


 

 Teniu a les mans el primer número de la nostra revista XAUXA del curs 2018-

2019.   

La nostra revista està editada amb la feina feta des dels més petits d’Educació 

Infantil, els Esquirols, fins a 6è de Primària, els de Llevant; i són articles relacionats amb 

l’Objectiu General de cada curs, un tema transversal que treballem tota l’escola 

conjuntament. Els nostres companys d’ESO editen la Zona Jove que la teniu annexada 

en aquesta revista.  

Enguany tota l’Escola ens hem proposat com a Objectiu General, treballar el NO. 

Aprendrem a reafirmar les nostres conviccions, opinions, maneres de ser… més enllà 

del que opinen els altres. Aprendrem també a ser crítics amb tot allò que ens envolta, 

per saber a què i per què dir NO. I, molt important, aprendrem com dir aquest NO. 

Aprendrem a ser assertius, d’aquí el nostre hashtag a les xarxes socials: #assetiviTabor. 

Cada curs s’organitza un concurs de lemes per a l’Objectiu General entre els 

alumnes de Secundària i, un cop tenim el lema guanyador, es fa el concurs de logotips 

entre els alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària.  El lema escollit és: DIR QUE NO TAM-

BÉ ÉS UNA OPCIÓ i l’autora n’és la Laia Pifarré de la classe Antoni Gaudí (1r d’E-

SO). El logotip guanyador que il·lustra el nostre lema ha estat el de la Jana Fontich de 

la classe Llevant (6è de Primària). Enhorabona a totes dues! Tant el logo com el lema 

els teniu a la contraportada d’aquesta XAUXA. 

A les aules hem estat coneixent persones i organitzacions que han destacat o 

destaquen per les seves conviccions i per la seva perseverança en allò que creien o 

creuen i han sabut dir que NO quan ha estat necessari: Malala Yousafzai, els Pallapu-

pas, Jesús de Natzaret... Aquí trobareu un recull d ’articles que surten  de les reflexi-

ons d’aquesta feina. 

Només ens resta donar-vos les gràcies per ajudar-nos a viure, educar i estimar! 

     

EDITORIAL 

Govern d’Educació Infantil i Primària 

EDITORIAL 



QUAN ELS NOSTRES PARES EREN PETITS 
 
 
La Malala va escriure un conte per explicar la seva història. A nosaltres també ens agradaria te-

nir un llapis màgic!  

Mireu què dibuixaríem... 

 

Classe dels Esquirols 

EL LLAPIS MÀGIC DE LA MALALA 



LA VIDA DE LA MALALA 

Classe dels Elefants 

  

ELS ELEFANTS PORTEM MOLTS DIES PARLANT DE LA MALALA 
YOUSAFZAI. QUÈ SABEM  DE LA SEVA VIDA ? QUÈ HEM APRÈS 
D’ELLA?  

 La Malala era jove i morena. 

 Va néixer al Paquistan. 

 Va ser molt valenta. 

 Va lluitar contra uns home “lletjos” per poder anar a l’escola. 

 La van disparar perquè no volien que anés a l’escola. 

 La Malala no tenia por i va lluitar molt.  

 Va anar a l’hospital perquè van cremar les escoles de les nenes. 

 La van portar en helicòpter a l’hospital. 

 Quan la van disparar també es va recuperar i va anar a l’escola. 

 La Malala va aconseguir que les nenes puguin anar al “cole”. 

 Gràcies a la Malala les nenes van a l’escola. 

 La Malala va aconseguir premis perquè va dir que la Pau era l’únic que ella volia. 



Classe dels Xais 

LA IGUALTAT DE GÈNERE 

Els Xais hem parlat de la igualtat de gènere i el dret a 

l’educació a partir del conte de la “Malala”. Entre tots 

hem après moltes coses i aquí en teniu un recull. 



RIURE OMPLE DE VIDA. Pallapupas a PONENT! 

  

Els nens i nenes de  també hem estat reflexionant sobre el nostre lema Dir que no tam-
bé és una opció i hem après molt i de forma significativa, com per exemple a reconduir la nostra 
conducta per ser més assertius en determinades situacions i també a valorar quins són 
els escenaris que hem de rebutjar, sense dir un NO gratuït i buit de significat sinó un NO 
ple d’arguments contundents.  

 

Hem conegut un escenari amb uns protagonistes que fan meravelles i que lluiten precisament 

per dir NO, i sabeu a què? A : a acabar negant i rebutjant el dret a viure i a ser feliç 
malgrat els entrebancs que ens trobem en el camí. Igual que els nostres companys de Xaloc i 

Gregal, hem conegut el recorregut i la feina dels , que són pallassos d’hospital. 
S’aixequen cada matí esperant omplir de riures i rialles famílies i més famílies que, malaurada-
ment, passen grans estones als hospitals. Treballen amb nens i nenes a l’àrea pediàtrica i tam-
bé amb els seus familiars, així com també amb persones que pateixen malalties mentals o per-
sones grans, que sovint han oblidat la vida i la joia que aporten les riallades.  

Es tracta d’una feina totalment vocacional que, indubtablement i necessària, ha d’anar coordi-
nada amb la tasca dels metges, infermers i, en general, tot el personal sanitari que té rela-

ció amb els pacients. Vam veure una conferència a l ’aula on l’Angie Rosales, la directora i la 

fundadora dels , explicava la història d’aquest col·lectiu d’actors que va creixent 
i formant-se en l’àmbit artístic, sanitari i psicològic. De fet, actualment s ’imparteix una assig-
natura optativa a les facultats de medicina per donar a conèixer aquesta feina i afavorir la coordi-
nació entre actors i metges, a més de contribuir a eixamplar la vàlua d’aquesta feina a nivell soci-

al. Es tracta, com bé diu la seva directora, d’humanitzar cada vegada més els espais hos-

pitalaris i les pràctiques que s’hi fan. Les rialles tenen un poder immens: 

.  

 

Després d’aquesta conferència vam iniciar un debat MOOOLT enriquidor a l’aula on vam desta-
car parts clau del discurs, com per exemple que les circumstàncies mai es poden can-
viar, però sí l’actitud amb què ens hi enfrontem, i no pas com un acte heroic, sinó 

com la màxima expressió de la  d’escollir com encararem el problema. 
Res ni ningú pot robar als pacients i als seus familiars un moment de felicitat i de riures. Per això 

els  estan segurs que RIURE OMPLE DE VIDA. De fet, també ens van 

sorprendre algunes dades tals com que riure durant 5’ equival a fer 45’ d’exercici ae-

ròbic, o que les rialles vertaderes, aquelles que surten de dins, mobilitzen 400 mús-

culs del nostre cos, que riure combat l’estrès, que ens ajuda a treballar millor...  

És inqüestionable, doncs, que la feina que fan els , que nosaltres sí que els 

considerem , millora la salut física i emocional dels pacients.  

