
1

Escola Sant Jordi



2

Tiralinies  · Juny 2012

3

Partida de Montcada, 22  -  25196 LLEIDA

Tel.: 973 24 50 32 

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

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

D.L.: L-1653-2010  •  Edita: Ampa Sant Jordi • Imprimeix: Imprenta Coso, S.L.

Su
ma

ri
Editorial.................................................  3

Teatre Famílies. Educació Infantil.........  4

L’animal que més m’estimo. Primer.  ....  10

Entrevistes. Segon.  .............................  12

Cicle Mitjà marxa de colònies a la 
Garrotxa. Tercer.  ..................................  15

Parlem dels volcans. Quart. .................  17

Visita a Tarragona. Cinquè.  .................  19

Visita del Sr Arcadi Oliveres. Sisè ........  21

Joventut, educació i crisis.
Carles Feixa.  .......................................  24

Nou de dotze. Jordi La Rosa. ...............  25

Comiat famílies de sisè.. ......................  26

Jocs Florals 2012 .................................  27

Notícies.................................................  30

Acampada Reivindicativa. 7 de juny. ....  31

Recomanacions llibres. ........................  32

Disseny portada: Iolanda Sebé 

Escola

www.esportssolelleida.com



2 3

Escola Sant Jordi

Benvolgudes famílies del Sant Jordi, he pensat 
molt durant aquests dies quin hauria de ser 
l’argument i el missatge d’aquesta editorial, 
donat que a més coincideix que és la última que 
escric en la revista com a president de l’Ampa. 
Evident i tristament el tema d’actualitat que tots 
coneixem, sentim i parlem és “la crisi econòmica”. 
Una crisi que ens està fent perdre drets que 
s’havien anant adquirint durant les últimes 
dècades i que, pel que fa a l’educació suposa 
desmuntar pilars que difícilment es tornaran a 
recuperar a curt o mig termini (per exemple ja 
no tenim sisena hora, hi haurà més alumnes 
per classe, menys mestres, no es cobriran tan 
fàcilment les baixes, etc.). La nostra escola, tots 
a una (equip de mestres i Ampa), no ha volgut 
callar-se davant aquests canvis i hem estat un 
dels promotors de la jornada reivindicativa del 
7-Juny, amb l’acampada a les escoles. Potser 
molts pensareu que no aconseguirem res, però 
hem de cridar l’atenció, fer-nos sentir, dir prou i 
manifestar que volem una educació pública de 
qualitat, que formi als nostres fills i filles ens uns 
coneixements i valors fonamentals en el seu 
desenvolupament, com les persones que han de 
conformar la societat del futur.

Des de l’Ampa aquest any, i degut a les 
retallades, hem hagut d’assumir canvis 
organitzatius importants, com la tornada a les 
activitats extraescolars del migdia, la supressió 
d’una línia d’autocar i el suport econòmic al 
centre per la reducció del pressupost ordinari. 
Malauradament, la perspectiva és que haurem 
de continuar col·laborant per a què l’equip de 
mestres pugui desenvolupar la seva tasca docent 
amb la dignitat que mereixen els nostres fills i 
filles, sense que minvi la il·lusió per transmetre 
els valors que són bandera de la nostra escola. 
Precisament, sobre aquests valors, a la Festa de 
la Primavera d’aquest curs, i més concretament 
durant el comiat dels nens i nenes de 6è, em vaig 
quedar amb una frase dita pel Josep Dominguez 
en el seu torn de paraula com a tutor. Després 
de la representació de la petita obra de teatre 
que van fer, va dir que ell, com a tutor, “gairebé 
no havia intervingut en la preparació, i que ells 
(els nens i nenes de 6è) podien fer allò que es 
proposessin”. I així ho van demostrar el dia de la 

festa. I això, per mi, vol dir moltes coses sobre la 
il·lusió i implicació que tenen els i les mestres del 
Sant Jordi en l’educació i transmissió de valors 
com la solidaritat, el respecte, el saber i voler 
compartir i el treball cooperatiu i en equip (entre 
d’altres). I també, per mi, vol dir que hem de 
tenir-los present en la nostra lluita per l’educació 
pública de qualitat, ja que aquesta il·lusió i 
aquests valors no ens els podran retallar mai.

Com a president de l’Ampa, i en la meva darrera 
editorial en aquesta revista, no voldria acabar 
sense destacar el bon enteniment que hem tingut 
sempre tant amb l’equip directiu com la resta 
de mestres del Sant Jordi. Ha estat molt fàcil 
treballar amb ells, tots plegats, sempre en una 
mateixa direcció. Moltes gràcies Mercè, en nom 
de totes les famílies, per la tasca desenvolupada 
amb una grandíssima dedicació i il·lusió durant 
aquests anys que has estat directora del Centre. 
Felicitació que fem també extensiva als que t’han 
acompanyat en l’equip directiu. Molts ànims 
també al Gerard, que agafa la direcció en uns 
moments complicats per l’entorn econòmic que 
ens envolta. Des de l’Ampa saps que estarem al 
vostre costat, ja que tots i totes cavalquem en la 
mateixa direcció sobre el mateix drac, el drac del 
Sant Jordi, “el que protegeix” i que ara presideix 
l’entrada de l’escola. Ànim, que la il·lusió pel 
treball cooperatiu, en equip i els valors del Sant 
Jordi no ens els podran retallar mai!

José Antonio Martínez Casasnovas / President 
de l’AMPA

Editorial
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E. Infantil
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1er Cicle Inicial
L’animal que més m’estimo:

1r de cicle inicial

• Manuel: és el mico perquè juga molt i perquè són molt divertits. 
• Arnau: és el gos i es diu Yerko. És petit i juganer, córre darrere meu i li agrada jugar a 
pilota.
• Daniela: és el gos perquè són molt “monos” i els pots agafar i acariciar. I els gossos grans 
a vegades fan por i m’agrada passejar-los.
• Marc Ch.: és el lleó perquè córrer molt ràpid i sembla que sigui la meva mascota.   
I un dia vaig anar al Zoo de Barcelona i vaig veure els  lleons que  bramaven. Un dia vaig 
veure els lleons del Bilbao en un partit i quan marcaven un gol se sentia el so dels lleons.
• Emma: és el conill perquè als conills els hi agrada molt la pastanaga i perquè són una 
“monada” i m’agraden molt a mi.
• Alex C.: és el gat, el seu nom era Cuqui, era molt carinyós jugava amb mi.
• Andrea: jo no en tinc cap d’animal a casa però a la família n’hi tenim un munt i l’animal que 
més m’estimo és el Roco. Li agrada jugar amb la pilota i és marró fluix i és divertit i gros i 
gormand. Quan vinc a visitar-lo mou la cua de content que està. A demés de que estigui 
parlant del Roco m’agraden molt els gossos perquè quan veig algun gos me fixo molt bé en 
ell perquè  m’agraden molt. M’agradaria tenir-ne un  a casa.
• Jaume: m’estimo el meu gat perquè és molt guapo i al meu gos perquè me l’estimo més. 
Viuen a la torre  i el gos es diu Rovelló. I el meu gat es diu Garfield.
• Lucia: a la meva casa tinc un gos que es diu Dana i també tinc una conilla que es diu 
Blanquita perquè és blanca i negra. I la meva gossa  és marró i quasi pel coll és  blanca i 
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corre molt  i també se persegueixen molt i juguen molt.
• Ivan: és el gat perquè és carinyós i fa coses bones i l’hem de cuidar si no, fan les coses 
malament i es moren sense aigua i sense menjar i se moren de moltes coses més!
• Marc L.: és el gat perquè són suaus i puc parlar amb ells i jugar. M’agradaria ser un ós 
capturat al zoo per tenir piscina i una muntanya per escalar i corre.
• Joel: és un gos que es diu Milú. El porto a passejar, li dono menjar, l’acarono. És molt 
tranquil. Té el pèl molt finet. I és de color blanc i negre.
• Júlia R.. és el gos. A casa no en tenim cap però quan vaig pel carrer els veig i a vegades 
m’espanto una mica. M’agraden perquè són animals que fan companyia  i quan els toco 
són suaus al tenir molt de pèl. N’hi ha de molts colors i grandàries i els que prefereixo són 
els grans.
• Eloi: és el jaguar perquè és groc fluix i te punts negres i corre molt.
• Pau A.: és el lleó perquè és molt salvatge i a mi m’agraden els  animals que viuen a la 
sabana  i que són carnívors.
• Abril: és el gat, m’agrada perquè són molt “monos”  els blanquets.
• Gemma: el meu gat és una mica “travieso” i es diu Mixi i té vuit mesos. La meva gossa es 
diu Estrella i té un any i viu a Barruera. La gossa de la meva cosina  es diu Cuca i té dos 
anys i viu a Mollerussa. El meu conill està al bosc i es diu Cunillajo i ara té cinc anys. Jo 
me’ls estimo molt perquè són molt bonics.
• Ian: és el dofí perquè viu a l’aigua, perquè m’agrada com salta i és molt bonic i m’agrada 
molt.
• Aroa: el cavall perquè és molt  bonic i perquè et pots pujar i donar  un passeig, perquè pot 
ser de molts colors diferents i té el cabell molt suau.
• Iratxe;  l’animal que més m’estimo són els gossos perquè tinc un gos a casa i me l’estimo 
molt i jugo amb ell i em diverteix molt i juguem a saltar i m’ho passo xupi. És un Yorkshire  i 
va néixer el 17 , el mateix dia que va néixer l’Íker.
• Gerard: és el gat. M’agrada el gat perquè és molt carinyós, perquè  els hi agrada jugar 
i són molt àgils. També són molt bons caçadors. Hi ha molts gats famosos: Tom i Jerry, 
Doraemon, però el meu gat preferit és el Garfield perquè és de color taronja.
• Júlia C.: és el gos perquè és molt “mono” i juguen amb ell i li donen menjar.
• Pau M.:és el canari perquè la meva padrina té un canari i canta molt bé.
• Alex G.: és l’hàmster perquè em fa moltes pessigolles i es diu Jerry i m’ho passo molt bé 
amb ell.
• Ekaterina: és el conill perquè un dia vaig jugar molt amb ell. I un dia va venir la meva 
germana gran, el conill es va morir perquè li va tocar massa el sol.
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2n Cicle Inicial

