho vols saber,
menja-te-la!

La mar és blava,
com una gota d’aigua,
que cau del cel,
però con la mel.

L’Arc Iris és de colors,
de colors ben vius,
on sempre hi haurà,
els colors que un voldrà.

                    Marina Hernández       
                    2n Cicle Inicial

La pedra màgica perduda en el món

Tot va començar en una tranquil·la tarda d’hivern a Rússia, quan de 
sobte:

Maria, Maria! Crida en Martí – mira quin mapa per trobar una pedra - 
màgica!
Així, doncs, que esperem?- 
Espera al mapa hi posa que hauríem de passar per tres capitals.- 
Les tres capitals són: Minft, Nova Delhi i Brasília. A Brasília trobarem - 
la pedra. 

Hem arribat a Minft, ara hem d’anar a la font de l’ajuntament, ja hem 
arribat! Ara apareix un aro. Mira hem arribat Nova Delhi, ara l’aro està 
al Taj Mahal. Ja hem arribat.

Mira l’aro!- 
Ja hem arribat a Brasília. La pedra està a l’ajuntament.
Ja hem arribat -  mira la pedra – desitja alguna cosa.
Desitjo que la vida sigui meravellosa. Ara desitja tu una    cosa Martí.

D’acord, desitjo que a Rússia no hi hagi tants problemes.- 
I els desitjos es van complir. 
         Martí Bordes

 2n Cicle Inicial
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El Gat

Fa molt de temps en les afores de França, hi vivia un rei amb el seu gat cavaller, però en 
veritat no era ni un cavaller, això era lo que deien, però en veritat era un jugador de futbol, 
que el seu equip era el Badalona F.C.

Un dia el gat estava jugant a futbol i de repent es va lesionar d’una patada que li van 
donar, al final del dia li va demostrar al seu home que es deia Lluís, es va desmaiar de 
l’infart que li va donar, i al final es va morir i el gat tranquil sense l’amo i dormint, és què 
també el gat!

Bueno com us deia, el gat lesionat i tan tranquil sense l’amo, al final es va mudar de les 
afores de França a Nova York, que allà sí que va disfrutar, d’intre d’una hora el gat estava 
passejant tan tranquil, que al final va trobar una gata preciosa  amb collar de color blanc 
com ell vamos, i més i més, et puc explicar, a que no endivineu com es diu la gata? Marta.

I després al final del temps es van casar a l’església de França, on es van fer una petita 
casa i al final van tenir un fill que es va dir Xavier, i van ser feliços i van menjar anissos, i 
aquí s’acaba la història dels dos gats feliços.

            Iker Cuellar
                                                                 1r Cicle Mitjà

L’ou de xocolata

Tot passejant pel carrer nou
Em vaig trobar un ou
El vaig mirar i remirar
I per fi em vaig adonar
Que era fet de xocolata, amb nata.

Vaig aixecar el cap 
Que tenia al davant?
La pastisseria nap.

Vaig entrar dins la botiga
Per veure tot millor,
I mira que remira que no trobo solució.
Ah, clar, és la mona!
La gran mona de cada any.

 
           Claudia Coiduras
            1r Cicle Mitjà

El rellotge

El rellotge cantava
El rellotge em despertava.
Pel matí jo esmorzava.
Mentre em rento les dents,
El rellotge marcava el temps.

Me’n vaig a dinar a la una,
I em menjaria la lluna
A sopar vaig a les nou
I a dormir, que ja tinc prou!  

        
Andrea Montagut 
2nCicle Mitjà
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El viatge a Londres

Fa molt temps en una casa a les afores de Lleida vivia una noia que sempre havia volgut 
anar a Londres, la gran ciutat del Regne Unit. Estava a casa i va sentir a la radio que 
deien “Vols anar a Londres, ara ho pots fer gratis, truca al 905243042”. La noia estava molt 
contenta perquè tenia una oportunitat d’or per anar a la seva ciutat preferida. Va anar al seu 
pare per dir-li, però el pare li va dir que era mentida, et farien pagar la trucada i a més l’IVA. 
–però pare! – va dir la noia que es deia Marta.

ho sento, però no pot ser. – li va respondre el pare.- 
I la Marta es va quedar sense anar a Londres. A la nit quan estava dormint, estava molt 
enfadada la Marta, ella si creia amb la televisió. Es va ficar a dormir hi a dins d’un somni.... 
Estava a la seva habitació, al balcó, plorant i va venir un conill que li va 
dir – què et passa, noia?

