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Un any més arribem al final del curs, amb ganes 
de començar les ben merescudes vacances d’estiu 
després d’un intens i profitós treball realitzat al llarg 
de l’any. Els nens i nenes no solament han après nous 
coneixements, sinó també importants valors que els 
han de servir per formar-se com a les persones que 
han de forjar la societat del futur. En aquest sentit 
l’equip de mestres del Sant Jordi fa una tasca molt 
compromesa que totes les famílies agraïm.

Aquest ha estat un curs que va començar amb una certa 
polèmica sobre el canvi de la data de començament 
i la realització de la Setmana Blanca a finals de 
febrer. A uns els haurà representat un problema per 
la conciliació de la vida laboral i familiar, i a altres una 
oportunitat de poder gaudir amb els nens i nenes 
d’uns dies d’esbarjo en una època fora dels períodes 
normals de vacances. Des de l’AMPA, a l’igual que 
ja fem els últims dies de juny i primers de setembre, 
vam organitzar un casal amb diferents activitats per 
donar resposta a les famílies interessades, havent-se 
valorat positivament. Aquesta setmana blanca, com ja 
es remorejava davant el canvi de govern, desapareix 
per al proper curs. Fa pocs dies el Departament 
d’Ensenyament ha regulat el calendari escolar per 
al curs vinent (DOGC Núm. 5894 de 06.06.2011). En 
aquest calendari queda patent la desaparició d’aquesta 
setmana festiva, encara que cada centre podrà 
programar cinc dies festius repartits equitativament 
entre els tres trimestres lectius. També, s’especifica 
un altre aspecte que pot comportar canvis als horaris: 
es farà un total de 5h lectives diàries, de les quals 3 o 
3,5 seran al matí i 1,5 o 2 a la tarda. Això vol dir que 
l’horari lectiu, amb caràcter general segons l’Ordre 
del Departament d’Ensenyament, segurament serà 
de 9 h a 12.30 h i de 15 h a 16.30 h. En el moment 
redactar aquesta editorial el Consell Escolar del Sant 
Jordi encara ha d’acabar de decidir sobre l’horari que 
finalment es farà, però el que és ben segur és que 
el curs vinent serà novament un curs ple de canvis 
als que ens haurem d’anar adaptant, ja que també 
s’acaba la “sisena hora”.

Fa cinc anys es va establir la realització de la 
sisena hora. És ben cert que en un començament 
no agradava a molts, donat que suposava un canvi 
organitzatiu important. Ara bé, amb el transcurs 
dels anys estava convertint-se en una eina per la 
millora de l’escola pública, amb una major dotació de 
recursos humans que, sense dubte, ha repercutit en 
una millora de l’ensenyament. Ara, en plena crisi, i 
sense fer una valoració en profunditat dels beneficis 
educatius que aporta la sisena hora, el nou govern ha 
decidit transformar-la (o suprimir-la en molts casos), 
no per motius pedagògics sinó purament econòmics. 
En el nostre cas, donat que no som un centre d’entorn 

desafavorit, aquesta sisena hora s’eliminarà, havent 
de tornar al punt final de fa cinc anys i programar 
activitats extraescolars amb càrrec a les famílies. Des 
de l’AMPA, amb l’assessorament de l’escola, estem ja 
treballant en la programació d’aquestes activitats per 
al curs vinent, per suplir la supressió de la sisena hora, 
com per exemple la realització d’activitats esportives, 
art dramàtic, plàstica, jocs de desenvolupament 
intel·lectual i altres, les quals esperem que puguin ser 
de l’interès de la majoria dels nens i nenes.

A aquest canvi organitzatiu important s’ha de 
sumar també la retallada del pressupost ordinari de 
funcionament dels centres, la qual cosa ens situa en 
un escenari més desfavorable del que hem tingut 
aquests últims anys, el qual suposarà que les famílies 
haguem de ser més partícips econòmicament en 
l’ensenyament dels nostres fills i filles.

Malgrat tot això, ara us proposo gaudir tranquil·lament 
amb els nens i nenes d’aquest nou número de la 
Revista Tiralínies, que tan il·lusionadament han 
preparat al llarg del segon semestre. Però no són 
solament ells els que han participat, sinó també 
l’equip de mestres, la comissió de la revista de 
l’AMPA i pares i mares col·laboradores. A tots ells 
moltes gràcies per fer-nos participar de les vostres 
activitats, descobriments, colònies, excursions i 
recomanacions, i moltes felicitats per haver assolit un 
nou número de la revista. No podem oblidar tampoc 
als patrocinadors, als quals agraïm també el seu 
suport econòmic a través de la inclusió de publicitat, 
que fa possible que la revista pugui ser editada.

Finalment, deixeu-me tenir un record per als alumnes 
de sisè, felicitant-los per la magnífica actuació 
de comiat que ens van presentar a la Festa de la 
Primavera, dient-los-hi que esperem que sempre 
portin el Sant Jordi al seu cor i siguin ambaixadors 
dels valors que són bandera de la nostra escola. I 
com no, també un record especial per a la Teresa 
Huguet, a la qual varem rendir un homenatge amb 
motiu de la seva jubilació. La Teresa ha estat sempre 
un exemple de compromís i dedicació a l’escola 
pública i a la formació de mestres. En ella hem confiat 
plenament al encomanar-li la tasca de l’educació dels 
nostres fills i filles. Moltes felicitats i moltes gràcies 
per la teva dedicació i professionalitat.

Fins que ens tornem a trobar al setembre, us desitjo 
un bon estiu en companyia dels vostres fills i filles, i 
de les respectives famílies.