L’equip de redactores i redactors de la cinquena revista del cicle inicial hem decidit fer tot un seguit 
d’entrevistes a diverses persones, no docents, que comparteixen aquest espai d’aprenentatge i 
creixement amb nosaltres. Potser  no són mestres però també són educadors. 

La Comunitat Escolar

La Comunitat Escolar és el conjunt de persones que influeixen i són afectades per un entorn 
educatiu. Si es tracta d’una escola, aquesta es forma pels alumnes, ex-alumnes, docents, directius, 
pares, treballadors no mestres i veïns. S’encarrega de promoure activitats que portin a la millora de 
la qualitat de l’educació i aconseguir el benestar dels estudiants. Busca no només impartir instrucció 
sinó l’educació integral, es caracteritza per estar oberta al canvi, ja que es troba en constant 
desenvolupament. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_educativa
1.- Sergi i Àlex Sanz

 -A qui entrevistem? A la Vanessa, TEI que treballa al parvulari de l’escola fa 4 anys.
 -Per què? Perquè volem que tothom conegui  les persones que treballen amb nosaltres
 -Petita biografia. Introducció: Vaig néixer  en un hospital  de la ciutat de Lleida anomenat  
hospital Arnau de Vilanova. Visc en un poble molt apropet  de la ciutat de Lleida anomenat  Alcoletge. 
Vaig estudiar a l´escola del poble fins a 8è curs de primària. Desprès vaig anar a estudiar a Lleida 
a una acadèmia privada d’Educació infantil. Vaig treballar a la llar d´infants del poble durant 4 anys 
i desprès vaig venir a treballar a l´escola ara fa 4 anys i estic molt contenta.

PREGUNTES:
1- Quina musica t’agrada ?  M’agrada el rock and roll.
2- Quin és el teu cantant o grup favorit?   M’agrada molt   
Estopa perquè l’escolto sempre que puc.   
3- Quina cançó t’agrada més? Totes m’agraden molt. 
4- T’agrada ballar? Totes m’agraden molt.
5- Quin esport t’agradaria practicar? Jugar a  bàsquet, però 
no he jugat en cap equip.
6- Quina festa t’agrada més?  Totes m’agraden però si he de 
triar una trio el Nadal, per viure una festa molt familiar.
7- T’agrada la tele?    Si, els programes que més miro   
són “El hormiguero” i “Gran Nord”.    
8- Quina cosa no faries mai?   No ho sé, res.
9- Alguna cosa que t’agradi molt:  Veure com els nens i nenes 
de P3 es fan grans.

2.- Ainara, Júlia Pallarés i Abril

 - A qui entrevistem? A l’Esther
 - Per què? Volem que tothom conegui  les persones que treballen amb nosaltres i no son  
   mestres, però són molt importants.
 - Petita biografia. Introducció: Vaig néixer a la Seu d’Urgell però fa molts anys que visc a 
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Lleida. Vaig estudiar Geografia i història. Estic casada i tinc un fill que es diu Pau. Fa més de  20 
anys que treballo al Sant Jordi.

PREGUNTES:
1- Com omples el teu lleure? Estant amb la família,  llegint ...
2- Quin son els teus hobbis? Llegir, el cinema i viatjar.
3- Has viatjat? On has estat? Quin lloc dels que coneixes t’ha 
agradat més? Si he viatjat força i conec bastants llocs. El lloc 
que més m’ha agradat ha estat la ciutat de Praga.
4- Saps cuinar? ens expliques un plat que et surti molt bo? Cuino 
força be i el que faig millor és el pastís de xocolata.
5- Quina música t‘agrada? Quin es el teu grup o cantant favorit? 
M’agraden molt en Serrat i en Sabina. 
6- Ets més de camp o de ciutat? M’agrada més la ciutat.
7- T’agrada ballar? M’agrada molt.
8- Quin esport t’agrada? Trio el futbol.
9-Quin practiques? Cap

3.- Mariona, Alba i Joana

 - A qui entrevistem? A l’Èrika
 - Per què? Volem que tothom conegui les persones que treballen amb nosaltres i no són  
 mestres, però són molt importants
 - Petita biografia. Introducció: L’ Èrika és la vetlladora de l’escola. Té 33 anys, està casada 
i té una filla que es diu Nerea.

PREGUNTES:
1- Quin esport practiques o quin esport  t’agradaria practicar? Gimnàstica rítmica.
2- T’agrada ballar? Per què? Si, per què m’ho passo molt bé.
3- Quina cosa dius que no faràs mai ? No m’agraden els llocs molt alts . No faria parapent.   
Per  què? Per què tinc por.
4- Ets més de camp o de ciutat ? Per què? De ciutat per què és més distret.
5- Com vas arribar al SANT  JORDI ? Vaig  arribar  al SANT 
JORDI perquè necessitaven  una vetlladora  per a 2 nens 
singulars
6- Tu fumes? Què opines  del vici ? Si fumo. És molt dolent. 
I per què fumes ? No ho sé  per què (li hem dit que deixi de 
fumar i ens ha dit que ho provarà).
7- Quin és el teu menjar preferit ? Cargols a la llauna. Per què? 
Per què m‘agrada  el gust.
8- T’agrada llegir ? Quin llibre llegeixes ara ? Quin llibre t’ha 
agradat més? Si que m’agrada llegir però en aquests moments 
no tinc temps i em va agradar molt “la rosa escondida.”
9- T’agrada la musica? Quin grup ho cantant? Si. Adele

4.- Sergio, Marc Sanz i Jaume

 -A qui entrevistem? A la  Pilar
 - Per què? Volem que tothom conegui les persones que treballen a l’escola
 - Petita biografia. Introducció: Vaig néixer l’any 1967 a Lleida , vaig estudiar a 2on de 
Magisteri, quan em vaig casar vaig anar a Roselló. Treballo pel Departament d’Ensenyament  i fa 
mes d’un any que estic a l’Escola Sant Jordi.

PREGUNTES:
1- Com vas arribar al Sant Jordi? Des del departament em van dir que havia d’escollir una escola 
i vaig escollir aquesta.
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2- T’agrada ballar? quin ball t’agrada més? Tots els balls 
m`agraden..
3- Quina cosa has dit que no faràs mai? Si puc les faré 
totes.
4- Quin són els teus hobbis? Passejar i treballar.
5- Ets més de camp o de ciutat? Sóc més de poble.
6-Tens alguna mascota? Una gossa que es diu Lluna.
7-Quins llibres t’agraden més? Tots, però no  llegeixo perque 
no tinc temps.
8- Quin és el teu color preferit? El ROSA.
9- Quin és el teu plat preferit? Els caragols i la paella.

5.- David, Carlos i Manuel

 - A qui entrevistem? La Imma, conserge de l’escola
 -Per què? Perquè volem que tothom conegui  les persones que treballen amb nos altres
 -Petita biografia. Introducció: Vaig néixer a Lleida i he estudiat a l’escola Mirasan i a l’IES 
Josep Lladonosa i a la UNED. Estic casada i tinc dos fills, el Gerard i el Roger. Avui en dia treballo 
a l’escola Sant Jordi de conserge i sóc molt feliç.

PREGUNTES:
1-Com és el teu poble, la teva ciutat o el teu barri? La meva ciutat és Lleida i és una ciutat petita i el 
meu barri és Balafia, un barri popular.
2-T’agrada ballar? M’agrada moltíssim ballar.
3-Ets més de camp o de ciutat?  M’agrada més el camp.
4-Quina cosa no faries mai?  Mai abandonaria un animal.  
5-Com omples el teu temps lliure?  Jugant amb els meus 
fills.
6-Quin dia de l’any t’agrada més?   El 23 de juny Sant Joan.
7-Quin dia és el teu aniversari? El 20 de març.
8-Quin és el teu plat preferit? El ternasco.
9-Com estàs? En aquest moment de la vida, molt feliç.