Que el meu pare no m’ha deixat trucar per un viatge a Londres, - 
la meva ciutat preferida.
Doncs jo si que et deixo, va anem- 
Però, com?Amb què?- 

Primer volant i amb un cavall màgic... Després de 2 hores van arribar a 
Londres. El conill li va preguntar – On vols anar?

Primer al Big Ben, després al Tower Bridge. Li va dir la noia.- 
Val, doncs, anem... Després de mitja hora van arribar al Big Ben, - 
la torre dels rellotges que d’altura fa 96 metres i que justament 
està al costat del Parlament Britànic.
Ara al Tower Bridge!! Va dir el conill. - 

Després de 20 minuts van veure el Tower Bridge, és un pont de 244 metres, és un pont 
desplegable i la Marta li va dir:
- Ha sigut la millor excursió a Londres del món. 
                                                                            Alex Caberol
                                                                           2n Cicle Mitjà

El gat rodamón

Vet aquí una vegada, en la gran ciutat de París, hi vivia el gat Xito en un 
carreró estret a prop de la Torre Eiffel, que cada dia, vora les cinc de la 
matinada l’anava a visitar perquè el meravellava aquella gran obra d’art. 
Però un dia va dir que volia anar a visitar altres meravelles del món, perquè 
anar cada nit allà, ja li avorria.
La primera meravella, aquella que en Xito va pensar, va ser anar al Taj 
Mahal, el viatge  el va decidir fer en vaixell, on va conèixer la Mina i es 
van enamorar, a l’arribar a l’India el primer que van fer va ser anar a una 
agència de viatges i agafar un fullet que els hi marqués la ruta.
Tot just arribar, els dos van pensar el mateix i van dir a una sola veu: - 
Entrem-hi?  
Els dos gats atrevits van entrar i van veure una sala d’estar enorme – Quina meravella- Això 
és fascinant, deien els dos petrificats, i van pujar unes escales i els hi va passar a dos dits 
un cotxet que portava un senyo, que amb prou feines el podia controlar. – Quasi ens fan 
“gat a la cassola” – No cal que ho diguis, els dos gats espantats van pensar que l’aventura a 
l’India li quedava pocs minuts i van agafar l’avió i fiuuuuuuuu......., cap a Petra a Jordània, a 
conèixer més coses d’arreu del món i a veure aquelles enormes roques que feien por i tot.
La parada a Petra ja no va ser tan exitosa, els dos s’avorrien i no trobaven aquell puntet 
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d’alegria que els hi faltava, com el menjar i la sal. Els dos es van parar a pensar i reflexionar 
un moment, i, està clar! Els dos trobaven a faltar la seva casa, la Mina que era d’Argentina 
( Up, si encara no ho havia dit), trobava a faltar la seva casa al cantó de les cataractes 
d’Iguazu, on es sentia com queia l’aigua d’aquella enorme cascada de 100 metres, i el Xito 
trobava a faltar el seu carreró estret, i anar cada dia a la matinada a veure la torre Eiffel.
Ja se sap, viatjar és molt divertit, però com a cas enlloc!!!
 Miquel Tucho     
 1r Cicle Superior

Camí de Sant Maurici

El blau pàl·lid del cel il·lumina els Encantats
que grans i alts fan ombra als petits prats.
Respiro l’aire pur del paisatge amb suavitat,
Miro a tot arreu i corro en llibertat.

Entro al bosc, hi ha foscor,
els avets alts ho volen tocar tot, i em tapen la claror.
El vent a la cara em bufa,
i el sol m’escalfa com una gran estufa.

Sento un ocell que canta una melodia suau
mentre vola amb la seva parella cap al cel blau.
El riu baixa alegre i content
fent un camí infinit pel pendent.

Al terra les petjades prenen vida,
a la neu blanca i atapeïda.
Veient l’immens llac glaçat
se’m queda el cor congelat!     

Dana Barrau (1r Cicle superior)

La rosa del meu jardí

La rosa del meu jardí
a l’estiu intenta florir,
fa una fragància a frescor
a conjunt amb el teu color.