Després d’aquesta intensa conversa a classe ens vam divertir ballant la  que els 

 van preparar per la festa solidària “Un dia de Nassos!”. Només començar-la 

a ballar l’espai es va omplir de rialles que eclipsaven la música i que feia goig escoltar. 

 

Classe de Ponent 



Classe de Ponent 

L’última conclusió que vam extreure de tot plegat va ser que el poder de la rialla no 
només és efectiu en entorns hospitalaris, sinó que podem fer ús de l’humor per 
millorar qualsevol moment feixuc del nostre dia a dia, tant si el vivim nosaltres 
com algú que ens és proper. Certament, nosaltres també creiem que el que marca la diferèn-

cia és l’ , i que injeccions de rialles ajuden a veure els problemes des 

d’un altre punt de vista tot i que la seva magnitud difícilment canviï. Vam decidir 

fer els nostres propis  de  per poder-los penjar d’on vulguem i ens re-

cordin, en els moments més ensopits, que una mica de rialla i de bon humor pot ajudar 
a calmar la tristesa, la por, la ràbia, el neguit... 
 

Hem gaudit molt fent aquesta activitat plàstica. Hem pintat amb pintura, amb colors de fusta, 
hem escrit missatges que revitalitzen, hem decorat amb purpurina i ens hem fotografiat com a 

. Qui sap si la nostra experiència ajudarà algun lector de la revis-
ta a construir-se el seu propi amulet de l’humor per donar una mica de color als dies més grisos.  

 

Ens acomiadem enviant-vos , de les que surten de dins! 

 

 



RIURE OMPLE DE VIDA 
 Els alumnes de Xaloc hem escrit una carta dirigida als Pallapupas: 

 

Estimats Pallapupas, 
Som els nens i nenes de Xaloc que és la classe de 2n de pri-
mària de l’escola Tabor  però la de Santa Perpètua de Mogoda; 
no us confongueu amb l’Escola Tabor de Barcelona. Us escri-
vim aquesta carta perquè ens van posar un vídeo a la classe 
on se us veia treballar en un hospital. Els nens que hi sorti-
en estaven molt malalts però ens vam quedar molt sorpre-
sos quan vam veure la facilitat amb què els fèieu riure i com 
s’ho passaven de bé. 
 

A nosaltres ens ha fet pensar en algunes situacions a l’escola 
que ens fan posar tristos o tenir por encara que no estiguem 
malalts com els nens i nenes amb qui treballeu. A partir d’a-
ra ja sabem que podem utilitzar el truc dels Pallapupas i 
convertir-nos en pallassos per animar-nos entre nosaltres i 
canviar un moment trist per un altre de feliç. Segur que no 
ho fem tan bé com vosaltres, però ho intentarem! 
 

Us animem a seguir rient pels hospitals i fent feliç a tota la 
gent que us necessiti. ENS ENCANTA LA VOSTRA FEINA!  
Moltes gràcies per fer-ho! 
La classe de Xaloc us envia molts petons i, sobretot, rialles a 
dojo! 

Classe de Xaloc 



Classe de Xaloc 

 



PALLAPUPAS DE GREGAL 
A Gregal hem remenat molt la web dels Pallapupas i hem conegut aquesta organització 
que es dedica a ajudar els malalts, a fer-los la vida més alegre ja que la teràpia principal 
és fer riure. Nosaltres hem volgut ser, per uns moments, aquestes persones que fan una 
tasca tan humana. Aquí ens teniu caracteritzats i amb una breu descripció. 

  

 

     

     

  

                  

      

Classe de Gregal 

DOCTORA FLUTOXA: Sóc una doctora 
que dona xaropets a la gent. Si vols que 
et curi viurem molts moments. Riures i 
rialles per passar-ho d’allò més bé.  

INFERMERA CURA PUPAS: Amb la 

meva màgia sortiràs en un “plis 

plas” de l’hospital. Ja veuràs que bé 

estaràs. 

DOCTORA MOTILIA MOTILIUM: Molt 
riallera sóc. Dono xarops a cada nen i 
si et falta un, truca al 903 i el tindràs 
en un moment. 

DOCTORA EMOCIONS: Arreu on 
vaig porto emocions de tots colors. 
No pateixis perquè et posaràs bé i 
viuràs sa. 

INFERMERIN VENTOLIN: Porto sempre un ventolin per 
curar qualsevol problema de respirar. Molts contes 
llegirem i històries viurem, quan surtis d’aquí navega-
rem i amarrarem les escotilles de camí, però encara que 
ens separem, junts seguirem i algun dia ens trobarem. 

INFERMER XAROPET: Només em 
pots veure quan estàs malalt, i el meu 
xarop de medicina tastaràs. Sóc  molt 
trapella i faig moltes ximpleries.  mol-
ximpleries. Sóc molt trapella i faig 
moltes ximpleries. 

INFERMER POMADA LOCA Acabo 
de sortir de la universitat de la 
ximpleria. Sempre porto una po-
mada que és verí pels problemes. 
Estic una mica “tururú” i el meu 
“hobby” és fer riure els nens. 

 INFERMER JAVIER ZETAMOL: Si vols 
“zetamol”, el reparteixo per tot el món. 
També faig riure els nens, explico con-
tes i mooooltes coses més. 

DOCTOR MALETINET: Sóc molt divertit 
perquè porto sempre roba quadrada, fins 
i tot les sabates. Sempre faig riure als 
nens i espero que sortiu curats, ben sans 
i penseu que passarem aventures junts. 

INFERMERA EPIRETALINA: Sóc una nena 
disposada a divertir-se, riallera, elegant, 
divertida i “pessigollera”. M’encanten les 
flors, els colors i, sobretot, divertir-me amb 
els nens. Acudits t’explicaré i amb tu riuré. 

DOCTOR BISTURÍ AIXAFAT: Mentre 
ballo amb la meva música preferida, 
tallo tots els mals. Sóc molt despistat i 
no trobo mai les meves coses, i amb 
els carros de neteja xoco molt sovint. 

DOCTORA OCULISTA: Porto ulleres i 
sóc la més llesta de totes. M’encanta 
mirar els pacients. 



Classe de Gregal 

INFERMERA SALUT: Sóc molt divertida, 
corro i ballo tot el dia, m’agrada fer xim-
pleries i sobretot, jugar amb tots. 

DOCTORA MOLONA Em dic així perquè els 
nens de l’hospital em diuen amb la vista que 
sóc molt “molona”. Sóc alegre i feliç com una 
perdiu. 

INFERMERA  BOMBOLLETES: Faig 
riure a la gent i amb la meva mirada 
t’ho passaràs d’allò més bé. 

DOCTOR POTTER: Amb la meva vare-
ta màgica envio poders i a tothom 
cura. Fent de mag, els malalts riuran. 

DOCTOR CONAN: Sóc fort i amb la 
lupa faré investigació dels teus 
mals i els resoldrem.  