José Antonio Martínez Casasnovas
President de l’AMPA

Editorial
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1er Cicle Inicial
Colònies del Cicle Inicial a Prades

LA CASA DE COLÒNIES (primer de C.I.)
Els dies 18-19 i 20 de maig vam anar de colònies a 
Prades a la comarca del Baix Camp a Tarragona. 
A Prades li diuen la Vila Vermella, pel color vermell 
de les pedres amb les que està construïda.
Vàrem dormir a una casa de colònies que es 
troba davant de les escoles, a un camí que va 
cap a fora del poble. La casa es diu, Verd Natura. 
No estàvem sols, els nens i les nenes de l’escola 
hi anaven a dinar, però jugaven en un altre lloc.
Vam estar molt còmodes perquè era molt gran i 
tenia molta llum. A la balconada no ens hi van 
deixar sortir!
La casa de colònies tenia tres pisos. A la planta baixa hi havia la recepció, el menjador que 
estava partit en dues sales: una gran, la nostra i una petita, la dels mestres, la cuina, els 
lavabos i les escales.

Al primer pis hi dormíem, es trobaven les 
cinc habitacions, tres per primer i dos per 
segon, els lavabos i les dutxes. Dormíem 
en lliteres i un mestre a cada habitació. 
Al tercer pis no vam pujar. Però ens van 
dir que hi havia una saleta i lavabos amb 
dutxes. 
Al davant de la casa jugàvem a un pati 
molt gran, que estava més alt que el carrer. 
Sortíem per les portes del menjador. Hi 
havia plantetes.
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2n Cicle Inicial
El camí de les ermites.
Escrit per Sara, Laura, Andrea Ch., 
Adrià, Víctor i Eric.

Primer vam anar  a l’ermita de Sant 
Roc.
A dintre hi havia com per fer missa. Hi 
havia una taula amb un llibre molt antic, 
hi havia una creu de Jesús. I després 
vam anar a l’ermita de Sant Antoni, a 
dintre hi havien moltes espelmes, però 
apagades. 
Uns nens van anar a buscar la clau 
amb l’Ignasi per entrar a l’ermita.

Vam anar a l’Abellera 
i vam veure la mare de Déu de l’Abellera 
que al voltant  tenia un munt de flors de 
colors  i li  vam fer fotos, i sabeu per 
què es deia de l’Abellera? 
Perquè tenia un rusc d’abelles a la pa-
ret!
Després vam pujar una muntanya re-
lliscosa amb moltes plantes que punxa-
ven, i arbres amb moltes fulles verdes. 
Hi   havia un pessebre damunt d’una 
pedra, i també  tenia un lloc per deixar 
-hi monedes, flors, collars i polseres  etc... Ens ho vam passar SUPER BÈ! 

El Museu del vidre de Vímbodi
Escrit per Josep, Mario, Meritxell, Lluc, Abel i Max. 
El dimecres18/05/11 quan vam baixar de l’autocar 
vam anar al Museu del Vidre. 
Ens van ensenyar lamines de vidre antic. El vidre 
abans de fer-se sòlid és com una pasta una mica 
dura i molt calenta.
Després ens van dir que el vidre está format per 3 
composts: Calç, Sílice i Sosa.
Vam veure que el Paco, el mestre vidrier, feia un se-
trill, un gat i caragol. 
I tenia un “lanzallamas” i tota la estona girava un pal. 
I la figura que ens va agradar més va ser... un setrill 
xulissim !!!!!!

Després ens van explicar com es feia el vidre bufat. 
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Primer barrejaven els composts o (compostos) ,  la 
calç i la sorra porten molta energia i si ho posem 
amb un forn de més de 200Cº  es converteix en 
una pasta que és el vidre. Bufant el vidre es feia 
més gran. Amb unes pinces li donava forma.
Hi havia una senyora que es deia Carmén, ens 
anava explicant lo que feia el Paco, al marxar vam 
anar a la botiga i les coses eren molt boniques,  
ens ha agradat molt, i vam anar a esmorzar a la 
plaça de les Orenetes. FI    

Caminada de natura.
Escrit per Laia, Alba M., Jordi, Merli, Nerea, Alba C. i Ge-
rard
Quan vam entrar a la natura el primer que vam veure va 
ser un roser silvestre. 
El roser silvestre punxa i ho vam descobrir gràcies a l’ 
Adrià de 1r que es va punxar. 
Les flors del roser silvestre són  diferents a les del roser 
de jardí.
Després vam anar pel bosc i vam veure liquen, molsa, 
papallones, flors i ocells.
Vam sentir cantar una Carderola, vam veure una papilio 
macaon, una papallona blava,, una de colors i una Or-
quidía silvestre.Quan va haver una corba vam veure un 
senyal de bon  camí i un de mal camí.
Els professors van dir que hi havia un tamarro però no els 

vam creure.
Ens pensàvem que era un 
ocell.
Quan vam tornar vam veure 
boix grèvol  i un arbre que li dèiem  Viopi.                                   
-  Sabeu que és el liquen?
El liquen és de color groc , verd i negre  es troba a les roques 
i troncs  morts. Són 2 organismes  junts,  algues i fongs.
Les flors blaves  que vam trobar, ens van agradar molt.
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La roca Foradada
Escrit per Júlia, Andrea s., Catalina, Lara i 
Oudya