 -A qui entrevistem? La Flora, conserge de l’escola
 -Per què? Perquè volem que tothom conegui  les   
  persones que treballen amb nos altres
 -Petita biografia. Introducció: Vaig néixer a Lleida 
fa 47 anys,  estic casada i  no tinc fills.  Però de petita vivia 
en un poble,  Alfarràs i vaig anar allí a l’escola i més gran vaig 
venir a treballar i viure a Lleida.

PREGUNTES:
1-Com és el teu poble, la teva ciutat o el teu barri? El meu barri és molt tranquil, està a  prop de la 
Mitjana i puc passejar pel bosc i la ciutat a la vegada
2-T’agrada ballar? Si, és molt divertit.
3-Ets més de camp o de ciutat? M’agrada més el camp.
4-Quina cosa no faries mai? Allò que li pogués fer mal a un 
altre.
5-Com omples el teu temps lliure? Llegint, caminant, anant 
al cinema.
6-Quin dia de l’any t’agrada més? El Nadal per què reunim 
tota la família.
7-Quin dia és el teu aniversari? El 21 de juliol.
8-Quin és el teu plat preferit? La verdura i les fruites. 
9-Com estàs? Estic bé perquè procuro ser molt positiva.
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Cicle Mitjà
El dia 2 de maig de 2012, vam sortir amb autocar cap a Besalú a les 8h. del matí. A mig 
camí vam fer la parada habitual per esmorzar.
Quan vam arribar a Besalú ens esperava una guia, la Marisa que ens va ensenyar tot el 
poble. Allí hi havien viscut els jueus i va arribar un moment en que els van apartar de la 
resta del poble.

Vam entrar en un Miqvé. Era com una piscina on anaven a purificar-se les dones jueves 
després de tenir la menstruació. També vam fer parada en el que 
havia estat una sinagoga.
 
Quan vam arribar a Olot vam anar a l’alberg a deixar les bosses 
i de pressa fam fer una descoberta pel poble. La gent era molt 
amable i  

ens ajudava a resoldre el nostre quadernet.
Per la nit van venir uns monitors i vam jugar pels jardins de la 
casa.

El segon dia va manar a veure els volcans: Croscat i Santa 
Margarida. Impressionant. Els monitors ens ho van explicar 
superbé. Vam aprendre moltes coses (llegir article de 4t)

El C.M. marxa de colònies a la GARROTXA
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I vam dinar de restaurant, eh! 
a can Xel.
A la tarda vam anar a la Fageda d’en 
Jordà. Allí ens vam poder relaxar 
amb la pau que es respirava en aquell 
entorn. Tot un luxe…
Per la nit ens ho vam passar pipa. 
Vam fer una mostra de diferents 

balls,… a quin més bonic.
 I l’últim dia vam anar a Castellfollit de la Roca, un poble format 
damunt de dos colades d’un volcà. Ara s’està erosionant el 
terra (hi ha un balcó que penja) però els seus habitants no 
tenen por.
També vam visitar Sant Joan Les Fonts i el seu riu Fluvià. Hi 
havia uns racons perfectes per pintar quadres.
Després de dinar vam tornar cap a casa molt cansats.

TOTA LA 
SORTIDA ENS VA AGRADAR MOLT A TOTS 
i TOTES.

1r de Cicle Mitjà  
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QUÈ ÉS UN VOLCÀ ?

Un volcà és una manifestació de la dinàmica de la Terra, que s’expressa mitjançant la 
sortida a l’exterior de matèria fosa de l’interior. Així doncs, hi ha volcans allà on les vies de 
pas són prou fondes per arribar a comunicar els llocs on es troba la matèria fosa amb la 
superfície.  

Es diu que un volcà està actiu quan ha entrat en erupció en època històrica. Existeixen en 
l’actualitat uns 500 volcans actius en tot el món.

PARTS D’UN VOLCÀ

• Cambra magmàtica: és el magatzem intern on 
s’acumula la matèria sotmesa a gran temperatura i pressió 
anomenada magma. 
• Xemeneia o conducte de sortida: és la fractura a 
través de la qual surt el magma a l’exterior.  
• Con volcànic: és l’elevació del terreny formada pels 
materials emesos pel volcà.  
• Cràter: és una petita depressió situada al vèrtex del con 
volcànic amb forma de con invertit boca de la xemeneia.

TIPUS DE VOLCANS
Poden classificar els volcans de dues maneres. 
- Segons la forma i el tamany del conducte per on surt el 

magma

. Volcans fissurals      . Volcans puntuals

PARLEM DELS 
VOLCANS

 

La lava surt en enorme 
quantitat a través 
d’una fissura de gran 
longitud.

Són els volcans 
clàssics, en què 
l'efusió es produeix 
per un punt.
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- Segons el tipus d’erupció

Vulcanià:        Hawaià: 

 Estrombolià:       Peleà:  

 

 

ELS VOLCANS DE LA GARROTXA

La regió volcànica de la Garrotxa, dita també regió volcànica d'Olot, és el paisatge volcànic 
més important la Península Ibèrica i un dels més interessants d'Europa.
De la trentena de volcans els dos més coneguts són: el volcà Croscat i el volcà Santa Mar-
garida.

El Croscat: és el més gran de tots els volcans 
de la capçalera del riu Fluvià. Consta d'un con 
que té uns 160 mts. d'alçària, amb un cràter 
obert cap a la banda de ponent, que té forma de 
ferradura i fa uns 600 mts. de llargada per 350 
mts. d'amplada màximes. Hom interpreta que el 
con volcànic del Croscat s'hauria format per un 
sol període d'activitat estromboliana, de forma 
ràpida i sense interrupcions de cap mena. 

El volcà Santa Margarida: Es troba al sud del 
Croscat, recolzat en un contrafort de la Serra 
de Lleixeres. La forma tan regular del con i del 
cràter, així com l'existència d'una ermita romà-
nica al fons d'aquest darrer són, entre altres, els 
factors que fan que aquest volcà sigui un dels 
més coneguts pel gran públic. El con té uns 80 
mts. d'alçària, mentre que el cràter, lleugera-
ment ovalat, té uns 350 mts. de diàmetre i uns 
70 mts. de fondària, encara que originàriament 
devia ésser força més profund

        
 2n C. MITJÀ
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El dia 23 de maig, els nens i les nenes de Cicle 
Superior varem anar a Tarragona.
A les 9 del matí varem sortir de l’escola. A Valls 
varem parar a esmorzar i al cap de dues hores de 
sortir varem arribar a Tarragona.  El viatge se’ns va 
fer molt llarg i pesat.
En arribar a Tarragona vam caminar un tros i varem 
arribar al Museu Marítim. Allí ens esperaven dues 
noies, l’Aina i l’Ariadna que van fer dos grups perquè 
poguéssim escoltar millor les explicacions. Als de 
cinquè ens va tocar l’Aina. 
Varem visitar el museu, on ens van explicar els ports que hi ha.
El port marítim, el port dels pescadors, el port esportiu , el comercial i l’industrial.

Port marítim: És on aparcarien els vaixells de passatgers

Port dels pescadors: És on paren els pescadors.

Port esportiu: És on es fan els diferents esports 
aquàtics. 

Port comercial: És on deixen els menjars.

Port industrial: És on porten els materials.

Després els nens i les nenes de cinquè, van pujar 
al pis de dalt on l’Aina ens va ensenyar un joc. 

Hi havia una catifa que era un mapa del port , ens donava uns cartell on hi havia els noms 
dels ports i en un altre els vaixells. El joc consistia en posar el vaixells al seu port. Ens ho 
varem passar molt bé. Varem baixar a baix on es van ensenyar el motor del remolcador, el 
posà en marxa i poguérem comprovar que el so ens era familiar. Ens va explicar que els 
remolcadors son petits però molt forts,  poden estirar els vaixells, i portar-los. Poden girar 
360 graus!!!. 
Desprès va arribar el moment més emocionant, ens van donar a cadascú una armilla que 
ens havíem de cordar, a la butxaca hi havia uns xiulets i ens van dir que si es xiulava vindria 
l’ambulància i els bombers ... Varem pujar al vaixell i ens van deixar asseure on volíem de la 
planta baixa , a mesura que passejàvem ens explicaven 
coses molt interessants, ens va estranyar el far. Es veu 
que se’ls quedà petit el moll i en construïren un de més 
gran i potent , també ens explicaren on era estribord i a 
bavor, hi havia un vaixell molt gran i ens preguntaren si 
estava carregant o descarregant? I tots, carregant,  no!!!! 
Està descarregadíssim  per què el vaixell té 2 colors: si 
es beuen els dos està descarregat si  només es veu el 
de la part superior, és que està carregat. Després varem 

VISITA A TARRAGONA 
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fer mitja volta i varem tornar al port. Ens varem treure 
les armilles, varem agafar les motxilles i varem anar 
a la rambla a dinar.        
 