DOCTOR ALARMÀTIC: Porto una alarma 
per tallar els problemes i intento fer riure 
la gent i que passi una bona estona. El 
que més m’agrada és fer feliç els nens. 

DOCTOR PALLAPUPAS: Et faré 
riure i et recuperaràs molt d’hora 
amb el somriure. 

DOCTOR  BIST-ORI: Sempre porto 
un bisturí per tallar qualsevol pro-
blema. M’agrada ballar però sense 
música perquè em distreu. 

INFERMER DALSY: Divertit i “flipadet”, et 
trec la febre en un moment. Si t’apropes, 
riuràs amb ganes ja que de l’hospital 
sortiràs ja. 

DOCTOR PITUFO: Sóc un barrufet 
molt petit. A la “camilla” t’esperaré, 
curar-te intentaré i així millor et 
trobaràs. 

INFERMER TRAPELLASSO: Et faré riure 
en un segon, ens trobarem en cada cantó, 
de les pallassades sóc el campió i vull ser 
un bon doctor. 

DOCTOR MANOLOCO: Em dic 
Manolo i sóc molt despistat, una 
mica “loco” però el que m’agrada 
més és curar els nens. 

INFERMER TUTI  FRUTI: Em dic així perquè 
menjo molta fruita. Si vols que t’ajudi no-
més m’has de trucar i quan vinguis et trac-
taré com un amic tot i que mai no t’hagi vist.  

DOCTOR VACUNA: A mi mai no m’han 
agradat les vacunes, però s’ha de fer i 
després als nens faré riure una mica més. 

INFERMERA DE LES POMADES: Si necessites 
alguna pomada, només m’has de trucar i la 
tindràs. Vindré al teu hospital i et faré riure una 
mica com cal. Ah! També ensopego i caic molt. 



ASPECTES DE LA VIDA DE JESÚS 
 

Classe de Tramuntana 



Classe de Tramuntana 



EL TEXT BIOGRÀFIC 
 

Classe de Garbí 

Els alumnes de Garbí hem estat treballant la vida i miracles de Jesús. Hem conegut la seva vida 
i els fets més rellevants de la seva llarga biografia.  

Per poder treballar aquest tipus de tipologia textual hem centrat l’aprenentatge en dues petites 
fases de treball: 

 Una primera part d’investigació i recerca en diferents fonts biogràfiques per tal de conèixer i 
resumir els fets més importants de la vida de Jesús. On va néixer, on va viure, quins fets 
importants succeeixen en el seu creixement personal, persones importants a la seva vida i 
sobretot creences o renuncies que el van convertir en la figura central del cristianisme. 

 La segona part del treball ha estat centralitzada en la creació del text biogràfic a l’aula. Hem 
posat en comú les idees principals dels diferents resums que hem construït i hem fet un llis-
tat d’aspectes i fets que ens serviran per construir la biografia final.  

Ha estat un treball de l’àrea de Cultura Religiosa que ens ha permès profunditzar sobre un per-
sonatge històric del cristianisme que va morir per no renunciar a les seves creences. 

 



Classe de Garbí 

Jesús de Natzaret o Yeshua (nom en hebreu) és el fill primogènit de Déu. Va néixer a Betlem 
un 25 de desembre, fill de Josep i de la verge Maria concebut miraculosament per l’Esperit 
Sant. 

La família de Jesús va haver de marxar de Betlem degut a l’ordre del rei Herodes de matar a 
tots els infants de menys de 2 anys. Posteriorment s’instal·len a Natzaret on passa la infància i 
comença a treballar de fuster com el seu pare. 

Jesús és batejat per Joan Baptista i posteriorment resisteix les temptacions del diable durant 
un dejuni de 40 dies i 40 nits al desert de Judea. 

La vida de Jesús després del baptisme realitza un canvi radical i comença a predicar la paraula 
de Déu als 30 anys. Crea el seu grup de deixebles, els 12 apòstols, i poc a poc converteix en 
fidels a molts seguidors dels pobles. Jesús envia setanta deixebles per a preparar les ciutats 
per a la seva futura visita. Se'ls instrueix a acceptar l'hospitalitat, curar els malalts i anunciar 
que el Regne de Déu està arribant. 

Els ensenyaments de Jesús estan escrits a la Bíblia en forma de paràbola. Entre les més des-
tacades: El fill pròdig i La llavor que creix tota sola. 

Una setmana abans del Sant Sopar, Jesús entra a Jerusalem de manera triomfal però després 
de diferents conflictes amb ancians jueus, Jesús i els seus deixebles comencen a ser perse-
guits per l’exercit romà. 

És en el darrer sopar on Jesús explica als seus deixebles que serà traït per un d’ells però que 
serà perdonat del seu pecat. Després del sopar Jesús se’n va als jardins de Getsemaní a resar 
i és allà on és detingut per ser jutjat. 

Jesús és jutjat i es decideix que serà crucificat. Els seus deixebles passen a la clandestinitat i 
Jesús mor a la creu als 33 anys. 

Una vegada és enterrat, es diu que Jesús va ressuscitar i va pujar al cel. Fet conegut com l’As-
censió de Jesús. 

 

BIOGRAFIA DE JESÚS 



EL NOSTRE ÚLTIM SOPAR 
Com tots sabreu, aquest any l’Objectiu General de l’escola porta per títol “Dir que no també és 
una opció.” Treballem el saber dir que no a tot allò que no volem, a tot allò que ens perjudica, a 
tot allò que no ens aporta res positiu a la nostra vida. Però, per altra banda, també és important 
dir que sí a tot allò que creiem. Dir que sí a la vida, a les nostres emocions, a passar bons mo-
ments amb la gent que ens envolta, a ser perseverants, a créixer, a riure... En definitiva, el que 
estem aprenent és a ser assertius i donar una resposta sincera i amb fonaments a tots aquells 
interrogants que se’ns van presentant al llarg dels anys. És per això que aquestes últimes setma-
nes hem estat parlant molt de Jesús de Natzaret, de Jesús com un home amb uns ideals ferms, 
que en cap moment va defallir a l’hora de defensar-los i que sempre va fer el que ell creia que 
era correcte. Precisament aquest va ser un dels motius pels quals el van matar. De tota la histò-
ria de Jesús, us presentem algunes adaptacions i versions pròpies que hem fet de l’últim sopar, 
ja que, d’alguna manera, per nosaltres aquest curs també suposa el final d’una etapa important 
de la nostra vida. 

Classe de Llevant 



Classe de Llevant 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOTÍCIES 
Aquest apartat recull totes les notí-
cies que durant tot el quadrimestre 
han anat succeint a les aules d’Educa-
ció Infantil i Educació Primària. 



................................. 
Notícies dels 

Esquirols 
................................ 
  

 Els Esquirols estem molt 

contents de venir cada dia a l’escola. 

Ens hem fet amics i ens agrada ju-

gar junts a la classe.  El Plim-Plim ha 

vingut a casa nostra! Ha jugat, ha 

sopat i ha dormit amb nosaltres. Ens 

ha agradat que pogués conèixer les 

nostres famílies.  