A mi m’agrada la seva olor,
em relaxa quan fa tanta calor.
Les papallones que volen al seu costat
tenen totes una particularitat.

Quan s’acaba l’estiu
marxa com una perdiu.
Adéu, li dic jo,
Per a mi era una bonica flor.      
                              Anna Segura (2n Cicle Superior)
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Deixar Volar la imaginació?

És l’últim any que som a l’escola, hem de fer el text dels jocs 
florals, els meus companys estan nerviosos, excitats i no paren 
de rumiar què faran. El nostre mestre Josep no ens para de dir 
que deixem volar la imaginació.
Però tinc un problema que no sé com es fa això de deixar volar 
la imaginació, potser la meva mare ho sap o el pare.
En arribar a casa em vaig dirigir a la cuina, la mare estava fent 
el berenar, li vaig preguntar si ella sabia què era, però em va 
contestar que ella no en tenia ni idea.
Vaig decidir que buscaria a l’ordinador mentre el pare no arribava 
a casa, el meu pare treballa en una fàbrica de joguets, allò és 
com un somni, pots veure com es fabriquen les joguines amb 
les que juguem. Quan era petita hi anava cada dia, però ja sóc 
gran i no m’agrada… i tant que m’agrada, m’encanta, però no 
vull que se’n riguin de mi.
A l’ordinador no surt res de res, és una pena, em desanimo, potser una visita a la fàbrica 
m’aniria molt bé. A la fàbrica res em va ser indiferent, el pare em va preguntar què feia allà 
després que li havia dit moltes vegades que no volia anar.
Després li vaig preguntar com es feia això de deixar volar la imaginació, el pare se’m va 
quedar mirant amb una cara que no m’agrada gaire, i em digué que m’inspirés i escrigués 
el que em sortís del cor. No vaig entendre res del que em va dir. Ja què estava allà, vaig 
observar les joguines, quan era petita m’ajudaven a fer dibuixos, vull dir que… em donaven 
idees.
L’endemà al matí li vaig preguntar que volia dir amb això de deixar volar la imaginació. Em 
va dir que ell no m’ho podia dir, que ja ho hauria de saber. La meva segona opció era buscar 
al diccionari les paraules “volar” i “imaginar”.
Volar: Traslladar-se d’un lloc a l’altre per l’aire mitjançant el vol.
Imaginar: Formar la imatge mental d’una cosa.
Em sembla que no ho entenc, com vol dir? No em serveix. Aquesta tarda vaig anar a visitar 
els avis, la padrina Carme, i li he fet la meva pregunta, que pregunto a tothom. Ella m’ha dit 
que anés a un lloc tranquil i que estigués una estona allà tranquil·la i relaxada, i que totes 
les idees que em vinguessin al cap les apuntés en un full. La padrina també va anar a la 
mateixa escola que jo, i cada any participava i s’esforçava molt. Només sortir d’allà em vaig 
dirigir al turó de darrera de casa meva, em vaig relaxar, però al cap de dos hores em vaig 
despertar i em vaig donar compte que m‘havia adormit.
Què faria? Havia de presentar demà el text i no tenia res per escriure, i a sobre no he pogut 
saber què és això de deixar volar la imaginació. Em sap greu i em fa molta ràbia, tot aquest 
temps intentant resoldre-ho i per a res.
Ja ho tinc, tot el que he investigat, tota la història, tota la emoció que he passat, la transmetré 
als meus companys a partir d’aquest text. Potser ells m’ajudaran o m’explicaran com es 
fa. 
Quina pena que no em queden més jocs florals. Si voleu saber que s’ha de fer, aneu a la 
fàbrica de tot t’ho creus i jo t’ho explicaré.

 Laura Remón
 2n Cicle Superior
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ENTREVISTA
L’últim dia que es feia classe per la tarda, un grup de mares i pares de l’escola ens van 
oferir, per segon any consecutiu, una obra de teatre inèdita, preparada especialment pel 
Sant Jordi. El títol de l’obra d’aquest any és “La història de la humanitat”. Parlem amb l’Enric 
Blasi, membre de la companyia de teatre La Baldufa, que ha estat l’impulsor del projecte 
des del començament, a més de guionista i director.

