


 

 Teniu a les mans l’últim número de la revista Xauxa del curs 2018-2019.  

Ja us vam explicar en la primera revista d’aquest curs que el nostre Objectiu Ge-

neral d’enguany ha estat treballar el NO, amb el lema dir que NO també 

és una opció! 

Us vam oferir en el primer número uns articles basats en el treball a partir de persones 

que han tingut rellevància en la nostra història perquè han estat capaces de ser asserti-

ves i de defensar les seves idees davant de qualsevol situació. Han dit que NO a allò 

que creien injust i han lluitat per les seves conviccions. 

En aquesta revista que esteu llegint us oferim articles sorgits de contes, vídeos, curtme-

tratges, pel·lícules, reflexions o experiències que hem comentat i viscut a classe i ens 

han servit per valorar la importància de l’assertivitat i l’empatia necessària per 

contribuir a fer un món millor gràcies a la nostra actitud i que passa per ser fidels a allò 

que creiem. 

Esperem que gaudiu d’aquests articles! També us oferim les notícies de cada classe i 

de l’escola. 

 

Us desitgem molt bones vacances a tothom!!! 

 

BON ESTIU!      

EDITORIAL 

Govern d’Educació Infantil i Primària 

EDITORIAL 



QUAN ELS NOSTRES PARES EREN PETITS 
 

ELS ESQUIROLS TAMBÉ HEM APRÈS A DIR NO COM EL XAVIER, EL PROTAGONISTA 

DEL CONTE. 

 

Classe dels Esquirols 

APRENDRE A DIR QUE NO 



L’HORT DE L’ARLET 

Classe dels Elefants 

 L’ARLET HA DIT MIL I UNA VEGADES QUE NO VOL ANAR A CASA DE L’AVI DE VACAN-

CES... ELLA ENCARA NO SAP QUE EL SEU NO ES CONVERTIRÀ EN UN SÍ GEGANT! A 

CASA DE L’AVI TONI, LES VERDURES I LES HORTALISSES ESTAN VIVES, PARLEN, PLO-

REN, SOMRIUEN... 



Classe dels Xais 

L’ESMORZAR DEL JAN 
Hi havia una vegada una escola molt petita en un poblet prop 

de la muntanya, a la classe dels més grans sempre tenien pro-

blemes amb un nen que es deia Jan. 

En Jan era un nen molt despistat que cada matí a l’hora d’es-

morzar s’adonava que se l’havia deixat a casa. 

Un dia en Jan quan va ser l’hora d’anar a esmorzar es va ado-

nar que no el duia a la motxilla, així que va decidir buscar una 

solució amb l’ajuda de la seva amiga Sandra. Com que ell era 

molt espavilat li va dir a la Sandra que li agafés l’esmorzar de 

la motxilla de la Maria. Ell se’l menjaria i així ningú sabria 

mai que se l’havia oblidat. 

La Sandra es va quedar molt sorpresa, no sabia què havia de fer. 

-Si li prenc l’esmorzar a la Maria, ella s’enfadarà amb mi! - 

pensava la Maria.  

-Però si no ho faig, en Jan no voldrà ser el meu amic!- rumia-

va sense parar. 

Què farà la Sandra? Sabrà decidir el què ha de fer? Trobarà una 

bona solució? 



LA PILOTA DE L’ASSERTIVITAT I LES POMES CONFLICTIVES 
 

A Ponent hem viscut un curs replet de , treballant les interaccions interpersonals i el teixit relacional del grup a 

base de reforçar l’  i l’ , elements imprescindibles per a aprendre a desenvolupar-nos socialment de 

forma assertiva. Hem entès que ser assertiu passa necessàriament per reforçar la fermesa en la comunicació, la se-

guretat personal i la confiança en un mateix. Ser capaç de dir  quan volem dir , i, en consonància, també dir  

quan creiem que ho hem de fer. En definitiva, ser assertiu és ser lliure de decidir per un mateix, i per a fer-ho cal, prime-

rament, forjar una  basada en uns  que ens defineixin i que avalin les nostres decisions i els nostres 

actes. Necessitem  i  en el nostre criteri per poder ser assertius amb fonament. 