 

 Vam fer el projecte del Patu-

fet i vam aprendre moltes coses. 

Vam preparar el conte per explicar-lo 

amb ombres xineses i una gravació 

amb les nostres veus. Un dia vam 

convidar les famílies i així el van po-

der veure. Els va agradar molt! 

 Als Esquirols ens agrada ju-

gar! Vam fer un pessebre a la classe 

i podíem jugar amb les figuretes. 

Cada dia les canviàvem de lloc i 

semblava un pessebre nou.  

  

 Després de les vacances de 

Nadal vam tenir una sorpresa: un 

lavabo nou dins la nostra classe. Ara 

ja no hem de sortir quan tenim pipí. 

Tothom el vol venir a veure!  

 

 L’Emma i l’Èric han tingut un 

germanet i una germaneta. Moltes 

felicitats! Ara ja són germans grans! 

 

 

................................
Notícies dels 

Elefants 
................................ 

  

 Els Elefants hem començat 

un nou curs ple de noves aventures i 

nous projectes, ja hem conegut a 

l’Orelletes i al Trompa i amb ells 

hem après moltes coses sobre els 

elefants. Amb el Sr. Marcelí ens vam 

endinsar en el món dels forners i del 

pa i vam aconseguir fer 

un pa boníssim. Ara es-

tem descobrint el fons 

marí amb la Rita Subma-

rinista i amb en Se-

ahorse, ens estem 

convertint en uns autèntics investi-

gadors. 

 Un matí va venir la Puri 

Ortega a explicar-nos un conte so-

bre coeducació, això vol dir que els 

nens i les nenes som iguals i que 

tenim dret a les mateixes oportuni-

tats. El conte es deia Rosa Caramel. 

El conte ens explicava la història de 

Margarida, una elefanta valenta, 

que vol fer les mateixes coses que 

fan la resta dels elefants mascles. 

Vam aprendre molt! 

 

 L’Abú, el nostre titella ele-

fant que viu al país de les lletres 

ens n’està portant moltes i les es-

tem treballant. Cada cop en conei-

xem més i sabem com es diuen, 

quin so fan i les anem escrivint. 

Que divertit és conèixer les lletres! 

 

 A jocs lingüístics hem pre-

parat una petita obra de teatre. La 

meitat del grup dels Elefants hem 

preparat i representat a la resta de 

la classe i als Esquirols el conte “De 

què fa gust la lluna? És la nostra 

primera vegada que fem d’actors i 

actrius i hem gaudit molt.  

 

 Ens agrada molt baixar a 

l’aula de Mini mons i al Laboratori 

de la llum, tenim material nou i ca-

da vegada que hi anem ens ho pas-

sem d’allò més bé.  



................................
Notícies dels 

Xais 
................................ 

 

 Aquest any tots els nens i 

nenes estem molt contents perquè 

les nostres mascotes de peluix han 

anat a visitar a totes les famílies. En 

Xip i en Xap han pogut, jugar, sopar 

i dormir amb tothom. 

 Vam començar el curs amb 

un projecte molt important per tots 

nosaltres. Calia investigar sobre el 

nom de la nostra classe: els Xais. Per 

tal de poder aprendre moltes coses 

sobre aquest animal, tots els alum-

nes, amb l’ajuda de les famílies, vam 

preparar unes exposicions i les vam 

presentar a la classe. Quina traça 

tenim tots i totes, hem fet unes ex-

posicions extraordinàries! 

 També hem anat d’excursió 

a “Les coves del Toll” a veure un 

poblat prehistòric. Allà hem visitat 

unes coves i hem fabricat un collaret 

amb un os de veritat. Quina experi-

ència més divertida veure com vivi-

en els nostres avantpassats! 

 

 Al llarg del projecte hem 

après moltes coses i cada vegada 

ens agrada més treballar en equips 

cooperatius. Per això per finalitzar 

el projecte de la prehistòria hem 

creat uns poblats prehistòrics fets 

amb paper maixé, plastilina, cartró i 

retalls de roba i els hem exposat al 

gimnàs de l’escola. Quina sorpresa 

van tenir les famílies quan per fina-

litzar l’activitat els hi hem cantat 

una cançó molt especial de l’home 

de Cromanyó. 

 

 Quina sorpresa hem tingut 

aquest any a la classe quan, al tor-

nar de les vacances de Nadal hem 

trobat que ens havien col·locat par-

quet a una part de la classe. Ara ja 

podem seure a terra a fer els tre-

balls cooperatius i els jocs matemà-

tics.  

 

................................
Notícies  
 Educació  
Infantil 

................................ 
  

 Els Elefants i els Xais estem 

molt contents de tenir nous com-

panys a la classe dels Esquirols. Els  

donem la benvinguda. Alguns tenen 

germans a l’escola i ja els coneixí-

em.   

  

 La senyoreta Montse ja ha 

tornat a la classe dels Elefants des-

prés d’haver estat un temps cui-

dant i jugant amb el seu fill Íker. 

Quina sort poder-la tenir entre nos-

altres! 

  

 Fa uns mesos vam celebrar 

la Festa de la Castanyada, vam fer 

uns panellets boníssims i tothom 

ens va felicitar. Vam tenir la visita 

del castanyer i la castanyera i es 

van posar molt contents perquè els 

vam dir la dita molt bé. També 

vam participar en les activitats que 

ens van preparar els alumnes de 

Secundària. Quins jocs més diver-

tits! 

  

 Hem  anat al Centre Parro-

quial a veure l’obra de teatre 

d’Shrek. Vam riure molt i va ser 

molt divertida. 

  

 Vam celebrar la festa de 

Nadal a l’escola i vam cantar molt 

bé la nostra nadala. El Tió ens va 

cagar una goma de l’Escola Tabor 

que farem servir per esborrar tot 

allò que no ens agradi. A la tarda 

els mestres i les mestres d’Educa-

ció Infantil i 1r, 2n i 3r de Primària 

ens van preparar un teatre molt 

divertit. Vam gaudir molt tots ple-

gats a La Fusteria.  

  

 Quan vam tornar de les 

vacances de Nadal, ens vam trobar 



una sorpresa molt especial al gim-

nàs. Els Reis ens havien deixat re-

gals per a tots: joguines per a la 

classe, material per al laboratori de 

la llum... També ens havien deixat 

uns mòduls nous per fer psicomotri-

citat. Mireu ara quines sessions més 

xules que fem! 

 Els Xais ja hem començat a 

fer “Parlem pels descosits”. Cada 

setmana ens trobem al gimnàs de 

l’escola i exposem la nostra joguina 

preferida a la resta dels companys 

de Parvulari. Tots escoltem amb 

molta atenció ja que ben aviat ho 

faran els Elefants i els Esquirols.   

................................

Notícies de 

Ponent 

................................ 
  