La rambla estava al cantó de l’Amfiteatre i del mar. A 
la rambla varem 
coincidir amb 
altres escoles de 
Catalunya, ens 
varem menjar 
l’entrepà i vam 

començar a jugar i a fer-nos fotos entre nosaltres. 
Desprès de jugar una estona, varem anar camí de 
l’Amfiteatre. Quan vam arribar ens va sorprendre molt lo 
gran que era y la forma que tenia.
El Josep ens va explicar on s’asseien les dones, els 
homes, els reis i els emperadors.

A l’Amfiteatre es feien festes quan es feien eleccions 
i com més ric era el diputat la festa era més llarga 
i emocionant (només els rics  podien veure un cop 
al dia, les lluites sanguinàries de l’Amfiteatre). S’hi 
feien lluites de gladiadors, i de vegades deixaven 
anar bèsties perquè es mengessin els esclaus. 
També s’hi feien lluites amb cavalls i si plovia molt 
es posaven als vaixells i feien espectacles en ells.   
Al mig de l’Amfiteatre hi havia una església, en 
forma de creu llatina, però va estar construïda quan 
l’Amfiteatre va perdre el seu ús.

Vam anar a visitar-lo per dintre i ens va agradar molt.
Vam anar cap a l’autocar, el viatge va durar desde les  16’00h fins a les 17’30.

VA SER MOLT DIVERTIT!!!!

1er de cicle Superior
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Visita del Senyor 
Arcadi Oliveres

El passat dia 15 de març vam tenir el privilegi de compartir la tarda amb el senyor Arcadi 
Oliveres. Primer nosaltres i després els pares i les mares. Com ja deveu saber és president 
de Justícia i Pau, és professor d’economia a la Universitat de Barcelona

Què cada dia mori tanta gent de gana i que cada dia es llenci tant de menjar? Com es pot 
entendre, nosaltres no ho entenem.
Els aliments no es produeixen com s’han de produir, el problema no es que faltin aliments, 
el problema és que no es reparteixen bé. Cada país ha de  produir els seus aliments, i 
no comprar-los amb els diners que tenen. Hi ha pagesos que produeixen cereals per a 
ells i per nosaltres, gasten tot el seu esforç per a produir altres aliments per a nosaltres. 
Nosaltres guanyem productes bons i ells només  guanyen 4 o 5 € per produir-los. Hi ha molt 
politics que han preferit salvar els bancs que no salvar les persones que es moren de fam, 
d’higiene... Aquestes persones necessiten el que tenim nosaltres, hem tingut sort de tenir 
la vida que tenim. 
Quan comença la crisi? Quants anys fa que vivim amb la crisi?
 La crisi ha existit sempre, n’hi va haver una de molt important a l’any 1929 (a causa de 
una dificultat de la borsa de Nova York) i a l’any 1973 (a causa de l’augment del preu del 
petroli).
 Aquesta no és nova. 
Aquesta crisi va sorgir 
sobretot per culpa de 
la banca, de la banca 
i de la borsa. La gent 
va especular, va 
especular en  borsa. 
L’especulació és 
quan, (per exemple) 
fa uns anys, la gent 
comprava un pis que 
valia 100.000 euros, 
i en comptes de fer-
lo anar el tancaven 
amb pany i porta. 
Aleshores, esperava 
3 o 4 anys i que el 
preu pugés i el venia 
a 200.000 euros. 
Guanyava 100.000 
euros. Tants pisos es van comprar i tants pisos no es van poder vendre que supera en 100 
vegades la quantitat de gent sense sostre. 
Això va ser una de les grans causes de la actual crisi, les ganes de guanyar més diners, 

Cicle Superior
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l’especulació. Això passava igual en la borsa.
També, un gran problema, va ser que quan els bancs es van arruïnar, van anar al govern i 
els van dir que els donessin tots els diners que havien perdut. El govern, molt inútilment els 
hi va donar.
 
Hem treballat la banca ètica, però no acabem d’entendre massa la diferència amb els altres 
bancs?
Mira si tu vas al banc i fiques diners i si al dia de demà els necessites, aquests diners vas 
al banc els cobres, aquest funcionament és el mateix. El que no és el mateix és que si tu 
fiques 100$ el que fa el banc es de 100 se’n queda 20$ perquè així molts clients poden 
utilitzar-los quan demanin un crèdit. Però mai aniran tots els clients a demanar un crèdit, 
sinó que aniran una mica un dia, un dia una mica un altre. Amb l’altra meitat que no els van a 
buscar els deixen a algú que vulgui fer negoci, jo et deixo uns diners a canvi  què em paguis 
un impost. I aquí és on comença la Banca Ètica perquè quan jo et deixo el diner aquest algú, 
en fa alguna cosa, farà negoci. Aquest negoci de que pot ser? Doncs pot ser de pomes, de 
pins o d’arbres. La banca ètica només deixa diners a la gent que fa bons negocis, mai els 
deixa a aquelles empreses que comercien amb armes, amb drogues, amb coses dolentes. 
Quan hi havia treball, es necessitava gent per treballar. Hi havia molta immigració, i tenien 
molts ajuts: Beques de menjador i de material. Que en penses de tot això?
Hi havia molts ajuts, els ajuts també havien de pagar  diners a la seguretat social i pagar 
molts impostos. Quan estava Zapatero hi havia una oficina que es deia oficina econòmica del 
govern, i aquesta oficina durant molts anys ha fet un estudi dels immigrants. Van descobrir 
que els immigrants rebien moltes coses, també que els immigrants pagaven impostos , la 
hipoteca i les mateixes coses que nosaltres, també van fer un estudi per comparar el que 
els immigrants cotitzaven i pagaven respecte del que rebien i la balança és decantava no a 
favor dels ajuts sinó dels diners que recaptava el govern dels impostos que pagaven.

Qui té més poder els polítics  com la Merkel o l’Obama o els que tenen o controlen els 
diners?
Els presidents estan al servei dels bancs. Un director de banc ha plegat per ser els bancs tan 
injustos. Ha plegat el director més poderós del món. Han anomenat els darrers 7 ministres 
d’economia. Cap president es més poderós que cap banc. Això no hauria de ser així.   
 
Si fossis el Bill Gates què faries amb els diners?
Trobo que el Bill Gates és molt bona persona, la seva dona ha anat a ajudar a l’Africa. Però, 
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si jo fos el Bill Gates em donaria vergonya de tenir tants diners, el que faria seria guanyar 
menys diners i vendre el meus productes molt més barats. 
El que fa el Bill Gates es vendre els seus productes súper cars a l’Africa i l’Índia. Com que 
guanya tants diners desprès el que fa és anar-se’n a l’Africa a ajudar a curar malalties... i 
sembla un heroi. En realitat donar 100.000 €, per ell, és com si nosaltres donéssim 10 € a 
una ONG. Per a ell són molt pocs diners.
Creus que té solució la crisi?
Sí que té  solució, si hi hagués voluntat de fer-ho. Si els polítics com el Sr. Obama o la 
Sra. Merkel es volguessin imposar al poder financer segur que les coses serien diferents 
però no ho fan perquè quan es presenten a les eleccions necessiten molts diners per fer la 
campanya i d’on treuen els diners, doncs dels bancs i aleshores què passa? Que depenen 
dels bancs, els hi han d’estar agraïts. Ara bé, mai com ara es tenen tants coneixements en 
temes com la salut, l’educació, temes de comunicació i per això jo sóc optimista.

Aquestes van ser algunes de les preguntes que vam fer, n’hi havia més però amb aquesta 
selecció ja podem veure com i què pensa el Sr. Arcadi Oliveres.
Com ja vam dir, va respondre totes les preguntes i nosaltres ara sabem més coses d’economia 
i de la crisi. Ens va sorprendre la seva amabilitat i el respecte pels altres. Ens va tractar com 
a persones normals, no com nens o nenes.
El senyor Arcadi Oliveres és un home molt espavilat i és molt directe amb les coses que diu, 
és un gran especialista dels diners i sempre serà el millor economista del món mundial!!!!!

Cicle Superior
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Joventut, Educació i Crisi
Per CARLES FEIXA

Joventut i futur acostumen a anar sempre del bracet: normalment es tracta d’un matrimoni 
de conveniència, sovint és una parella de fet i a vegades una parella mal avinguda. Per 
definició els joves tenen molt més futur que passat, i les seves actituds poden interpretar-se 
com a una prefiguració de l’esdevenidor, no només del seu propi projecte de vida, sinó el 
de tota la societat. En moments de bonança, la societat projecta sobre els joves el seu futur 
prometedor, necessàriament millor que el de generacions anteriors. Però en moments de 
crisi, la societat projecta la seva desconfiança en el futur en els joves, que viuen la crisi de 
les dues institucions cabdals que recolzaven la seva transició vers la vida adulta: l’escola i el 
treball. 