A la roca Foradada vam escalar .
La roca Foradada  tenia forma de cap 
d’àguila.
L’ultim dia de les colònies,dia 20 de Maig 
pel matí , vam anar a la roca Foradada .
Tots nosaltres 1r i 2n amb l’ajuda dels pro-
fessors : el Josep Maria ,la Gabriela ,
l’Ignasi, la Montse C. i la Montse E. vam  
escalar la roca Foradada!!!   
La vam escalar  i hi havia gent que plo-
rava perquè tenia por d’escalar-la i per 
això els ficaven davant i ja no tenien 
por.  Pensaven que caurien des de d’alt. 
Però es van calmar i van pujar.
I ens ho vam passar molt bé i la cua era 
llarguíssima de 43 nens. 
La roca Foradada és com un pot, hi ha  
un forat per això es diu  la roca forada-
da i vam escalar i alguns tenien por de 
caure i va escalar el Josep Maria i va 
ser molt divertit escalar i aprendre co-
ses i per davant era un cap d ‘àguila i  
després vam anar a dinar. 

Nosaltres no vam anar de 
colònies
Article escrit per Oussama, Núria i Marc

Nosaltres no vam anar de colònies perquè el 
Marc i la Núria estaven malalts i a l’Oussama  
no el va deixar anar la seva mare.
Tots tres vam sentir tristesa, enyorança i ens 
hagués agradat compartir les colònies amb els 
nostres amics i amigues.
- Vam aprofitar per:
L’Oussama va anar amb la bici de la seva ger-
mana gran i va aprofitar per mirar la tele. La 
Núria va anar a buscar el seu germà a l’escola 
i també va acompanyar a la seva mare. El Marc 
va anar a casa sels seus padrins i a l’escola de 
la seva mare, va ser molt divertir. 
ENS AGRADEN ELS AMICS I LES AMIGUES
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Cicle Mitjà
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ALEGRIA, POR, INTRIGA, SON, BOGERIA, CALOR, FRED, COMPARTIR, JOCS, 
AVENTURA, ACCIÓ, LLUM, FOSCOR, FESTA, DESORDRE ORDENAT, CANSAMENT, 
RECERCA, MAR, PISCINA…
Aquestes impressions són les impressions que hem 
tingut després de les colònies que vàrem fer a Caldes 
d‘Estrac (Maresme). 
Vam arribar a l’Eurostage (la casa de colònies), tothom 
estava pendent d’on ens allotjaríem. L’Eloi, un dels 
monitors de l’Eurostage, ens va començar a explicar les 
regles que calia seguir durant l’estada, però nosaltres 
estàvem més pendents de:
Quan entraríem als bungalous? Com serien els 
bungalous? Com ens organitzaríem? Si sobrarien 
lliteres?...
I quan vam arribar als bungalous vam veure que eren 
petits i sense lavabos, però a nosaltres no ens va 
importar gaire perquè teníem moltes ganes de passar-
nos-ho bé. 

Us explicarem algunes de les activitats més divertides:
La recerca del poble. Havíem de respondre a 17 - 
preguntes sobre Caldes d’Estrac, amb l’ajuda de 
les persones del poble, amb menys de mitja hora. 
Va ser divertit fer de periodistes. 
Ens en vam anar a la platja a fer jocs: el cavall-- 
submarí i catifa. I després… ens vam banyar!!!! 
Ens van dir que només en mulléssim fins a la 
cintura però vam acabar xops de dalt a baix. No vam fer gens de cas. 
Vela i càiac: va ser la més divertida de totes. Ens van portar a més d’un quilòmetre de - 
la costa i els que feien caiac vam començar a remar i a aprendre a moure’ns pel mar. 
D’altra banda, als què feien vela els van ensenyar a navegar pel mar utilitzant les veles, 
el timó, les cordes... Però realment el més divertit va ser tirar-nos a l’aigua a alta mar. 

Colònies a Caldes d’Estrac.  
Primer i segon de Cicle Mitjà
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L’aigua estava congelada però ràpidament t’hi 
acostumaves. 
Jocs de nit: vam fer dos jocs de nit, en un - 
va venir un pirata que feia molta por, però 
tothom sabia que era un monitor. En l’altre 
teníem que amagar una bandera en la foscor: 
feia molta por. 
Discoteca: els monitors ens van ensenyar - 
balls molt divertits. Vam ballar molt però 
algú de nosaltres es va marejar per les llums 
de la discoteca. Aquella nit, vam tenir molta 
por perquè va aparèixer “la boja”. Si algú 
es prou valent per caminar durant la nit per 
l’Eurostage vigileu amb “la boja”.
Escalada i tir amb arc: ens va agradar molt per - 
la perillositat que comportava. A l’escalada els 
més valents van pujar a dalt de tot de l’escala 
i van fer una baixada en picada, els més porucs 
però, no van pujar ni a la segona escala.  El 
tir amb arc ens va agradar perquè semblàvem 
arquers de veritat, tot i que algun no li arribava 
la fletxa ni a dos meres de distància. 
Els nusos mariners: no se sap mai però potser - 
algun dia, si naveguem pel mar, 
necessitarem l’ajuda d’algun 
d’aquests nusos. 
La piscina: a l’Eurostage hi havia - 
una piscina, ens hi vam banyar i allí 
va ser on vam conèixer “la boja”.
També vam fer una cursa - 
d’orientació per tot l’Eurostage, 
havíem de buscar unes estaques 
de fusta amb un número. Molts no 
ens vam orientar gaire bé però va 
ser divertir. 

Finalment les colònies es van acabar. 
Estàvem tristos perquè ens havíem d’acomiadar d’aquelles supercolònies que havíem tingut però 
la tristesa es va fondre quan vam veure a les nostres famílies. 