És precisament per aquest motiu que hem treballat durant aquest curs la pròpia  en aquelles situacions que 

demanen un judici crític i un posicionament personal. Cal que cadascú sàpiga a què ha de dir  o  per poder fer-

ho. Descobrir individualment com caldria fer front als entrebancs del dia a dia ens ajuda a desenvolupar aquesta asserti-

vitat que hem estat perseguint.  

El que hem volgut abordar ara ha estat la salut relacional d’aquesta petita família de Ponent que fa anys que convivim. Ara 

que sabem què comporta ser assertiu, hem volgut tancar el curs fent una dinàmica reflexiva que ens ajudi a trac-

tar-nos millor entre nosaltres. Passem moltes hores al dia junts i ens queden molts anys de , i, tot i que 

sembli que ja ens coneixem prou bé, volem relacions més  i .  

El que hem fet, doncs, ha estat passar-nos una pilota de futbol en rotllana per cuidar el nostre . Una pilota que 

guardava preguntes personals que convidaven a parlar sobre què necessitem en situacions de  . Hem 

volgut treballar, amb aquest senzill joc, l’obertura emocional i l’empatia, i és que podrem donar respostes més assertives en el 

nostre dia a dia si sabem com hem de tractar-nos entre nosaltres i a què ens exposem quan volem solucionar un proble-

ma amb algun company en concret. Per aconseguir això, cal que cadascú expliqui què necessita dels altres per a sentir-

se a gust en una situació de resolució conflictiva. Això és el que hem fet,  a partir de premisses tals com: 

Sento ràbia a l’hora del pati quan...; El que necessito quan estic enfadat és...; Em sap greu quan els companys...; 

Em costa resoldre els conflictes amb...; i molts etcèteres més.  

Classe de Ponent 



Classe de Ponent 

 

La veritat és que ha estat una molt bona dinàmica que, tot i ser senzilla, valorem molt positivament perquè ha resultat ser 

una significativa via per a trencar el gel i , en fred, pensaments, necessitats, neguits i propostes que 

en calent ens costen més de valorar. Ara ja tenim suficient informació per sumar assertivitat en les nostres relacions 

diàries, i és que aquest coneixement interpersonal ens ajudarà a acabar de perfilar algunes relacions. Sí que existeixen uns 

 per a desenvolupar una conducta assertiva, però sempre serà més efectiva si coneixem a fons la 

persona amb qui tractem. Us animeu a fer-ho a casa? De ben segur que us ajudarà a millorar la , encara que 

ja sigui molt bona!  

Hem acabat aquesta proposta fent un experiment amb 3 pomes. Hem plantejat un possible conflicte i hem representat la 

 agressiva, passiva i assertiva tractant amb les pomes. Hem fet veure que les pomes se’ns volien colar a la 

fila, però a cadascuna l ’hem tractat diferent. Havent acabat la dinàmica, hem obert les pomes per la meitat i hem com-

provat el seu estat: la poma que ha rebut la resposta assertiva seguia maca, blanca i carnosa per dins, amb 

una bona pell que havíem acariciat tots.  La poma que ha rebut la resposta passiva també ha quedat apa-

rentment maca tant per dins com per fora, però no ha rebut carícies i tampoc hem arribat a una resolució 

justa del problema.  La poma que ha rebut la pitjor resposta, l’agressiva, s’havia tornat negra per dins, 

amb parts més estovades. Ha quedat realment malmesa.  

 

Aquest senzill experiment ens ha servit per valorar el resultat que deixen les actituds assertives i nocives entre nosaltres. 

El  no sempre deixa seqüeles visibles, sinó que ens malmet per dins. La diferència és que nosaltres no ens 

podem dividir en dues meitats per valorar l’afectació interna de les interaccions conflictives que ens han remogut.  