En la crisi del 1929 no hi havia joventut o aquesta fase de la vida afectava sectors minoritaris 
de les classes mitges i altes de la societat occidental (va ser precisament amb el pretext de la 
crisi que els feixismes i comunismes dels anys de 1930 van construir políticament la joventut, 
que va acabar enfrontant-se, una dècada després, als camps de batalla). En la crisi del 1973, 
els punks van proclamar “No Future” i les crestes i les caçadores negres van augmentar 
al ritme que ho feien les cues de l’atur. En la crisi actual, la de 2008, estereotips com el de 
mileuristes, ni-nis i nimileuristes han estat la punta de llança d’una posada en qüestió de tot 
el sistema de transició a la vida adulta. Per primer cop en molt de temps (però no pas per 
primer cop en la història), les noves generacions són conscients que estan condemnades a 
viure pitjor que els seus pares. 

Una de les organitzacions que va impulsar, ara fa un any, el moviment del 15-M, es deia, 
precisament, “Juventud sin futuro”, i en el seu manifest fundacional es definien com a “sense 
casa, sense curro, sense pensió, sense por” i propugnaven una “sublevació dels joves contra 
la joventut” en els termes següents: “Habíamos menospreciado el deseo de los jóvenes de 
ser adultos contra todo un entramado social, político y cultural que quiere retenernos en la 
infancia. Materialmente, sí, pues como recuerda la certera síntesis de Juventud sin Futuro, el 
capitalismo los priva de casa propia y de trabajo, dos cosas que los niños no necesitan y que, 
aun más, no deben tener”. Amb un atur juvenil del 50%, amb les retallades socials, els joves 
temen que sense educació el seu futur ja imprevisible serà encara més difícil.
 
Si la crisi de 1929 va ser interpretada per alguns com una metàfora de la transició del 
capitalisme industrial al capitalisme de consum (un dels efectes positius va ser la creació 
keynessiana de l’estat de benestar ara en qüestió), la crisi del 2008 pot ser vista com una 
metàfora de la transició cap a un capitalisme informacional. En la societat del coneixement, 
l’educació en general i la universitat en particular no poden ser una fàbrica d’aturats, sinó un 
laboratori per a la innovació (tecnològica i social). Per això les protestes per les retallades 
tenen una mica de gremial i corporatiu, però també alguna cosa que ens afecta a tots: els 
estudiants ens recorden que només sortiran de la crisi les societats que inverteixin en recerca, 
desenvolupament i innovació. En definitiva: les societats que inverteixin en la seva joventut.



28 29

Escola Sant Jordi

Nou de dotze: pinya, folre i manilles.
Acabem de fer la Festa de  Primavera i,  un any més, un nou grup de sisè ens deixa. Objectiu 
aconseguit. L’empenta d’uns bons docents segueix donant continuïtat a la vida educativa 
dels nostres fills i filles.  Un grup que acaba la seva estada a l’Escola per continuar en un 
altre nivell de la cadena de l’ensenyament ...al Sant Jordi no s’acaba res, és el lloc on tot 
comença.
Els nostres fills són com 
els castells humans 
que, en tota jornada 
castellera, es carreguen 
i descarreguen 
com la tradició 
catalana mana. Quan 
comencen a l’Escola, 
porucs i desvalguts, 
només troben l’amor 
i la companyonia 
dels mestres i dels 
companys que, dia 
rere dia, van ajuntant-
se tot formant la pinya 
que els du a fer un altre 
pas endavant.  Tenim la sort que al Sant Jordi això no és només una tradició, és una forma 
de ser, d’ensenyar, de  compartir.  
La canalla va creixent, aprèn i  es fa valenta.  Potser és el nom de l’Escola: Sant Jordi, o 
potser és el nostre drac qui  ens representa i ens protegeix.  Sigui com sigui, any rere any, 
nous grups van sortint cap a l’IES Manuel de Montsuar.  Des de P3 fins a sisè, són nou anys 
en què es va formant la pinya i s’assoleix un folre que ja mai ningú podrà deslligar.
Els nostres fills i filles seguiran creixent i assolint nous reptes, noves fites.  L’Escola Sant 
Jordi restarà en el seu record.  Des del primer dia quan la Mercè els hi contava contes, fins 
el darrer dia de sisè en què el Josep els hi desitjarà molt bona feina.  
Us en adoneu?  Es fan grans i canvien, quin remei.  Tot i això, només el lligam familiar serà 
el que tindran i tindrem sempre. Els pares i les famílies que amb tota la nostra entrega fem i 
farem el bo i millor per ajudar-los i empènyer-los, si convé. Aquesta serà la nostra plenitud, 
la d’aconseguir que el castell s’hagi carregat i l’enxaneta  hagi pujat fins dalt de tot.  Serà el 
moment en què les manilles cridarem: VISCA!



30

Tiralinies  · Juny 2012

31

COMIAT FAMÍLIES 
DE SISÈ

La nostra relació amb l’escola Sant Jordi va començar la primavera de 2003; quin mal 
de cap! Ho farem bé?... me l’agafaran?...totes aquelles preguntes que ens hem fet tots. 
Passats els anys ens hem adonat que la decisió va ser  encertada.

Ara és el moment de donar les gràcies. GRÀCIES!

És important saber donar les gràcies. És una paraula que hauria de sonar més entre 
nosaltres. Quan et fan un favor, quan t’expliquen alguna cosa que no entens, quan t’ajuden 
en alguna dificultat, quan es preocupen per tu... i d’això vosaltres, l’equip de mestres, en 
sabeu molt. Ocasions per agrair en tenim moltes i no les hauríem de passar per alt, i encara 
millor si ho acompanyem amb un somriure sincer, sense ser pesat ni pilotes. Està bé saber 
agrair de cor les atencions i els saber fer, que vosaltres heu tingut amb nosaltres i amb els 
nostres fills i filles. Es una manera de fer un món més amable i millor.

I de nou, quin mal de cap! Una etapa nova que comença, tot i que sabem que els nostres 
fills i filles porten una motxilla plena de valors, d’il·lusió, de respecte, d’amistat i de 
coneixements...

A vosaltres que sou la primera generació del segle XXI, us desitgem que sigueu bones 
persones, que treballeu de valent per aprofitar totes les possibilitats que la vida us dona i 
que els vostres somnis es facin realitat.

Molta sort i un camí ben llarg.
Famílies de sisè
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TEXTOS GUANYADORS 
JOCS FLORALS 2012

Tinc un elefant
que li surt l’aigua volant
Pol Pla P4 

La vaca menja herbes
i li surt per les orelles
Martina Camps  P4

Al Genís li agrada el panís 
i jugar al parxís
Elies Obis P5 

Pel maig a la platja me’n vaig
Isaac López   P5

 

 La meva germana

La meva germana petita és bonica i molt bona. M’agrada jugar amb 
ella i estar amb ella i fer coses boniques. M’agrada tenir una germa-
na petita perquè puc ajudar-la a comptar, escriure i dibuixar.

Aroa Gallego
1r. Cicle Inicial

El monstre que no tenia amics
Hi havia una vegada un monstre que no tenia amics. Un dia va deci-
dir que aniria a buscar un amic o una amiga. Mentre caminava es va 
trobar un lleó van “xarrar” molt i es van fer amics. Ara només li falta-
va una amiga i quan es va fer de nit, uns lladres els van agafar. Una 
cria lleona amb les urpes va tallar la bossa i van marxar corrents. Es 
van fer també amics i camí a casa, els amics se sentien molt feliços i 
el monstre ja està content.

Andrea Rubio
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L’escola

Avui a l’escola
hem fet PA TORRAT
estava molt bo i
molt ben sucat.
Desprès ens l’hem menjat
i una AMANIDA hem 
preparat.
A l’acabar, a estudiar, hem anat
per l’examen de demà.
Jo em vaig espantar al veure el menjar.
Fins que me’l vaig menjar
que a la panxa
em va arribar.
A l’anar a dormir
un llibre em vaig llegir
ple de rodolins i poesies més de mil.

  Laia Lacasa 1r. Cicle Mitjà

Esperant

Estic esperant un germà
encara no sé com serà
no sé si serà com jo
no sé si cridarà o plorarà
o menjarà o dormirà.
Jo era trapella i quan al bres-
sol
em posaven, plorava.
Quan marxaven a Sevilla
menjava molt més
però jo encara estic esperant.
I molt content
  David Medina
  2n. Cicle Inicial

Les tres mosques

Havia una vegada 3 mosques que 
eren molt amigues un dia van trobar 
una casa abandonada però els 
llums eren encesos i van entrar allí 
estaven passejant i el llum es va 

apagar i no van poder 
volar però aquella casa 
era una biblioteca i per 
sort hi eren els 
llibres i es van posar a 
llegir. 
Conte contat el llum ja 
s’ha apagat.