PAPERERIA - ESCOLAR - OFICINA

Luís Companys, 31 - Tel. 973 26 23 16  -  Fax 973 26 21 62
25003 LLEIDA
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Cicle Superior
A L’ESCOLA FEM CIÈNCIES

Al llarg del curs els 
divendres després de l’hora 
del pati hem fet ciències, bé 
experiments de ciències. 
Ho fem al desdoblament 
que tenim amb l’hort, això 
vol dir que mig grup fem 
hort i l’altre fem ciències 
amb experiments. Com 
que només som la meitat 
de la classe podem 
treballar millor, sobretot 
el nostre cap pot treballar 
més, podem parlar i raonar 
amb més tranquil·litat.

Quan es planteja un 
experiment, hem de seguir 
uns passos per poder 
esbrinar el què realment passa. Primer hem de mirar el material que utilitzem, després hem 
de mirar el procés i observar què passa.

Algunes vegades podem descobrir fàcilment què ha passat però d’altres ens costa bastant 
i alguna vegada no sabem ben bé per què passa. El mestre insisteix en què hem de parlar, 
pensar, raonar, donar les nostres opinions sense cap por; ell intenta anar fent diferents 
plantejaments d’hipòtesis i entre tots i totes anem conduint la classe i les nostres opinions 

per arribar a la conclusió final, 
de vegades en pot haver més 
d’una.

Quan passem a l’acció aquesta 
classe és divertida, perquè tenim 
la sensació d’aprendre sense 
l’avorriment de les activitats 
del llibre. Una cosa important 
és que algunes vegades estem 
impacients perquè no sabem 
ben bé què passa però estem 
tranquils, i si diem una cosa que 
no està bé no passa res. 
Al llarg d’aquesta classe ens 
convertim en petits científics i en 
petites científiques. 
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JORNADA ESPORTIVA A VIELHA
El passat dia 29 d’abril els nens i nenes de cicle superior vam fer una sortida a Vielha per a 
fer esport. Vam haver de matinar més que els altres dies, vam marxar amb autocar a les 7 
del matí i vam arribar passades les 10 . Va ser un viatge llarg però se’ns va fer bastant curt 
perquè vam veure una pel·lícula dels Pirates del Carib.
Només arribar vam esmorzar per agafar forces i poder fer els diferents esports que ens 
havien preparat. Quan vam baixar de l’autocar vam veure que només hi havia quatre coses 
però quan els monitors ens van guiar als jocs que ens tocaven vam poder veure que hi 
havia moltes activitats. Ah! Nosaltres ens vam partir en tres grups i tots vam fer: 
 Corfbol, hoquei, bàdminton, jocs alternatius, activitats d’orientació, inflables, aeròbic, pista 
americana, bitlles catalanes i paraques.
Si que cada grup anàvem junts 
però algunes activitats les vam 
fer amb nens i nenes d’altres 
escoles de les Terres de Lleida, 
sembla que podíem ser uns 
900. Les activitats es feien en 
diferents llocs de Vielha, a una 
banda i altra  del riu;  i al llarg 
del matí vam poder veure com 
Vielha és molt bonica.
Després de l’esforç  vam dinar 
i tot seguit cap a l’autocar, 
ens quedava el llarg viatge 
de tornada. Vam arribar amb 
bastant cansament però ens 
ho vam passar d’allò més bé!!
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SORTIDA A LA MITJANA
Dimarts 24 de Maig el grup de sisè vam anar a la 
Mitjana, per estudiar vàries coses sobre els diferents 
ecosistemes que hi ha , els animals, la vegetació,  els 
macroinvertebrats, les adaptacions i els diferents espais  
que hi ha a la Mitjana.
A l’arribar ens va  atendre una educadora que es diu 
Núria. Ens va explicar les coses que faríem al llarg del dia 
i com es va formar la Mitjana a través de la construcció 
de les comportes  de ‘‘la Canadenca’’ a Pardinyes .
Vam entrar al bosc i ens va explicar la vegetació d’alguns 
ecosistemes. A l’arribar al pont que travessa el riu, vam 
observar amb prismàtics els animals que hi havia en 
aquell moment. Vam tenir molta sort ja que vam  observar 
un bernat pescaire , un martinet, uns aneguets nedant 
darrera la seva mare i cinc ànecs coll verd darrera 
una femella. 
A les 11 hores vam esmorzar i vam tornar a una nova 
i  divertida feina: pescar macroinvertebrats aquàtics.
Vam continuar caminant fins a l’embarcador i vam 
anar parlant de les adaptacions de plantes com la 
boga o el tamariu mentre ens fixàvem en l’ecosistema 
de la clariana.

Al voltant de dos 
quarts de dues  
vam anar a la 
zona de “ pic-
nic” del parc per dinar, jugar i descansar.
A la tarda vam pescar més macroinvertebrats aquàtics  a la 
bassa de la zona de pic-nic i vam fer dos tallers.
En el primer taller vam observar tots els macroinvertebrats 
pescats i els vam identificar seguint les claus dicotòmiques .
 Més tard, al segon taller vam estudiar les parts dels peixos i 
amb grups de 7 o 8  en vam disseccionar un cada grup.
A dos quarts de quatre tornàrem  a l’escola.
Va ser un dia molt mogut i profitós!!!
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ÒPERA A L’AULA HOSPITALÀRIA
El dijous 12 de maig, a les 11 del matí, 
els nens i les nenes de sisè vam anar a 
l’Aula hospitalària de l’Arnau de Vilanova, 
a representar l’òpera: “El rei que no tenia 
sentiments”.
Vam sortir de l’escola i vam anar cap a 
la parada de bus per a agafar L8, fins a 
la parada del mercat de Balafia i després 
vam anar caminant fins la part vella de 
l’Arnau de Vilanova. Allà ens esperaven 
el Gerard i l’Anna- la mare de l’Alejandra- 
que portaven les caixes del decorat en 
els seus cotxes.
A l’ entrar a l’hospital “no es sentia ni 
una mosca”, sol gent que xiuxiuejava i ens mirava amb cara de sorpresos. Els nens que 
portàvem les caixes més grans vam pujar per l’ascensor, i els demés vam pujar per les 
escales fins a la cinquena planta .Quan ja érem a dalt en una de les aules vam haver de fer 