 Quan vam arribar a Ponent 

la Wa-chee-wee ens va donar la 

benvinguda. És el nostre titella i, 

tot i ser velleta, ens felicita l’aniver-

sari, tot i que de vegades es des-

pista i no se’n recorda quan toca. 

També vam conèixer el Blanquet, 

que és el nostre esquelet.  

 

 Vam començar el curs a la 

planta superior de l’escola, amb 

taules dels grans, material individu-

al i noves maneres de fer. Ara ja hi 

estem súper habituats!  

 

 Al nostre mural d’aula hi 

tenim els nostres vaixells: un per a 

cadascun de nosaltres. El vent el 

representen els mestres i tota 

aquella gent que, a l’escola o a 

fora, ens ajuden a avançar. El timó, 

però, el portem sempre nosaltres. 

Quan ens el mirem, ens recorda 

que cal seguir el bon rumb i apren-

dre a posar l’àncora quan cal! Et 

permet pair el recorregut fet i gau-

dir del paisatge. 

 

 Tot i que ja estem a punt, 

encara no hem acabat el nostre 1r 

projecte perquè sempre ens sorgei-

xen més interrogants a resoldre i 

escenaris que criden a seguir refle-

xionant. Ens estem preparant per 

oferir una inauguració del nostre 

Museu de les diferències que no 

oblidareu!  Aquesta primera aven-

tura ens ha ajudat a valorar la di-

versitat com una riquesa, tot i que 

hi ha diferències injustes que no 

ens agraden.  

 

 També sabreu, alguns, que 

hem substituït el color carn pel co-

lor rosafí i n’hem fet propaganda 

per promoure l’ús d’aquesta parau-

la dins del nostre vocabulari quoti-

dià! Si existís un color per pintar la 

pell, cadascú necessitaria el seu. A 

Ponent hem trobat els nostres bar-

rejant pintura.  



 Arrel de treballar les dife-

rències familiars amb el 1r projecte, 

tenim un racó de la família a la clas-

se amb diferents fotografies i des 

d’allà ens acompanyen diàriament 

les nostres famílies. Per cert! N’hi 

ha dues a Ponent que s’han eixam-

plat i estem molt feliços! La Núria té 

un nou germanet, el Biel; i el Xihan 

també en té un, en Chen Xi! Enho-

rabona! 

 

 Hem reflexionat molt sobre 

els estereotips de gènere a partir 

dels jocs i joguines, de les tasques 

domèstiques, de les activitats extra-

escolars... També vam gaudir d’un 

taller que ens va fer la Laia, una 

noia que ens va fer pensar molt 

sobre prínceps i princeses. 

 

 Així mateix, també va venir 

la Puri a explicar-nos un conte so-

bre el Daniel, un nen a qui no li 

agradava gens el futbol. Ens va re-

cordar una mica al Marcel, que ha 

estat un dels protagonistes del nos-

tre projecte. 

 

 Estem millorant molt la lec-

tura, i el treball per projectes ens 

ha ensenyat a seleccionar informa-

ció buscant les paraules clau d’un 

text. Cada vegada ho fem millor!  

 

 Som uns experts dels movi-

ments que fa la Terra (rotació i 

translació) i del perquè de les esta-

cions (eix d’inclinació). Ho 

vam  reproduir a la classe com si 

fos un Sistema Solar gegant! 

 

 L’equip directiu de l’escola 

ens va enviar una carta demanant-

nos fer un projecte de remodelació 

arquitectònica de tota la nostra 

planta i ens estem entrenant com a 

arquitectes per poder-ho fer. Tenim 

moltes idees! És el nostre segon 

projecte, que estem compaginant 

amb el primer. Per cert, us recor-

dem que podeu seguir els nostres 

projectes a www.taborponent18-

19.blogspot.com. No us ho perdeu! 

 

 Estem vivint l’aprenentatge 

de les matemàtiques com un camí 

divers i divertit i tenim nou materi-

al. Ja som experts en desenes i uni-

tats i no parem de sumar i restar! 

 

 Cada vegada ens agrada 

més escriure i explicar coses, sem-

pre seguint el mateix procés: pen-

sar, planificar, escriure i revisar. 

Aprofitem les nostres produccions 

per aprendre algunes normes bàsi-

ques que ens ajuden a escriure mi-

llor. Ah! I amb una 

lletra preciosa, ja!  

 

 Per Nadal tots 

vam cantar “L’àngel i 

els pastors” i ens vam 

aprendre el poema 

“Els petons de Nadal”. 

Amb mímica i tot! També vam fer 

un ninot de neu molt eixerit, que, 

al costat de l’eriçó de la tardor, 

segur que fan molt goig adornant 

el menjador! Rodolí!  

 

 Els Reis d’Orient ens van 

portar tres jocs de taula per tots 

nosaltres i ja hi hem jugat. Són 

molt divertits i tenen a veure amb 

els projectes que estem fent. Sí 

que en saben, els Reis! 

 

 Tenim un semàfor a la 

classe que de tant en tant s’encén 

d’un color o altre en funció del nos-

tre comportament. Ens va ajudant 

a millorar. També estem incorpo-

rant, per taules, unes medalles que 

reconeixen el saber estar i saber 

fer a l’aula.  

 

 Va venir el dentista a l’es-

cola per explorar la nostra boca a 

la recerca de càries! A alguns ens 

en va trobar i ja hi hem posat solu-

ció!  

 

 Vam anar al teatre amb els 

petits de l’escola i els companys de 

Xaloc i Gregal. Vam veure l’obra 

d’Shrek, i va ser molt divertida! 

 

 També vam anar amb els 

companys de Xaloc i Gregal a San-

ta Fe del Montseny a gaudir de la 

tardor, tot i que una mica passada 

per aigua! Tot i així, vam compartir 

un dia tots junts i ens ho vam pas-

sar molt bé! 

http://www.taborponent18-19.blogspot.com
http://www.taborponent18-19.blogspot.com


................................
Notícies de 

Xaloc 
................................ 
 

 Hem iniciat el curs amb el 

projecte de pobles i ciutats. Dins 

d’aquest hem treballat per mini pro-

jectes:  

 Característiques generals i 
tipus de pobles i ciutats. 

 La contaminació. 

 Els mitjans de comunicació. 

 Els mitjans de transport. 

 Els sectors de treball. 

 Tenim un blog d’aula en el 

que cada setmana us expliquem com 

evolucionen el nostre mini projectes i 

sobretot els nostres aprenentatges. 

També podeu veure fotografies nos-

tres fent diferents activitats. 

 Treballant per projectes hem 

continuat amb la metodologia que 

ens ensenya a treballar en grup i en 

parelles, a respectar els companys, a 

valorar totes les aportacions i inter-

vencions que es fan a l’aula i cada 

cop de manera més autònoma. Però 

sobretot a ser més responsables i a 

prendre petites iniciatives en deter-

minats moments. 