- Com va sorgir la idea de fer una obra de teatre amb pares de l’escola?
Fa dos cursos, les famílies vam començar a explicar contes al parvulari. Desprès de parlar 
amb alguns pares i mares de l’experiència el Sergi, pare del Max, va proposar fer una obra 
de teatre.  Tot ens vam engrescar de seguida i així va néixer un repte nou, dels apassionants 
de veritat… L’any passat vam fer el nostre primer espectacle i aquest any ja estem a la 
segona edició.

- Explica’ns una mica de què tracta l’obra i quina resposta espereu provocar en els 
nens?
Hem intentat representar 
esdeveniments propers als nens i 
nenes i fer la nostra mirada de la 
història, una visió molt especial, 
amb molt d’humor i amb alguns 
moments emotius i emocionants…
Els infants descobriran els inicis de 
la humanitat i la descoberta del foc, 
l’arribada dels romans a Lleida, el 
moment en que es planteja que la 
terra no és plana, i la mala utilització 
de l’energia nuclear amb les 
seves conseqüències. Bé, humor, 
tendresa, i molta, molta il·lusió….
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- Quina és la principal dificultat que 
t’has trobat a l’hora de treballar 
amb gent que no te experiència 
en teatre?
 La veritat és que una vegada 
superades les vergonyes inicials, tot 
són virtuts. M’he trobat una colla de 
pares i mares molt, molt generosos, 
amb la capacitat de deixar una estona 
la voràgine del dia a dia i entregar-
se als desitjos de la deessa TALIA. 
Sempre hem tingut bon humor, hem 
treballat molt bé, i si em permeteu, 
he de dir, que hi ha un nivell molt 
alt. Tenim veritables artistes de la 
interpretació…

- Com us organitzeu a l’hora de preparar els assajos, vestuari, música...?
Fem un calendari el més adequat a les nostres necessitats, i ens posem a treballar. A més 
a més,  som uns privilegiats i disposem de diferents especialistes. L’Hugo que ens fa uns 
magnífics complements teatrals, i uns músics capitanejats pel Guti, que fan que els actors i 
actrius se sentin molt ben acompanyats….

- On us trobeu per assajar normalment?
A la biblioteca o al pavelló de l’escola…

- Han participat més pares en l’obra d’enguany?
Si, estem molt contents, i ja ens plantegem nous reptes per el curs que ve, reptes que ens 
motivin a tots i que puguem dur a terme.

- Que els hi diries als  pares per animar-los a participar, com a valoració de 
l’experiència?
Que és una bogeria apassionant. No es pot oblidar la cara dels nens i nenes mirant els seus 
pares i mares actuant. Són moments únics i molt especials.
Els diria també, que et fa sentir membre d’una comunitat que intenta aportar el seu granet 
de sorra per fer millors als nostres fills i filles i també ens fa créixer a nosaltres.
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Quan em van demanar que escrivís un article 
fent referència a l’escola, m’hi vaig engrescar 
de seguida, però també vaig sentir unes 
pessigolletes a la panxa: 11 anys!

És en aquests moments quan m’adono que 
el temps passa molt de pressa, fet que també 
s’evidencia mirant enrere i veient l’Àngels i la 
Joana, aquelles cuquetes que acompanyava a 
l’autocar per emprendre l’aventura de conèixer 
l’escola; l’escola que dia a dia s’han fet seva. I se 
l’hi han fet tant, de seva, que quan ha arribat el 
moment de deixar-la s’hi resistien, tot i haver-la 
aprofitat fins a l’últim moment. 

Possiblement per a elles, i per dir-ho d’alguna 
manera, és una pèrdua: deixen enrere part 
important de la seva vida, moltes hores de 
pati, moltes hores de classe (moltes hores 
compartides, moltes hores per raonar, moltes 
hores per aprendre, moltes hores per...), amb 
moltes experiències, moltes descobertes, en què 
químicament es barregen emocions, sentiments, 
relacions, moments, situacions, records..., que 
evidentment han marcat el seu creixement 
personal, la seva personalitat.

El sentiment de pertinença que tenen elles i 
molts dels seus amics i amigues, per no dir tots, 
a l’escola és molt gran. Penso que el fet que 
sigui així no és casualitat: a l’escola han estat 
envoltats de persones compromeses que han 
estat al seu costat quan els han necessitat - els 
han felicitat quan feien les coses ben fetes, han 
sabut veure de què pecaven i els han ajudat a 
rectificar -, i juntament amb nosaltres, els pares, 
colze a colze hem deixat que s’anessin fent 
grans, aprenent, disfrutant, descobrint... 