espai per l’escenari enretirant  trones 
de menjar, cadires, els bancs...etc. 
Justament quan va entrar el primer nen, 
ens vam posar al replà de les escales 
d’emergència. Al principi estàvem tots 
nerviosos i ens va afectar veure els 
nens petits malats amb sèrum .
Abans de començar l’obra, entre els 
companys varem estar parlant una 
estoneta, que nosaltres teníem la 
sort  de no estar passant per aquells 
moments tan durs.
 
Tot seguit vam esperar a que tot 

estigués organitzat i vam començar.
A mesura que  anava avançant l’obra van anar entrant i sortir nens, i nosaltres els actors, 
vam anar agafant força i seguretat.
Quan va arribar el final, vam decidir 
donar les corones als nens/es per a 
que tinguessin un bon record d’aquesta 
experiència inoblidable.
Va estar una experiència molt bona i 
ens agradaria tornar-hi el més aviat 
possible per poder veure contents a 
aquests nens i nenes i gaudir amb ells 
i elles d’una bona estona!!



26

Tiralinies  ·  Juny 2011

27

Festa de la Primavera 2011
El dia es va aixecar gris. Un any més la pluja amenaçava 
amb presentar-se a la festa sense invitació. Però 
enguany no ens ha agafat desprevinguts. A primera 
hora del matí i preveient una tarda passada per aigua 
es van prendre les mesures necessàries perquè la 
festa fos un èxit. Es va decidir fer el sopar i el ball 
a l’interior, perquè les temperatures nocturnes i la 
humitat potser haguessin refredat l’ambient. 

Agraïm des d’aquí a l’Institut Manuel de Montsuar que 
ens deixessin utilitzar les seves instal·lacions. 
La primera part de la tarda va transcórrer entre salts als 
inflables i jocs preparats per les monitores de Mandales 
mentre anava arribant tothom. 

Després l’oferta es diversificava entre veure teatre en viu al 
gimnàs, preparat pels més petits, o la possibilitat de veure els 
vídeos de les respectives obres que cada curs va preparar 
amb motiu de la diada del teatre.

Al mateix temps els afeccionats al futbol podien gaudir d’un 
duel sense treva entre pares (aquest any no hi ha participat 
cap mare!) i alumnes de sisè.

Són precisament els alumnes de sisè els protagonistes d’un dels actes principals de la 
diada, ja que gaudiran de la seva darrera Festa de 
la Primavera abans de donar l’important pas cap a 
l’institut. 

Com agraïment a tots aquests anys a l’escola 
van fer entrega d’un ram de flors a cadascun dels 
mestres, a l’equip directiu i administratiu, i a l’escola, 
un bonic rètol de forja amb el nom i anagrama del 
Sant Jordi amb una placa commemorativa. 

Els pares també van voler participar activament en 
la celebració amb un ball de comiat al que finalment 
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es va afegir tothom. Però sens dubte el present més 
bonic que ens podien oferir va estar la representació de 
l’opera “El Rei que no tenia sentiments” sota la batuta 
del Gerard de música. La més sincera enhorabona a 
tots i totes per regalar-nos un moments tant especials 
i emotius, i especialment al Gerard que ha aconseguit 
treure el bo i millor d’aquests petits grans artistes que 
ho van fer meravellosament bé.

Entre tantes emocions, exercici i diversió se’ns 
començava a obrir la gana i al menjador ens esperava 
la fideuà i la llonganissa i no era qüestió de fer-les 

esperar. Mentre preníem els darrers cafès ens arribaven procedents del gimnàs les primeres 
notes interpretades per l’orquestra Montse i Joe Transfer, que després de l’èxit de l’any 
passat repetien amb nosaltres, i ens convidaven a ballar i a gaudir d’un fi de festa on tots 
junts acomiadaríem 
el curs escolar com 
cal.

Durant la vetllada, 
vam voler retre un 
petit homenatge a la 
Teresa, que aquest 
any ens deixa per 
jubilació. Li vam 
fer entrega d’un 
petit obsequi per 
agrair-li tots aquests 
anys dedicats a la 
pedagogia i a l’Escola 
Sant Jordi i fer-li saber 
que ha deixat una profunda empremta en els nostres fills i filles, i en tots nosaltres.

Gràcies per tot, Teresa.
Oscar  pare de la Sara de 2n
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DISCURS DE COMIAT 
DE SISÈ, JUNY 2011

Després de nou anys al Sant Jordi, ha arribat el moment de marxar i fer memòria dels moments 
viscuts.
 
Al marxar de l’escola, hi haurà moltes coses que enyorarem, molts costums i maneres de fer que 
ens costaran molt d’oblidar, amistats que hem fet i ens deixaran un petit buit al cor... Però la vida és 
així, i s’ha de tirar endavant encara que costi.