 Hem incorporat algunes 

novetats com per exemple l’agenda 

setmanal i el regle per mesurar i fer 

els marges dels fulls. 

 Les nostres caixes del 

+KMATES són noves i molt més 

grans. Aquest any tenim més mate-

rial per seguir aprenent. 

 Tenim, durant unes hores a 

la setmana, la gran sort de tenir  

dos mestres amb nosaltres a l’aula. 

Aquests són el mestre Jordi Argen-

ter i la mestra Imma Mallol. Junta-

ment amb l’Estefania ens ajuden a 

tirar endavant els nostres projectes 

i aprenentatges. 

Estem aprenent moltíssim vocabula-

ri nou i específic. 

 Hem manipulat diferents 

materials i hem realitzat diferents 

activitats segons el mini projecte 

amb el que estàvem treballant. Una 

de les activitats que més en ha 

agradat ha estat construir-nos una 

mascareta anticontaminació. 

 Hem après la importància 

del número 7 des de l’àrea de Cultu-

ra Religiosa. 

 Hem celebrat amb el Xalo-

quet, molts aniversaris i encara ens 

en queden molts per celebrar. 

 Cada setmana fem lectura 

pautada i el protagonista de la set-

mana, on cada nen o nena és espe-

cial i porta tot allò que per ell o ella 

és important, per exemple: fotogra-

fies de la família o de quan eren 

petits, coses o objectes amb algun 

valor sentimental, algun vídeo graci-

ós. Això ens permet coneixe’ns en-

cara més uns als altres i a la vegada 

volem mostrar que a la classe de 

Xaloc tots som igual d’importants. 

 Hem après a sumar per 

descomposició de base 10 i ara 

aprendrem a restar de la mateixa 

manera. 

 Hem fet petits exàmens i 

moltes exposicions orals. 

 Hem fet una sortida conjun-

ta al Montseny amb els companys 

de Ponent i de Gregal. 

 Pel Nadal vàrem fer un pes-

sebre de Nadal a la classe relacionat 

amb el nostre poema: El pessebre 

del record. Hem cantat amb els 

companys de Ponent la nadala dels 

Pastorets de la muntanya a la festa 

de Nadal. 

 



 Els Reis de l’Orient ens han 

portat 3 jocs molt xulos per jugar a 

l’aula. 

 A partir de la segona avalua-

ció a Xaloc ja podem portar retola-

dors propis per a treballar i dibuixar. 

 Hem llegit i escollit l’obra de 

teatre que representarem al final 

d’aquest curs. Ja tenim els papers 

dels protagonistes repartits i ara es-

tem aprenent el guió i assajant la 

posada en escena. 

................................
Notícies de 

Gregal 
................................ 

 

 A la sortida que vam fer al 

Montseny els grups de Ponent, Xaloc 

i Gregal, tot i fer mal temps, vam 

passar-ho molt bé i vam abraçar un 

arbre cada classe. 

 A Gregal, fa unes setmanes 

vam començar a fer el projecte de  

l’aigua. Molt interessant i enriquidor. 

Vam començar-lo amb una sortida 

sobre la vida d’un riu. Ens ho vam 

passar molt molt molt bé!  

 La tapa de l’àlbum de Nadal, 

el va dissenyar l’Ona i la vam fer 

amb revistes. Va ser triada en un 

concurs on vam participar tots i 

n’estem molt orgullosos. 

 Vam assajar molt el poema 

de Nadal que havíem de recitar l’úl-

tim dia abans de les vacances i que 

era en anglès “December”.  

 Vam anar a cantar nadales 

a la residència d’avis de La Florida i 

vam compartir una estona molt en-

tranyable, ens van felicitar i nosal-

tres vam estar molt contents. 

 Els Reis ens han portat a la 

nostra classe el joc de El Lince i un 

de preguntes amb un micròfon. 

Jugant també podem aprendre 

molt! 

 El dijous 24 de gener, vam 

fer un taller d’energies que es diu 

“Play energy” on vam aprendre i 

també repassar molts conceptes 

sobre les energies renovables. Va 

ser curt però molt 

xulo! 

 L’últim dia 

de gener, el dijous 

31, vam anar a l’Au-

ditori de Barcelona a 

escoltar un concert: 

“Zoom. Dies de mú-

sic”. Ens va agradar 

molt! 

 

 

................................
Notícies de 
Tramuntana 
................................ 

 

 El divendres 21 de setembre 

vam participar a la Setmana de la 

Mobilitat Sostenible. Vam anar a 

pintar al carrer i poder jugar amb 

jocs reciclats i sostenibles ben origi-

nals! 

 

 El Sergi Pi ha tingut una 

germana, la Charlotte i ha nascut el 

mateix dia que ell, el 28 d’octubre!! 

  

 El 24 d’octubre van venir els 

pares a l’escola a participar en una 

sessió de +KMates i la van trobar 

molt interessant! 

  

 La delegada de la classe, la 

Queralt, va anar a comprar ella sola 

llaminadures pels alumnes de l’ESO 

que ens feien una petita representa-

ció de la festa de Halloween. 

  

 La jardinera de la classe, la 

Berta Ventura, va anar a comprar 

una planta petita per dins de l’aula. 

Cal regar-la i anar–li treient les fulles 

que cauen i per ara està ben maca! 

  

 Ens van arribar 8 tauletes a 



la classe per buscar informació a 

l’hora dels projectes. Les fem servir 

força! 

  

 El divendres 19 d’octubre 

vam anar a veure el teatre en anglès 

sobre Halloween al Centre Parroqui-

al. 

  

 A la classe tenim una línia 

de les emocions i anem movent la 

nostra foto segons com ens sentim 

aquell dia. 

  

 Hem treballat el projecte de 

la “Dieta Mediterrània” i hem fet 

moltes activitats diferents que mai 

havíem fet: ha vingut el Carles Ber-

langa a parlar dels romans, hem fet 

l’experiment de fer iogurt i el procés 

digestiu, hem sortit al carrer a fer 

enquestes, vam anar d’excursió al 

Caprabo i vam comprar de veritat, 

hem fet exposicions orals i dibuixat 

bodegons!  

   

 Mare meva, quantes coses 

noves i sorprenents!! Ah... i la visita 

dels pares al berenar saludable que 

els vam preparar. 

  

 El 30 de novembre va venir 

un bomber a la classe a explicar-nos 

com hem de reaccionar davant un 

foc! Va ser molt interessant i vam 

veure tot l’equip que porten a sobre. 

  

 El 5 de desembre vam anar 

amb Garbí i Llevant d’excursió a 

Montserrat i escoltar l’Escolania can-

tar! Ens va impressionar molt. 

  

 Per primer cop els alumnes 

de Tramuntana hem participat de 

l’Amic Invisible! Vam estar enviant-

nos notes amb pistes i finalment 

vam descobrir qui era el nostre amic 

o amiga. Ens va agradar molt! 