                                       
 Mariona Bonillo

  2n.  Cicle Inicial

  

 

La classe de tercer i ... el cas dels professors desapareguts

Un bon dia en una classe de 3r de l’escola Sant Jordi tocava fer MATES. 
Però L’Anna no hi era. Feia mitja hora que l’esperàvem. De sobte, un 
nen que es deia Josep es va alçar. Tenia el cabell castany, era alt i prim i 
tenia 2 germans: La Merli i el Jordi. 
En Josep va dir:
- L’Anna ha desaparegut!
I el Marc un nen amb pèl ros, va interrompre:
- L’anem a buscar? I la classe va dir:
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Van buscar per la escola i el pati però no la van trobar. Després tocava fer anglès però van notar 
que el Josep Mª no hi era. Va anar passant això amb tots els professors i es van adonar que al 
seu costat hi havia una fàbrica vella de cotxes i van decidir anar a investigar. Allí es van trobar 26 
ninjes eren igual número que els de la classe! Van lluitar i van guanyar els nens.
Van trobar als professors. I conte contat que tots els professors ja han trobat.

Jordi Baró 1r. Cicle Mitjà
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L’aranya de la canya

Avui he vist una aranya,
Amb molta canya.
Mentre ella ballava
Jo l’observava

Ballava amb les vuit potes, 
amunt i avall,
ballava i ballava,
i mai no parava.

Es passava el dia ballant,
i a la nit també ballava,
mai no parava!

Quan pararà, quan pararà!
ja m’he cansat d’observar.

       Marina Hernández
       2n. Cicle Mitjà

 L’escultor Lucas

L’escultor Lucas era un escultor molt famós 
igual que el museu Escultures Artístiques 
que era el museu preferit d’en Lucas. A en 
Lucas li agradaria que les seves escultures 
fossin allà fins que un dia va acabar una 
escultura i va anar al museu Escultures Ar-
tístiques per art de màgia i es va il·lusionar. 
Seguia fent escultures i seguia anant 
allà. Fins que un dia l’alcalde va visitar el 
museu, va veure les escultures d’en Lucas 
i va dir que eren “horteres”.  Allà va sortir 
per la tele i quan el Lucas ho va veure va 
deixar de fer escultures. Un dia desprès, 
els seus amics van anar a l’ajuntament a 
dir-li quatre coses ben clares, desprès van 

anar a casa d’en Lucas i li van dir: No importa el 
que diguin els demés sinó que a tu t’agradi fer-la. 
Des d’aquell dia va seguir fent escultures i va ser 
feliç.
 Lucia Gonzalez 2n. Cicle Mitjà 

 

Els meus avis i jo

Jo quan era petita jugava a escacs amb l’avi
i molt animat estava perquè sempre guanya-
va
a vegades guanyava jo i a vegades ell i su-
perbé s’ho passava
ai l’avi! L’avi! Quants records i quantes pe-
nes va sofrir!.

I l’àvia en comptes de jugar, em renyava
quins records més bonics d’aquells temps.
I jo ara a l’escola, llegint per vosaltres
i abans a la guarderia que l’àvia sempre 
s’adormia.

L’avi un dia va sofrir
i a l’estiu es va morir
jo no me’n vaig assabentar
perquè estava somiant.

Aquest any també m’ha deixat l’àvia
el dia abans de carnaval
aquest és el meu poema
Espero que us hagi agradat.

Jana Oliver1r. Cicle Superior
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La estranya llegenda de Sant Jordi

Fa temps, molt de temps, hi havia un escriptor que es deia Gustaff. Vivia en una ciutat de França 
en una casa no molt gran. D’aquella ciutat tot li agradava 
menys el seu veí en Marcel·lí. També era escriptor i sempre 
feia la punyeta al Gustaff dient-li que els seus llibres eren 
estúpids, sense sentit. 
Un dia en Marcel·lí  va publicar una llegenda titulada Sant 
Jordi. Li va agradar a molta gent. Anava d’un poblat on hi ha-
via un palau. I hi havia una princesa, un moment si vosaltres 
ja la sabeu aquesta llegenda. 
Bé, jo tenia molta enveja i vaig decidir de fer la llegenda 
igual però amb una idea diferent. El primer que vaig pen-
sar va ser per què els dracs sempre són els que acabaven 
morint i per què el cavaller sempre acaba feliç casant-se 
amb la princesa. Jo, això ho trobo injust. Per això que la meva història va ser així: bé us dic un 
resum perquè la història es molt llarga: 
El rei va manar al cavaller que mati al drac però el cavaller no vol perquè era cavaller per casar-se 
amb les princeses però no per matar dracs. El rei va dir que ja vindria un altre cavaller més valent. 
Al cavaller li era igual. El drac quan va veure al cavaller li va dir: Moltes gràcies per no matar-me.
I el cavaller va dir de res. El drac per tornar-li el favor va decidir d’ajudar-lo a trobar una princesa. 
Un dia van arribar a un palau. El cavaller en veure la princesa es va quedar parat. I la princesa en 
veure el cavaller també. Es veu que eren amics de l’escola, molt amics. Després parlant, parlant, 
la princesa va dir que la seva mascota era una dragona. El drac en sentir-ho es va emocionar. I 
quan els dos dracs es van veure es van enamorar. I al final es van casar. El cavaller no es va ca-
sar però tampoc no va acabar trist. I el drac es va casar en lloc de morir.
El meu llibre va triomfar molt. I aviat es vendrà a les botigues.

Mireia  Duaigües 1r. Cicle Superior
El meu desig

Jo tinc una cosa al cap
que no se pas que és,
però tinc moltes ganes de que es faci realitat
i poder-la ensenyar als demés.

No se com preguntar-li als grans
que es aquesta cosa tan genial.
No puc ni explicar-ho ni amb les mans
aquest sentiment tan especial.

Aquesta cosa que a dins meu tinc,
vol dir que tots siguem feliços
que no ens enfadem entre nosaltres
i que ens estimem els uns als altres!

Ja ho sé!, Ja sé què és!
Aquesta cosa és un desig.
Pensant i pensant m’he trencat el cap
Ara només em falta fer-lo REALITAT!!! 

Raquel Ferrer 2n. Cicle Superior
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Un somni fet realitat

Una vegada en un poblat molt pobre de la Xina, hi vivia una família, un pare, una mare i una 
nena de nou anys. La família era molt pobre, sol tenia un camp petit d’arròs per poder menjar 
i prou. La nena no anava a l’escola, però tenia un somni, ser ciclista professional i algun dia 
arribar a guanyar el Tour de France.

Un dia la família va anar a la gran ciutat a canviar arròs per 
altres aliments. La nena al veure tantes persones que po-
dien tindre una bicicleta pensava:
- “M’agradaria tindre’n una”-
A cada brossa que veia mirava que si per casualitat, algú 
n’havia tirat una. Ella, però, mai es desanimava i pensava:
- “ Va que a la següent segur que n’hi ha una”-
A la nit, quan ja tornaven cap al seu poblat, n’hi va trobar 
una, a la última brossa i se la va quedar. Una mica més enllà 
va veure un cartell que deia: Dia 17, cursa de bicicletes per 
a nens de 9 i 10 anys, des de la plaça Major al parc de l’altra 
punta de la ciutat. La nena va preguntar si hi podia anar als 
seus pares, i li van dir que sí.
El dia de la cursa la nena sabia que per guanyar s’havia 
d’esforçar molt i ficar-hi moltes ganes.

Va començar la cursa i al quilòmetre 15 de 20 anava tercera. Ella ja estava contenta però volia 
arribar a guanyar. Als últims 100 metres va avançar als 2 primers i va guanyar. Estava molt 
contenta. Aleshores, un home va vindre i li va preguntar:
- Ets molt bona, vols apuntar-te al nostre equip?
I ella va dir:
- Si, és clar.
Desprès de molts anys d’esforç, als 14 anys va entrar al equip nacional.
Va poder participar al Tour de France, amb un equip i va quedar cinquena.
Ella, però, encara que no hagués guanyat, estava molt contenta, i pensava que l’any que ve 
podria guanyar.
Aquí s’acaba la historia, la historia d’una nena humil i pobre, que gràcies a l’esforç, el treball i 
les ganes va fer el seu somni realitat.
 Oriol Lladonosa
                    2n.Cicle Superior 
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NOTÍCIES
CONFERÈNCIES

El dia 2 de febrer va tenir lloc la segona conferència 
“Com ajudar els nostres infants a ser lliures i feliços” 
amb Daniel Gabarró. Va ser molt interessant. No to-
thom hi va poder assistir però a més de reflexionar so-
bre la felicitat, les normes i la llibertat dels fills i filles, 
va compartir emocions amb totes i tots els assistents.

El dia 15 de març vam tenir el plaer de tenir amb nosaltres a l’Arcadi Oliveres, president de 
Justícia i Pau. Abans de la conferència amb les famílies va  respondre les preguntes dels nois 
i noies de cicle superior.