A P-3 vam tenir una professora molt simpàtica i amable que es deia Anna , a P-4 i P-5 l’actual 
directora- la Mercè Ardiaca- que ens va ensenyar a llegir i a escriure amb lletra “de pal” . Vam 
començar a l’escola “dels grans” amb la senyoreta Montse i amb ella vam fer tot el Cicle Inicial . 
A tercer vam tenir el Miquel, un professor a qui li agrada la feina ben feta. A quart, el Ferran, un 
professor molt jove que ens va ensenyar una “pila” de coses. Ara, a Cicle Superior, tenim la Dolors 
que li agrada molt que la gent estigui aplicada al treball. També hem tingut com a professors de 
música a la Gabriela i al Gerard, ens ho hem passat molt bé amb ells fent música. De gimnàstica al 
Joan Ramon que ens ha motivat molt per a fer esport. D’anglès , l’Eli i el Josep Maria, ens han ajudar 
a saber més idiomes . De castellà a la Dolors, la Gabriela, la Mercè Ardiaca, la Maria i la Carme. Tots 
ells han intentat ensenyar-nos, fer que ens interessem per les coses i a ser millors persones.
A primer érem els petits i vèiem els de sisè molt alts i grans. A mesura que passa el temps i els 
cursos, vas creixent agafant confiança i aprenent moltes coses.
Durant tot aquest curs hem intentat gaudir al màxim els moments més màgics i divertits que han 
sorgit.
També hem passat moments que estàvem nerviosos i neguitosos com ara a les proves de sisè, als 
teatres, les vacunes...
En aquesta escola hem estat nou anys, però la recordarem amb molta força, i la majoria de coses 
que ens han passat, no les oblidarem.
 En fi, a mesura que ens hem fet grans, hem après, que totes les coses bones de la vida tenen un 
final, però marxar de l’escola no és un adéu del tot, perquè encara que marxem, podem recordar tot 
el nostre passat, que hem viscut a l’escola Sant Jordi!!
I també ens emportem tantes coses...records, amics, vivències, aprenentatges... però sobretot això: 
aquest magnífic adéu de part de tota l’escola!!
Mai us oblidarem!!   
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CONFERÈNCIES 
El dia 21 de febrer es va realitzar la 
tercera conferència del curs amb una 
considerable assistència de mestres i 
famílies. El tema molt actual “Internet 
Segura” i els conferenciants agents 
dels Mossos d’Esquadra. Va ser molt 
interessant el punt de vista des de la 
seguretat o inseguretat que tenen els 
nois i noies si no hi ha un ús controlat 
d’Internet. 

ÒPERA A LA LLOTJA
Un espai màgic: La Llotja. Unes veus 
líriques: òpera. Dues bones obres: El 
Superbarber de Sevilla i  La Ventafocs, 
les dues de Rossini.
Aquest curs els nens i les nenes de 6è i 
2on hem anat a escoltar dues audicions 
misterioses i còmiques a la Llotja. 
Costa introduir l’òpera a nens i nenes 
de primària però gràcies a aquests 
espectacles ens va ser un xic més fàcil. 
Les dues adaptacions de les òperes van 
ser d’allò més interessants per moltes 
vessants. Ho repetirem??? 

ESTADES DE 
FEBRER
Aquells i aquelles que no 
van poder fer vacances van 
tenir l’oportunitat de poder 
venir a l’escola i gaudir amb 
companys i companyes de 
l’escola. Les activitats van ser 
molt variades. 
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BIBLIOTECA

ENS VISITEN ESCRIPTORS 
Ens ha visitat un cop més Ricardo Alcàntara. Els nens i nenes 
del cicle superior el coneixen molt bé perquè han llegit el 
llibre “Qui estima els vells”. Els va sorprendre moltes coses 
del Ricardo, una que ja fos gran, però també aspectes de la 
seva feina d’escriptor especialment el feliç que se sent quan 
escriu. Ho fa escoltant música.  
Al blog del cicle superior trobareu més informació. 

I els i les de  cicle mitjà van rebre la Laura Bernis, l’autora 
dels llibres de La Bepra. Si el Ricardo és un senyor gran, la 
Laura és molt jove, encara estudia Batxillerat. Ella també 
s’ho passa bé escrivint històries que a ella li haurien 
agradat llegir.  Va tenir un exitàs. No paraven de fer-
li preguntes i al final no la deixaven marxar, alguns 
gairebé perden l’autocar esperant la seva signatura. 
Trobareu el reportatge al blog de la biblioteca.

 
MALETA VIATGERA
Des de Salamanca, passant per Altorricó,  ha viatjat  
la maleta “Llegim en català” de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez.  Amb els llibres d’aquesta maleta, 
els nens i les nenes de tota l’escola, han gaudit de la 
lectura d’uns  lectors i unes lectores autoconvidades 
molt especials: els mestres i les mestres d’altres 
cicles.   Una experiència  molt gratificant.
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DIADA DELTEATRE
Un any més al febrer hem celebrat aquesta diada, totes les classes hem preparat una obra 
i hem gaudit d’allò més. En aquesta ocasió els personatges han estat molt variats, vam 
començar amb uns pirates, però després hi va haver animals grans i petits, vaques, ovelles, 
però també follets, dracs, cavallers, mariners , astronautes i fantasmes. La diada però la 
vam cloure amb una òpera 

MILLORES AL PATI  
Aquesta primavera les famílies del  
parvulari han col·laborat un cop més 
en la transformació del pati. El curs 
passat els nens i nenes del parvulari 
van decidir construir un túnel verd i 
aquest any el Josep M els va regalar 
branques  de salze acabades de 
podar. Una tarda de febrer van venir 
les famílies a plantar-les. El mateix dia 
van aprofitar per plantar un noguer, al 
parvulari i  un ametller i un lledoner al 
pati de primària. 
L’aigua i el sol ha fet que els salzes 
hagin arrelat bé i s’hagin omplert de 
fulles i ara hi ha un túnel fantàstic on 
els dies de calor es poden amagar els menuts de l’escola. Els arbres també comencen a 
créixer. Les famílies jardineres ens ajuden cada dimarts a la tarda a mantenir el pati sense 
males herbes. 