És molt difícil d’expressar el que sento, com 
ho he viscut..., però un dia em van contar una 
història que no vaig deixar que toqués a terra 
i que encara ara volta per un raconet del meu 
cor. 

És una història que il·lustra el dia a dia d’aquestes 
persones compromeses que creuen en el futur 
dels nens i de les nenes.

Història d’una papallona: 

Un home es va trobar un capoll de papallona i 
se’l va endur a casa per veure com naixia. Un 
dia es va fixar que havia aparegut un foradet a la 
crisàlide, i  aleshores va seure a observar, durant 

unes quantes hores, com la papallona lluitava 
per poder sortir a fora.

Va veure com s’esforçava per fer passar el seu 
cos pel petit orifici. Hi va haver un moment que 
semblava que ja no progressava en l’intent. 
Aleshores l’home, bondadosament, va decidir 
ajudar la papallona i amb unes tisores petites 
va fer un tall lateral al costat de l’orifici per fer-lo 
més gran i facilitar-li la sortida. I així fou com va 
sortir la papallona. Tanmateix, tenia el cos inflat i 
les ales petites i doblegades.

L’home continuà observant tot esperant que, 
en qualsevol moment, les ales es desplegarien 
i creixerien prou per poder suportar el pes del 
seu cos, que es contrauria i es desinflaria 
progressivament. Però res d’això no va succeir, 
i la papallona tan sols podia arrossegar-se en 
cercles amb els seu cos deformat i les ales 
doblegades... Mai no va arribar a volar.

Allò que l’home, en la seva ignorància i amb 
el seu esperit salvador, no havia entès era la 
restricció de l’obertura de la crisàlide i la lluita de 
la papallona per passar pel minúscul forat era la 
manera com la natura forçava els fluids del seu 
cos a acumular-se a les ales perquè es fessin 
grans i fortes per tal de poder volar.

La llibertat i la capacitat de volar només poden 
arribar després de la lluita. Privant la papallona 
de la lluita, l’home també la va privar de la seva 
llibertat i de la seva capacitat de volar.

Ja fa dies que sabem que el Sant Jordi és una 
bona escola amb ganes de créixer,  compromesa, 
preocupada, transparent... Les expectatives 
que hi teníem el primer dia eren molt altes i 
ara em ve de gust dir que aquestes han estat 
superades amb escreix, i han progressat més 
que adequadament fins a arribar a l’excel·lent.

L’Àngels i la Joana s’han emportat una motxilla 
molt carregada de bons amics, de coneixements 
i de valors.

De segur que nosaltres hem deixat alguna coseta 
a l’escola. Ara us quedeu un trosset del nostre 
cor, on us portarem sempre.

Gràcies, mestres... i papallones!!!

Montse Piñol

L’ESCOLA
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Un estiu “negre”
I no ho dic per la tant nomenada “crisi” si no que us volia recomanar com a lectura estiuenca una 
mica de novel·la negra.
Abans de començar una mica d’història. Tot i que Sherlock Holmes  és el detectiu privat més famós 
de tots els temps, la seva figura va tenir uns precedents que alguns consideren l’inici de la moderna 
literatura policíaca. El primer i més famós és Auguste Dupin, personatge creat per Allan Poe al 1845 
i que apareix en els seus tres comptes criminals més coneguts: Los asesinatos de la calle Morgue, 
El misterio de Marie Roget y La carta robada.
Anys més tard Charles Dickens publica La casa dehabitada una novel·la on apareix el detectiu 
Bucket de Scotland Yard, un policia que resol el casos mitjançant la intel·ligent progressió de les 
seves deduccions lógiques.
Un altre policia famós de l’època és el sergent Cuff, personatge creat per Wilkie Collins, home 
molt observador i dotat d’una lògica implacable. Contemporani de Collins és l’Emile Gaboriau 
amb novel·les com El caso Lerouge, El crimen de Orcival o El legajo número 113, que empra el 
personatge del jove policia Lecoq dotat d’unes grans dots deductives  i que no es refia d’allò que les 
aparences indiquen.
De tota manera Sherlock Holmes és la culminació de la literatura de misteri del segle XIX. Amb ell 
Conan Doyle va aconseguir crear un model de personatge que ha superat la ficció per entrar en el 
món de la legenda.