GUILLEM TELL

El dia 24 de febrer tot el cicle mitjà va poder assistir al 
Teatre l’Amistat de Mollerussa a la representació de Guillem 
Tell, una representació exclusiva d’aquesta òpera adaptada 
per a nens i nenes. El “Petit Liceu” ha ofert aquest especta-
cle produït per La Baldufa a la seva programació d’aquest 
curs escolar.
Va ser un espectacle fabulós; els actors i les actrius ens van fer passar uns moments ples de 
rialles, pors, intrigues, cants, aventures, il·lusió, màgia, neguit, expectació...
Els agraïm la seva invitació que ens ha permès compartir 
aquest moment tan especial per ells ja que era l’estrena i 
també per nosaltres que ens permetia gaudir d’una òpera.

PLA DE CONSUM DE FRUITA A L’ESCOLA

Un any més participem en la campanya de fruita a les es-
coles. Un cop al mes des del gener ens lliuren la fruita 
que repartim els dies següents a l’hora d’esmorzar mentre 
ens dura.  Aquest curs s’hi ha pogut adherir també Infantil. 
Agraïm els familiars que han col·laborat per pelar la fruita 
per als més petits. 

KATMANDÚ, UN ESPEJO EN EL CIELO

El dia 2 de febrer vam oferir a les famílies de cicle superior assistir 
a veure aquesta pel·lícula als cinemes d’Alpicat. Vam aconseguir un 
bon caliu  tot i el fred de la nit. “Katmandú, un espejo en el cielo” és 
una pel·lícula molt recomanable que és bonica, emotiva, parla de 
temes reals, actuals i durs, d’altres realitats, del goig de viure, de que 
es poden fer moltes coses en aquesta vida. Victòria Subirana ho està 
aconseguint.
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DIADA DEL TEATRE

Un any més hem celebrat la Diada del Tea-
tre, ja en van XVII. Enhorabona a totes les 
actrius, actors i mestres que a han fet de di-
rectores i directors de teatre. També donem 
les gràcies a l’Enric que ha col·laborat amb 
tothom que ho ha volgut. 
Els nens i nenes del Parvulari han anat a fer “bolos” a les Escoles Bressol de Balàfia i del 
Secà. Ho van provar el curs passat i com els va agradar molt i van tenir molt èxit aquest any 
han repetit. Ho van fer superbé, els petitons els van aplaudir molt i les mestres també. Els 
felicitem des de la revista. 

BICICLETADA

El dia 25 de març vam fer la segona bicicletada, 
vam començar a pedalar tots junts per la vora del 
riu i al pont de fusta de Rufea ens vam separar, 
uns vam continuar ruta passant pels aiguamolls 
de Rufea i  per Albatàrrec i els altres van anar di-
rectes a les Aules Taller de Copa d’Or on van fer 
una gimcana familiar amb bicicleta. Uns i altres 
vam acabar amb un esmorzar col·lectiu de coca i 
xocolata. 

CANTATA A L’AUDITORI
El Cicle Superior ha participat en la cantata col·lectiva “Rostres” a l’Auditori  Municipal Enric 
Granados. Es van trobar nenes i nens de diferents escoles de Lleida, tots i totes havien assa-
jat conjuntament només dues vegades però a cada escola havien treballat el repertori amb els 
mestres de música. Va ser tot un èxit i molt emotiu. 

SANT JORDI
Com cada any la nostra festa més gran, Sant Jordi 
la celebrem amb dos dies, un més lúdic el dia de 
Sant Jordi , en el que lliurem els premis dels Jocs 
Florals, fem les curses, mengem xocolata desfeta i 
fem cucanyes i l’altre obert a les famílies en el que 
venen a recollir el llibre elaborat pels nens i ne-
nes, intercanvien algun llibre a la Fira del Llibre de 
Segona mà,  planten alguna planta, i compartim 
tots plegats una estona a l’escola. Ah! I no oblidem 
del premis del concurs de dibuix i les medalles als 
mèrits esportius, tan individuals com col·lectius.

TEATRE DE FAMÍLIES

Un altra vegada hem tingut el plaer i el luxe de 
tenir uns actors i unes actrius d’allò més genials 
interpretant petites obres. Durant uns mesos uns 
quants pares i unes quantes mares han assajat 
aquestes petites obres sota la direcció de l’Enric 
Blasi. En totes elles els sentiments han brollat 
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FESTA DE PRIMAVERA
El 2 de juny vam celebrar  la festa de la primavera a. Va ser una jornada plena de bons mo-

ments. Els nens i nenes de la classe 
dels caragols i els conills van represen-
tar l’obra que durant les extraescolars 
han preparat amb tanta il·lusió. 
Vam poder veure les obres de teatre 
que cada classe va fer per la diada del 
teatre.
El pati es va omplir de vida amb els ta-
llers de “Mandales”: bombolles de sabó, 
maquillatge... inflables.
Un altre esdeveniment important va ser 
el partit de futbol entre pares i alumnes 

de 6è: el resultat ha estat un empat, casualitat o causalitat? 
Un dels moments més emotius, el comiat als nens i nenes de 6è on, a més de l’entrega d’orles, 
els parlaments de la directora i el president de l’AMPA i el traspàs del llibre de 6è, també els 
nens i nenes d’aquest curs ens han delectat amb una dramatització resum del què per ells i 
elles ha estat el seu pas per l’escola.
A més a més, el Jordi La Rosa ha regalat a les famílies de 6è i als seus fills i filles un resum molt 
emotiu, fet amb fotos, de les amistats i bons moments dels alumnes de 6è.
Després sopar, música i bona companyia amb bons amics i amigues.
Gràcies a tots i totes per compartir aquest dia amb la nostra comunitat educativa i...
... des d’aquí donar la benvinguda a un membre més de casa nostra. Una escultura d’Ángel 
González d’un drac que ens protegirà a tots i totes “El qui protegeix”.

NOU ENLLUMENAT DEL PATI

Cada any per la festa de la Primavera l’AMPA llogava l’enllumenat del pati, aquest any després 
de mirar pressupostos s’han animat i els han instal·lat permanents i ara tenim il·luminació al 
pati. Uns focus a la paret del davant de la pista de ciment i una columna al mig del pati. Moltís-
simes gràcies a l’AMPA. Esperem que alguna administració col·labori en aquesta despesa. 

AGENDA 21, CLOENDA .
Els representant de medi ambient de les diferents clas-
ses de l’escola han anat a La Seu 
Vella per recollir el diploma per haver participat, un curs 
més al programa de l’Agenda 21. Abans de l’acte van 
jugar una estona amb jocs sobre el medi ambient, la 
sostenibilitat i el reciclatge.  El Pau i la Lila de la classe 
dels conills van fer un breu discurs sobre quines són les 
actuacions que fem a l’escola per tal d’anar caminant 
cap a una escola més sostenible. Gràcies a tothom i es-
pecialment a la mare del Carlos de 2on per haver-nos 
acompanyat.

PINTEM MURALS AL PATI
Un any més hem pintat dos murals al pati que ajuden a donar més color a les parets de formigó. 
Després del concurs de murals de Sant Jordi, vam comunicar els guanyadors i amb l’ajut de 

 

entre el públic menut i gran. Sentiments molt propers als/les nostres alumnes. Gràcies per 
deixar-nos gaudir d’aquestes magnífiques interpretacions. 
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les famílies voluntàries hem pintat un mural al pati d’infantil i 
un altre al de  primària. Moltes gràcies a les famílies que ens 
han ajudat i també a totes les participants al concurs. 

JORNADA REIVIN-
DICATIVA 

El dia 7 hem par-
ticipat amb dife-
rents activitats en 
la jornada reivini-
cativa en defensa 

de l’escola pública. Volem agrair al Rafa Allepuz que 
desinteressadament va venir a fer una xerrada amb 
les famílies, mestres i infants. Els petits debats a les assemblees van ser d’allò més interessants. I 
també agraïm a l’Oscar Gutiérrez i els seus  acompanyants, Gerard Luque i Ramon Codina, que ens 
van oferir una estona de música en directe fabulosa. Si voleu tenir més informació sobre la jornada 
consulteu el nou blog de l’AMPA, http://ampasantjordilleida.blogspot.com.es/. 

RACÓ DE COMPARTIR 
També aquest any una nova edició del Racó 
a la nostra escola, esperem que les famílies 
assistents hagin gaudit, compartit i après molt 
en aquest espai. 

FESTA DE L’AIGUA

La festa del darrer dia és per gaudir de jocs 
de cucanyes on l’element principal és l’aigua. 
Acabem remullats, o no i ens serveix per dir-
nos fins aviat, el nou curs començarà al set-
embre. 

ESPORTS 

Un any més hem participat activament en la competició de Badminton. Han estat quatre jornades 
comarcals a les instal·lacions de l’INEF a Lleida. Desprès van participar en la fase Territorial, que 
aquest any s’ha celebrat a Lleida i no a Agramunt. Finalment la fase nacional de bàdminton dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya es va celebrar el calorós 12 de maig a La Garriga (Vallès Oriental). 