AGENDA 21
La participació a l’agenda 21 cada curs té una festa de cloenda. Aquest any  un representant 
de cada classe acompanyats per la Mercè Sorribes i l’Ignasi han anat a l’Auditori a la festa 
on han trobat els pòsters de les diferents escoles que hi participem i també s’han endut una 
reproducció del túnel verd del pati de parvulari. 

TALLER DE CUINA
En aquesta ocasió el Lluís 
Bonillo, pare de la Mariona i 
professor de l’escola d’hoteleria, 
ens va proposar l’elaboració 
d’una mona, bé de diferents 
modalitats de mones. 
Si el curs passat va ser només de 
xocolata, aquest any van fer fins 
i tot  el pa de pessic.  Després 
van farcir i untar la massa amb 
diferents ingredients, mantega 
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batuda, melmelada, rovell batut,  i finalment els guarniments xocolata a les mànegues, 
mantega de diversos gustos, trossets d’ametlles, cireretes, plomalls, pollets. No hi faltava 
detall. 
Moltes gràcies Lluís. 
Com sempre va tenir molt èxit, hi van participar al voltant de cent persones entre grans i 
petits. La participació de les famílies va ser molt important

CANTATA A L’AUDITORI
Un curs més hem participat en aquesta 
iniciativa conjunta que l’Auditori i 
l’IME, sota el programa “Auditori i 
Conservatori eduquen” organitzen 
per fomentar el cant, la cooperació i 
el treball en equip. Enguany han estat 
nou les escoles que hem pogut gaudir 
d’aquest treball en equip per acabar  
interpretant una magnífica cantata de 
Ramon Andreu basada en una llegenda japonesa: La nit del set” . 
Finalment, després d’un intens treball a l’escola i d’assajos molt rics amb altres escoles a 
l’Auditori, el dia 12 d’abril vàrem fer l’estrena més de 300 cantaires d’arreu de les escoles de 
Lleida. És tot un plaer veure els nostres alumnes de Cicle Superior participant en projectes 
que mouen masses. 

EL TEATRE DEL SANT JORDI SURT DE BOLOS
Teatre, entrega, economitzar recursos, oferir, regalar...
Aquest curs, després de l’èxit i de l’esforç de molts alumnes en la representació de les obres 
de teatre de la “Diada del teatre” vàrem pensar en la possibilitat d’anar a oferir aquestes 
petites obres a determinades entitats, espais...
 
Així doncs va ser com els alumnes de 
la classe dels Peixets, de la classe dels 
Caragols i els nens i nenes de 6è es varen 
animar  a anar per Lleida a regalar el seu 
treball aconseguit amb molt d’esforç, 
dedicació i sobretot d’il·lusió. 
 
Els Peixets van anar a l’escola bressol 
de Balàfia. Els caragols a l’escola bressol 
del Secà. I els alumnes de sisè a l’aula 
hospitalària de l’Arnau de Vilanova. 
Realment va ser un plaer indescriptible 
poder gaudir de les seves representacions 
en espais fora de l’escola. 
La màgia que es va crear va ser magnífica. Gràcies a tots i a totes per haver-ho pogut fer 
possible.
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PER  SANT JORDI TEATRE  FAMÍLIES
Com tothom ha pogut 
comprovar els llibres d’enguany 
els hem dedicat al teatre i la 
millor manera de començar 
la festa de Sant Jordi va ser 
amb la representació que ens 
van oferir el grup de teatre de 
les famílies sota la direcció 
de l’Enric. L’obra  “Història de 
la humanitat” fa un recorregut 
des de la prehistòria fins als 
terribles dies de la segona 
guerra mundial. Una obra 
carregada de valors, que ens 
van emocionar a petits i grans. 
Moltes felicitats als actors, 
actrius i al director. 

BALDIRI REIXACH. 
Entrega de la XXXIII Edició 
dels Premis Baldiri Reixac a 
l’Espluga de Francolí. 
Aquest any els guanyadors 
d’un dels premis als alumnes 
han estat els de cicle superior 
amb el llibre de Sant Jordi del 
curs passat : Màrius Torres, 
escriure per la memòria. 
Aquests premis són un estímul 
i un reconeixement de l’escola 
catalana. Un cop més vam 
anar fins a l’Espluga a recollir-
lo una representació de sisè. 

OBRES 
Aquest any amb les retallades 
no ens ha tocat res, tenim 
pendent l’entrada amb accés 
des del pàrquing, es veu que 
està aprovada però pendent 
de data. Esperem que la data 
no sigui massa llunyana. 
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ESPORTS 
Hem continuat participant als Jocs esportius d 
escolars de catalunya en l’esport de bàdminton. 
Com a novetat enguany s’ha format un equip 
de bàsquet en categoria aleví. Els esportistes 
s’han implicat força la qual cosa els ha permès 
classificar-se en tercer lloc en la classificació 
comarcal. Des de la Secció Esportiva de 
l’Ampa felicitem a tots els que s’han esforçat, 
suat i gaudit en fer salut.