Recomanacions per a l’estiu

Seguint la moda només us parlaré de la literatura policíaca del nord d’Europa, 
bàsicament de Suècia i de Islàndia.

De Islàndia tenim a l’Arnaldur Indridason, amb tres novel·les publicades :
La dona de verd•	
Les marismes•	
La veu•	

En elles trobem a l’inspector Erlendur Sveinsson un home turmentat per la desaparició del seu 
germà quan era petit i pels problemes de la seva filla amb les drogues.

Ja de Suècia, deixant de banda a l’Stieg Larsson i la seva trilogia Millennium, 
trobem dos autores que han destacat en els darrers temps, la Camilla Läckberg 
i la Asa Larsson (i no és família de l’Stieg).

La Camilla Läckberg té quatre novel·les publicades, la última de fa poques 
setmanes:

La princesa de gel1. 
Els crits del passat (encara no ha estat traduïda al català)2. 
Les filles de fred3. 
Crim en directe4. 

L’acció de les seves novel·les sempre passa al poble de  Fjällbacka, d’on és originaria l’autora, i 
els protagonistes són el policía Patrik Hedströn i la seva dona l’escriptora Erica Falck. La temàtica 
dels seus llibres, sempre comença amb un assassinat i a partir d’aquí van sorgint els secrets i les 
misèries de la gent que va apareixen al llarg de la investigació.

Pel que fa a l’Asa Larsson, té dues novel·les publicades:
Aurora boreal1. 
Sang vessada2. 

Les seves novel·les transcorren al poble de Kiruna, al nord de Suècia, d’on 
també és l’autora. La protagonista és la Rebecka Martinsson, una advocada de 
dret tributari  i la peculiar inspectora de policia Anna-Maria Mella .
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PARES,… A LLEGIR!

Avui us portem un recull dels llibres més venuts el passat 2009, per si voleu 
completar la vostra biblioteca.

Desprès del fenomen Stieg Larsson, amb la famosa trilogia de “Millennium”, ha 
ressorgit el interès per la novel·la negra. Si us van agradar les peripècies de la 
Lisbeth Salander i el Mikael Blomkvist, haureu d’enganxar-vos al mestre que 
va inspirar el malaurat Larsson, el també suec Henning Mankell. Aquest 2009 
va tancar la saga del seu detectiu més famós, en Kurt Wallander, amb el llibre 
“L’home inquiet” .

Pels que sou poc llegidors, sempre podeu recórrer a deixar-vos atrapar per 
les noves aventures d’en Robert Langdon, el protagonista del “Codi da Vinci”, 
que a les pàgines de “El símbol perdut” ens portarà de costat a costat per 
Washington. En aquest llibre, Dan Brown deixa d’empipar l’Església catòlica per 
ficar-se en la maçoneria. Molt trepidant i quasi cinematogràfic. És per això que 
ha tingut tant d’èxit, per ser molt fàcil de llegir.

I si sou, en canvi, dels que no us fan por els llibres amb molta lletra, no deixeu de 
llegir “La noche de los tiempos”, de Antonio Muñoz Molina. És una impecable 
reconstrucció de l’Espanya d’abans de la guerra civil, i que ens porta a albirar les 
arrels de la societat en la què vivim.

Un altre dels èxits del 2009 va ser el matemàtic italià Paolo Giordano que, amb 
el seu primer llibre “La solitud dels nombres primers” va guanyar un munt 
de premis i, sobretot, el reconeixement de crítics i lectors. No us penséssiu pas 
que és un llibre pels bojos de les matemàtiques. És una atípica, original i bonica 
història d’amor. 

Pel que fa als llibres en català, la sorpresa de l’any va ser el descobriment de Sílvia 
Alcántara, amb la seva “Olor de colònia”. En la seva primera obra publicada, 
una reconstrucció de la vida en una colònia fabril a la postguerra, ha estat capaç 
de plantar cara als grans best-sellers internacionals traduïts en català.

Au pares,… a llegir…!!!

Alfred Barrau ,pare de la Dana