  

 Actualment hem començat 

el projecte “Ai, quin refredat” i es-

tem aprenent moltes coses sobre 

virus, bactèries, l’aparell respiratori i 

les malalties relacionades amb 

aquest.  

 

 

................................
Notícies de 

Garbí 
................................ 

 
 Aquest any hem estrenat la 

caixa dels records, cada nen/a porta 

dins la caixa objectes que són im-

portants o en guarda un bon re-

cord.  

 

 El quadre que ha guanyat el 

concurs de dibuix del vent de la clas-

se ha estat el de la Laia Álvarez,  el 

tindrem penjat tot l’any.   

 

 El 19 d’octubre vam anar 

amb els alumnes de Tramuntana i 

Llevant a veure el teatre: 

“What a Hallowen Night” al Centre 

Parroquial.  

 

 Hem visitat el Parlament de 

Catalunya. El dia 30 d’octubre vam  



 

anar al Parlament i vam fer una visi-

ta guiada molt interessant.   

  

 Aquest any estem treballant 

el projecte Catalunya Experience, un 

projecte molt motivador on hem in-

corporat el treball amb robots.  

 

 El 15 de novembre vam anar 

al Gran Teatre del Liceu a Barcelona 

a veure l’opera “Allegro”. Un espec-

tacle molt bonic en un lloc entranya-

ble.  

 

 El 5 de desembre vam anar 

a fer una sortida a Montserrat. Vam 

conèixer l’entorn i vam veure cantar 

l’Escolania. Una experiència molt 

recomanable! 

 

 Participarem a la Cursa Solar 

del Vallès. Hem de construir un vehi-

cle solar i competir amb d’altres es 

 

 

coles per veure quin vehicle funcio-

na i corre millor.  

 

 Han vingut a l’escola a fer-

nos un taller d’scratch: “La lluna el 

nostre satèl·lit” i una xerrada sobre 

la vida d’una nena de l’Índia. 

 

 El 12 de gener vam convi-

dar als pares perquè vinguessin a 

veure com posem en pràctica els 

aprenentatges matemàtics amb la 

robòtica educativa. Han pogut gau-

dir de l’activitat que els havíem pre-

parat relacionada amb el nostre 

bloc de gastronomia arreu de Cata-

lunya. 

 

 
 

................................
Notícies de 

Llevant 
................................ 
  

 Estem molt emocionats 

perquè aquest és el nostre últim 

any que estem a Primària! 

  

 Al llarg de les primeres set-

manes de curs, els nens i nenes de 

Llevant vam crear la cançó de l’ob-

jectiu “DIGUES NO!”  

  

 El dia 12 de novembre vam 

presentar la cançó de l’Objectiu i, 

com a novetat d’aquest any, tres 

companys de classe van tocar al-

guns instruments, i també ens van 

acompanyar alguns mestres i perso-

nal de l’escola. La Marina Haro va 

tocar el piano, la Jana Fontich el 

saxo, el Marc Sabaté la bateria, el 

Jordi Cervantes la guitarra elèctrica i 

el Sergi Ribas el baix. El concert va 

ser tot un èxit! 

  

 El 31 d’octubre, el dia que 

vam celebrar la Castanyada van ve-

nir, com cada any, els companys de 

1r d’ESO a fer-nos la cançó de 

Hallowen, tots disfressats. Ha sigut 

el nostre últim any perquè l’any que 

ve ho farem nosaltres! 

  

 El dia 13 de novembre vam 

fer un Trivial, un joc molt divertit, 

amb els pares, que consistia en fer-

los preguntes sobre diferents aspec-

tes relacionats amb totes les comu-

nitats d’Espanya. Va ser el que va 

posar punt i final al primer projecte: 

La volta a Espanya. 

  

 Aquest any ens vacunen! Ja 

ens han posat dues dosis i encara 

ens en queda una més. Alguns ho 

vam passar una mica malament, 

però de seguida vam veure que no 

n’hi havia per tant. A més, com que 

hem treballat el projecte de La Do-

nació d’Òrgans i hem parlat molt de 

sistemes de prevenció de malalties, 

coneixem perfectament el que són 

les vacunes, i sabem que són molt i 

molt importants!  

  



 El dia 15 de novembre vam 

anar al Liceu a veure l’òpera Allegro 

Vivache amb 4t i 5è. Va ser una ex-

periència molt maca, i vam al·lucinar 

amb com és d’espectacular aquest 

teatre! 

  

 El dia 22 de novembre vam 

fer una activitat del projecte de La 

Donació d’Òrgans: un joc, en pare-

lles, per posar els nostres sentits a 

prova. Vam tastar i olorar diferents 

productes, amb els ulls tancats, i 

després havíem d’apuntar en un pa-

per què crèiem que eren aquests 

productes. 

  

 El dia 29 de novembre vam 

anar al laboratori a fer la dissecció 

d’una pota de pollastre! Li vam treu-

re la pell i vam tallar la carn per veu-

re els nervis, els ossos, els ten-

dons... Va ser molt interessant, ja 

som uns carnissers experts! 

  

 Abans de les vacances de 

Nadal van venir uns experts a ense-

nyar-nos què hem de fer quan algú 

està inconscient al terra. Ens van 

ensenyar a fer la RCP (Reanimació 

CardioPulmonar) i ens van explicar 

moltes coses interessants. 

  

 El dia 5 de desembre vam 

anar tot el dia a Montserrat amb els 

nostres companys de 4t i 5è. Vam 

passejar per la muntanya, ens van 

explicar la seva història i vam sentir 

cantar els escolanets, que ho van fer 

genial! Després de dinar els mestres 

ens van deixar anar a comprar coca 

de Montserrat per portar-la a casa. 

  

 El dia 21 de desembre vam 

celebrar la festa de Nadal, a l’escola, 

i vam cantar la nadala “Torna a ser 

nadal” amb els de 5è. 



................................................ 
Notícies  
d’ Escola 

................................................ 
 

 Donem la benvinguda a les noves 

famílies que des d’aquest curs escolar 

s´han incorporat a la nostra Escola i ja for-

men part de la nostra família. També do-

nem la benvinguda al nostre mestre Jordi 

Cervantes i a l’auxiliar de conversa, el Ja-

mie S. Parkin, aprenem un munt amb ells. 

 

 El dia 2 d’octubre l’Escola va fer 51 

anys i vam celebrar-ho presentant el nostre 

lema i logotip d’aquest curs: DIR QUE NO, 

TAMBÉ ÉS UNA OPCIÓ. El logo el podeu 

veure a la contraportada d’aquesta revista 

que teniu a les mans. Felicitem la Jana 

Fontich i la Laia Pifarré, les guanyadores! 

 

 El 22 d’octubre l’Escola va regalar a 

totes les famílies que van celebrar amb 

nosaltres  la Festa Oberta del 50è aniversa-

ri, un llapis de memòria que conté la grava-

ció de la representació que es va fer al pati. 