A REVEURE
Aquest any la Teresa es jubila. Ens n’alegrem per ella 
perquè podrà tenir temps per gaudir i dedicar-se a tot 
allò que quan es treballa no podem fer. Enhorabona i 
gràcies per la dedicació i el treball d’aquests anys.
També volem donar les gràcies a la Dolors, la Mercè 
Sorribes, el Ferran i la Montse Cardil que el proper 
curs no estaran amb nosaltres. Els millors desitjos 
en les respectives escoles, esperem retrobar-los en 
el futur. 
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EL TEU NOM ÉS OLGA
Recordo, com si fos ahir, el moment en què em 
van regalar aquest llibre. Va ser una diada de 
Sant Jordi.
Aquella mateixa nit el vaig llegir tot: és de lectura 
molt fàcil i planera.
Es tracta d’un seguit de cartes que en Josep Maria 
Espinàs fa a la seva filla, tal i com s’especifica a 
la contraportada.
Pocs llibres catalans han estat reeditats tantes 
vegades i en tant poc temps. És cert que el tema 
que tracta no és gens corrent: l’autor explica com 
és la seva filla Olga, que té la síndrome de Down 
i ho fa amb aquella sensibilitat profunda, gens 
sentimental, que és capaç d’harmonitzar l’afecte 
amb la lucidesa i la serenitat.
Sóc conscient que aquest llibre no és gens 
nou; la seva primera edició és de l’any 1986. 
(Sortosament, des de llavors, les coses han 
canviat.)
Recomanar aquest llibre m’ha fet tornar-lo a llegir 
i he gaudit tant o més que la primera 
vegada.
M’agrada quan diu “els seus companys 
la criden pel seu nom. Olga”. 

HEROIS DE 
L’ESPORT
Aprofitant l’oportunitat que se m’ha 
donat per recomanar un llibre, 
m’agradaria parlar-vos d’un que es 
diu “els herois de l’esport”. Aquest ha 
sortit enguany al voltant de les dates 
de Sant Jordi; escrit per un conjunt de 
periodistes, principalment de l’àmbit 
esportiu, i que exerceixen la seva 
professió al nostre país,Catalunya. No 
és la primera vegada que es reuneixen 
per escriu un llibre, el qual recull un 
conjunt d’anècdotes relacionades 
amb el món de l’esport però vist des 

LLIBRES
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d’una altra perspectiva; la d’un esportista lluitant per uns valors. La recomanació d’aquest 
llibre, (contant aquest any la setena edició) té dos propòsits clars; el primer el fomentar la 
lectura, tasca per si sola complicada, i el segon fer-ho d’aquests autors que any darrera 
any publiquen un llibre per defensar una causa: la solidaritat amb les persones. I es que 
aquests conjunts d’autors el publiquen sense ànim de lucre, de manera que tots els diners 
que es recapten de la venta d’aquest llibre anirà destinat a una causa, que cada any canvia 
i enguany va destinat a l’associació Sanfilippo Barcelona.
El bonic de llegir un llibre és el moment d’immersió en un món que crees amb un conjunt 
de paraules, donant un sentit i deixant que la teva imaginació voli sense tenir en compte 
la gravetat. Si a més a més de tot això podem aconseguir ser solidaris amb una causa, 
benvolguts siguin aquest diners invertits amb la compra d’un llibre. Per últim m’agradaria 
comentar que es tracta d’una lectura amena, de fàcil compressió, amb un toc d’humor i 
plena d’anècdotes aventureres. Apta per  nouvinguts i experts en la professió.

INDIGNEU-VOS
Va ser escoltant Catalunya Ràdio, un matí 
anant ràpid a l’escola, que vaig escoltar per 
primera vegada aquest títol. Indigneu-vos!
Presentaven l’autor Stéphane Hessel  de 93 
anys i comentaven del llibre que s’ha convertit 
en tot un fenomen literari a França. Es tracta 
d’un petit escrit, d’unes 30 pàgines, on 
Hessel fa una crida a la insurrecció pacífica. 
Es dirigeix sobretot als joves. Els demana 
que s’indignin davant les desigualtats que 
imperen en la societat actual i que lluitin per 
trobar solucions. 
Vaig pensar que seria un bon regal de Sant 
Jordi per al meu fill adolescent, perquè era 
curt i el tema reivindicatiu. Vaig comentar-
li que l’autor va ser veterà de guerra i 
va aconseguir sobreviure a la tortura i 
la deportació al camp de concentració a 
Buchenwald. L’experiència li va servir per 
formar part de l’equip de redacció de la 
Declaració Universal dels Drets Humans.
Primer me’l vaig llegir jo i em va agradar per 
que diu que: 
“Els principis i els valors de la Resistència, avui, els necessitem més que mai. Tots plegats 
hem de vetllar perquè la nostra societat continuï sent una societat de la qual ens sentim 
orgullosos: no aquesta societat dels sense papers, de les expulsions, de les sospites contra 
els immigrants; no aquesta societat en què es replantegen les jubilacions, el dret a la 
Seguretat Social; no aquesta societat en què els mitjans de comunicació estan en mans de 
gent poderosa; tot plegat són coses que no hauríem hagut de permetre si haguéssim estat 
els veritables hereus del Consell Nacional de la Resistència.”
No sé si se l’ha llegit el meu fill,  però acaba d’arribar a casa i m’ha dit: “mare avui hi ha 
concentració a Ricard Viñes. Hem quedat que hi anirem amb els companys. Ens afegim als 
indignats de 15M”.
Estic contenta.
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