Els classificats del Segrià vam sortit “ben d’hora, ben d’hora” i 
passant enmig dels Fórmula 1, vam  arribar al pavelló. Durant 
tot el matí es van disputar els partits i cap a les tres la Marina 
de cinquè va rebre la medalla de plata, com a recompensa al 
seu esforç. Els que heu participat penseu que vosaltres també 
ho podeu aconseguir amb esforç i una mica de sort.
El dissabte 19 de maig es van disputar les curses de la Milla 
Urbana Escolar. Aquest any es va celebrar al Camps Elisis.  
Els corredors i les corredores van  arribar al circuït dels “cam-
pos”,  per gaudir d’una sortida apretada i  dosificar l’esforç per 
acabar amb forces per un espring final. Sense deixar de fer 
uns estiraments abans de beure aigua i queixalar una poma.
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ACAMPADA REIVINDICATIVA. 7 DE JUNY
A la sortida de la tarda es van començar a muntar les tendes al pati de la nostra escola. Era el tret 

de sortida de la jornada per reivindicar l’Escola Pública de 
qualitat. 
Vam comptar 35 tendes de campanya!!! També el gimnàs es 
va omplir de matalassos per dormir. 
Rafa Allepuz, president de Justícia i Pau a Lleida, va fer 
una xerrada. En Rafa va parlar amb un llenguatge clar, molt 
pedagògic de com s’ha generat la crisi econòmic-financera 
que ens envolta i de quines són les possibles sortides en les 
quals tothom hem de partici-
par. Va parlar d’accions a fer. 
Canviar el model mitjançant 

eines com la mobilització ciutadana. És a dir, que un clar exemple 
és el que vam fer el dia 7. Moltes gràcies Rafa per la teva participa-
ció en la jornada.
Mentre uns escoltaven el Rafa, els més petits van poder observar 
5 situacions representades per actors (famílies): un desnonat, una 
escola plena d’alumnes, una mare de família que no pot comprar ni 
llet perquè no té prou diners i un banquer. 
Una altra de les activitats va ser  construir la part del  mural conjunt que 
es va muntar  el divendres 8 davant de la Delegació d’Ensenyament 
on es van lliurar les nostres reivindicacions en defensa de l’Escola 
Pública de Qualitat.
Els alumnes de 6è del Sant Jordi van representar una obra de teatre 
“Cap a un món millor”, amb diferents “gags” sobre aspectes i visions sobre la crisi econòmica. La 
pregunta és: És possible un altre món?. La veritat és que sí. Un pescador d’un poble petit de Mèxic 
ens explica que amb 2 o 3 hores de treball en té prou. Després dedica el temps a viure, amb els seus 
amics, família i, en definitiva, a ser feliç.

Van ser molt interessants les assemblees de famílies, 
mestres i infants , perquè cada sector donava el seu 
parer i feia aportacions a partir del manifest.  “Defen-
sem l’Escola”. L’educació és la millor eina que dispo-
sem per superar l’actual crisi econòmica i social. 
Desprès de les assembles, un sopar de germanor en 
que hem participat 250 persones... i desprès “La Drac 
Band del Sant Jordi” (li hem posat així per un dia), va 
amenitzar la vetllada. Moltes gràcies Òscar & Co.
En acabar tothom a descansar ja que el divendres al 
mati ens vam aixecar molt aviat per desmuntar el cam-
pament, esmorzar i continuar amb les activitats esco-
lars habituals. Estem molt contents per haver contribuït 
a la defensa de l’escola pública de qualitat. 

El matí del dia 8 representants de 12 escoles participants de l’Acampada Escolar van portar  la 
p a n c a r - ta col·lectiva al 
Depar ta - ment i a la Sub-
delegació del Govern. Es 
van lliurar les conclusions 
de les as- semblees al 
Govern de la Generalitat i 
al Govern Central.
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RECOMANACIONS DE LLIBRES
PER ALS QUE COMENCEM A SER GRANS

BOLA DE DRAC. NUMERO 1

Aquest llibre, un còmic manga  japonès, és el primer d’una saga 
anomenada Bola de Drac, n’hi ha més d’una trentena. El recoma-
nem  perquè sapigueu que en Son Goku és un nen amb molta fo-
rça, que no li fan mal les pistoles i te el cor molt net. Anirà a buscar 
les Boles de Drac, que concedeixen un desig que mai es pot repe-
tir, amb la Bulma una noia malcriada. Durant les seves aventures 
aniran trobant molts amics començant per l’Olong, en Yamcha, en 
Puar, etc… . També trobaran un vellet anomenat Follet Tortuga que 
li regalarà un núvol anomenat Kinton que el transportarà a qual-
sevol lloc de la terra, i cap al final del llibre a la muntanya del foc 
trobaran a l’ogre Giuma i la Xixi la seva filla. 
Tots els llibres de la col·lecció Bola de Drac es llegeixen del revés, 
es a dir, començant des del final. Són molt entretinguts i força divertits.
Els llibres de la saga es basen en una sèrie de televisió que té molt èxit i a nosaltres ens 
agraden molt. 

ERAGON

Aquest és el primer llibre d’una saga de quatre llibres que va 
escriure en Christopher Paolini quan tenia 16 anys. La saga 
s’anomena Llegat, igual que el seu darrer llibre. Aquest que avui 
us recomano es titula Eragon, és molt interessant i us animo a 
llegir-lo.
Parla d’un nen anomenat Eragon que viu amb els seus tiets. El 
seu germà és a punt de casar-se però la seva família és molt 
pobra i no pot pagar-li el casament. Un dia mentre caçava una 
cérvola, una estranya pedra li aparegué en mig del camí. Pensà 
en vendre-la per aconseguir diners per passar l’hivern.
Poc s’imaginava que, hores més tard, la pedra es trencaria i apa-
reixeria la seva indomable dragona blava, Saphira. Juntament 
amb en Brom (un vell rondallaire) anirien en la recerca dels vardens, un grup d’homes que 
resisteixen al malvat rei Galbatorix.
Un relat molt ben escrit per al meu gust, del mateix estil que altres llibres fantàstics anteriors 
a aquest en els que segurament s’ha inspirat, si us agrada Eragon llegiu també: La història 
interminable, El Hobbit, Les cròniques de Nàrnia... 

Us asseguro que us agradarà molt, sobretot a cicle superior.

 Per cert, el podeu trobar a la biblioteca de l’escola. 

I PER ALS QUE NO SON TAN GRANS .....

LA PALANGANA I EL CAS DE L’AVIA HORTENSIA

 

 

 



42

Tiralinies  · Juny 2012

43

 Ara que ve l’estiu, les vacances i aparentment, el temps lliure ( si més no així hauria 
d’ésser), m’agradaria compartir amb vosaltres tres llibres que trobo que faran l’experiència 
més enriquidora. 

 

El primer, preciós i entranyable, “ Passadissos” de la nostra Cristina Mayench. El llibre, re-
lata cinc històries viscudes per nens a la Lleida de primera meitat de segle vint, que  giren 
al voltant de la Seu Vella de Lleida i dels seus racons. 

La Palangana i el cas de l’avia Hortènsia és un llibre que fa molt de riure, està molt ben 
explicat i també té unes il·lustracions molt boniques. La Palangana és una bruixa que sem-
bla molt dolenta però que en el fons té molt bon cor. La Palangana té els cabells molt des-
pentinats i de color blau molt fosc, un jersei blau, una faldilla plena de calaveres, un nas 
bastant gros amb una piga grandisima i una boca bastant petita amb una dent que li surt. 
Els altres personatges del llibre són en Guido, la Rita i l’Hortènsia. El llibre explica que l’avia 
d’en Guido i la Rita, l’Hortènsia, té una malaltia estranya ja que es fa petita des de que va 
morir el seu home. En Guido i la Rita creuen que la màgia de la  Palangana la pot curar. El 
llibre acaba aconseguint que l’avia Hortènsia es torni gran. Aquest llibre ens agradat perquè 
descobreixes que una de les coses més importants es tenir la família al costat i us el reco-
manamen molt i molt. 
L’autora és l’Eulàlia Canal i està publicat per l’editorial Barcanova i en la col·lecció Sopa de 
Llibres.

Albert Remacha Farré (4t)
Martí Farré Farrús (4t)

El segon llibre, de ben segur conegut per molts de vosaltres, és “L’elegància de l’eriçó”  de 
la Muriel Barbery, ambientada a París, narra la vida de dues dones extraordinàries que 
viuen en un edifici: la portera del mateix, que amaga un secret i una nena de dotze anys 
amb una intel·ligència excepcional. Juntes,  descobreixen les petites coses de la vida que 
els regalen les seves il·lusions.
 El tercer i últim que us recomano, es titula “Les hores llunyanes”, de la Kate Morton, on amb 
l’excusa d’una carta que li arriba a les mans, una filla investiga i descobreix la vida oculta de 
la seva mare,  viscuda fa  30 anys i que va marcar la seva existència per sempre.
Apa doncs, ja direu! 
         Sònia C.



42 43

Escola Sant Jordi



44

Tiralinies  · Juny 2012