Moltes famílies ens vau fer arribar felicitaci-

ons i agraïments per aquesta iniciativa, així 

que esperem que us hagi agradat tenir 

aquest record. 

 

 Vam inaugurar l’Aula Oberta per aju-

dar a resoldre dubtes sobre el mètode 

+KMates, les aules de Primària es van obrir 

la tarda del dimecres 24 d’octubre per tal 

que pares i mares anessin a escola a fer 

classe de Mates… Els tutors i mestres els 

van proposar les mateixes activitats que 

proposen diàriament als seus alumnes i els 

van aclarir el significat dels diferents ele-

ments que es manipulen. Les famílies as-

sistents van poder practicar algunes de les 

dinàmiques que diàriament posen en pràcti-

ca els seus fills. Molts es van sorprendre 

d’aquesta nova manera d’endinsar-se en el 



món de les xifres tan significativa. El proper 

dimecres 27 de febrer hi ha una altra Aula 

Oberta per a continuar explicant a les famí-

lies el mètode +KMates. 

 

 EI dimecres 31 d´octubre de 2018  

vam celebrar la CASTANYADA tots junts!!! 

Al matí va ploure però això no va impedir 

que els de 5è ens recitessin uns versos so-

bre la Tardor. No va fallar la visita de la 

Castanyera Pepeta i el seu fill Pepot. Els de 

1r d’ESO van passar per les classes dis-

fressats de monstres de Halloween i els 

d’Educació Infantil van fer uns panellets bo-

níssims!!! Es van donar els premis del con-

curs de moniatos del cicle superior i a la tar-

da vam fer els jocs que ens van preparar 

els nois de l’ESO, i vam menjar les casta-

nyes!!  

 Us presentem el nostre GOVERN 
D’ESCOLA d’enguany: 
 
Presidenta: Corina Tomás 
Vicepresident d’ ESO: Àlex Cerezo 
Vicepresident d’EI i EP: Jordi Reixach 
 
I el Govern d’Educació Secundària Obliga-
tòria: 
Delegat de 1r d’ESO: Carlos Garcia 
Delegat de 2n d’ESO: Guillem López 
Delegat de 3r d’ESO: Júlia Viader 
Delegat de 4t d’ESO: Laia Vidal 
 
Desitgem que governin amb molt d’encert! 
 
També volem agrair la tasca que ha dut a 

terme el nostre govern d’Educació Infantil i 

Primària d’aquesta primera avaluació: 

Delegat: Marina Haro 
Subdelegat: Jana Fontich 
Responsable de material: Carlota Oller 

Responsable de Xauxa: Edna Pedrazo 
Jardiner: Laia Martí 
Bibliotecari: Jailin Ambrosio 
Responsable d’esports: Laia Álvarez 
 
I encoratjar el govern d’Educació Infantil i 

Primària de la segona avaluació: 

Delegat:  Biel Gómez 
Subdelegat: Jan Oller 
Responsable de material: Jan Plaza 
Responsable de Xauxa: Aina Arenas 
Jardiner: Daniel Cubells 
Bibliotecari: Víctor da Silva 
Responsable d’esports: Roger Rivera 
 

 Continuem amb l’activitat PARLEM 

PELS DESCOSITS, ja sabeu que es trac-

ta que cada alumne de l’Escola des de P-3 

a 4t d’ESO, millori la seva competència lin-

güística a nivell oral fent exposicions davant 

d’un públic nombrós o fent debats de dis-

cussió o, fins i tot, concursos; cada etapa té 

la seva dinàmica. La llengua vehicular de 

les exposicions i els debats està prescrita i 

cada nivell n’utilitza una d’entre el català, el 

castellà i l’anglès. 

 

 El 21 de desembre vam celebrar la 

festa de Nadal, vam cantar nadales, vam 

fer cagar el Tió, vam recitar poesies, vam 

fer manualitats de Nadal, els grans van fer-

se l’Amic Invisible... les mestres d’EI i de 1r, 

2n i 3r de Primària van fer un teatre per als 



seus alumnes...quina època més entranya-

ble!  

 Com cada any vam col·laborar en la 

recollida d’aliments per a Càritas Parroqui-

al, us donem les gràcies a tots els qui hi 

vau posar el vostre granet de sorra. 

També com ja és costum, vam fer els di-

nars especials de Nadal amb sorpreses i 

bons àpats, felicitem des d’aquí a les nos-

tres cuineres i els donem les gràcies! 

 La primera setmana de gener vam 

tornar a tenir al pati un contenidor per reco-

llir aparells elèctrics i electrònics en desús, 

ja fa un parell d’anys que vam encetar 

aquesta iniciativa.  

 Vam fer les assembles de Ponent, 

Xaloc i Gregal, presidides pel Govern d’E-

ducació Infantil i Primària, parlant de com 

de responsables havien estat els càrrecs de 

classe i reflexionant 

sobre tot allò que 

podem millorar indi-

vidualment i com a 

grup que som. L’as-

semblea de Tra-

muntana, Garbí i 

Llevant ens va ser-

vir per conscienciar-

nos i pensar sobre 

el tema de l’assetja-

ment, vam participar 

molt i va ser molt 

interessant. 

 Estem tots 

molt orgullosos i sa-

tisfets dels nostres projectes que treballem 

a l’aula, n’estem aprenent un munt, tant 

dels temes dels projectes com de treballar 

en equip. Us convidem a tots a entrar en els 



nostres blogs dels projectes i a llegir tot allò 

que anem aprenent i com ho fem. Teniu els 

enllaços de tots els blogs, tant els d’Infantil 

com els de Primària a la portada de la pàgi-

na web, a sota a l’esquerra: escolatabor.cat 

  

 El diumenge 27 de gener vàrem gau-

dir tots plegats de la Festa Oberta SI VOLS 

PAU, PREPARA LA PAU, al pati de l’Esco-

la. Celebràvem el DENIP Dia Escolar de la 

Noviolència i la Pau. Esperem que totes les 

famílies i amics que vau venir a participar de 

la festa, us ho passéssiu molt bé. Gràci-

es! 

 Us recordem que al nostre canal 

de youtube i a les nostres xarxes socials 

trobareu més notícies de la nostra escola. 

Aquí us deixem els enllaços: 

Canal de youtube: https://
www.youtube.com/channel/
UC67Q7cA1rqazkvSKZkkUZsg/videos 

Facebook: https://www.facebook.com/
EscolaTaborSantaPerpetua/?fref=ts 

Twitter:  
https://twitter.com/EscolaTabor?lang=es 

Instagram: @taborendins 

https://www.youtube.com/channel/UC67Q7cA1rqazkvSKZkkUZsg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC67Q7cA1rqazkvSKZkkUZsg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC67Q7cA1rqazkvSKZkkUZsg/videos
https://www.facebook.com/EscolaTaborSantaPerpetua/?fref=ts
https://www.facebook.com/EscolaTaborSantaPerpetua/?fref=ts
https://twitter.com/EscolaTabor?lang=es