Voleu provar també aquesta dinàmica a casa? Feu-ho, però aprofiteu per tastar després cadascuna de les pomes, a veure 

quina conserva el bon gust que ens agrada i que ens fa valorar aquesta fruita. Si us en sobra, feu compota, que llençar-les també és maltractar-

les! 

 

Una abraçada a tothom, DELS DE Ponent. 

 



APRENEM A SER ASSERTIUS AMB MÍMICA 
 Els de Xaloc hem treballat l’assertivitat a partir de dos vídeos que hem visualitzat a l’aula. 

A continuació i per entendre bé aquesta paraula hem hagut de buscar la definició exacta. 

És a dir què vol dir “assertivitat”. Buscant  i buscant hem descobert que l’assertivitat és la 

fermesa, la seguretat personal i la confiança en un mateix. Finalment hem entès que 

aquesta és una de les  maneres de comportar-se que tenen les persones a l’hora de rela-

cionar-se dins la societat. L’assertivitat és la correcta i la que hauríem de posar en pràcti-

ca tots, ja que és la capacitat de “SABER DIR QUE NO” correctament sense ferir o faltar 

al respecte  d’una altra persona. En definitiva, hem entès que és la millor manera de rela-

cionar-se. Hem descobert també que hi ha altres patrons de comportaments dins la soci-

etat a part de l’assertiu: l’agressiu i el passiu. Els hem explicat, n’hem parlat i els hem ra-

onat. Finalment per acabar-los d’entendre del tot, hem representat les diferents actituds a 

l’aula a partir de la mímica.

 

Classe de Xaloc 
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MIRADA AMENAÇADORA 
PARLAR MOLT ALT O CRIDAR 
POSTURA INTIMIDATÒRIA 
TENSIÓ AL COS 
RÀBIA I CULPA 

MIRADA BAIXA 
TRISTESA 
TENSIÓ A LA CARA 
FALS SOMRIURE 
BAIXA AUTOESTIMA 
PÈRDUA DE CONTROL 

RESPECTE 
TO DE VEU ADEQUAT 
BONA AUTOESTIMA 
MIRAR ALS ULLS 
SENTIR-SE A GUST AMB SI MATEIX 



LES NOSTRES REFLEXIONS ENS FAN MÉS ASSERTIUS 

 Aquest curs, l’Objectiu General de l’Escola ens ha permès treballar d’una manera més 
profunda i contínua els conflictes i les conductes que sovint adoptem. 

Des de Gregal, hem analitzat alguns vídeos com aquest curt de Pixar “For the birds”. Us 
el recomanem molt per treballar-lo des de qualsevol àmbit, no només l’escolar. Hem fet 
una analogia del que els passa als ocells amb el que ens passa de vegades a l’Escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=EtDV9fx8_Dg 

Un grup d’ocells asseguts en un cable, reben l’arribada d’un ocell més gran i “diferent”. 

Aquest posa en perill l’estabilitat de tots a sobre del cable i el grup d’ocells més petits fan 

tot el possible perquè caigui. Però les coses no surten com ells haguessin volgut i apre-

nen una lliçó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CONDUCTA AGRESSIVA 

→Fer fora a les persones que volen estar/jugar amb tu. 

→Pegar, insultar. 

→Burlar-se dels altres. 

→Molestar els que t’envolten. 

→Tenir enveja.   →Fer  rabiar buscant els punts febles de l’altre. 

 

 

     

Classe de Gregal 

https://www.youtube.com/watch?v=EtDV9fx8_Dg


Classe de Gregal 

CONDUCTA PASSIVA 
→Callar davant les injustícies i no fer res. 

→No defensar-se quan et sents atacat.                                         

→Ignorar les persones.   →No ajudar els que ho necessiten. 

CONDUCTA ASSERTIVA 
 

→Ajudar i defensar els companys. 

→Buscar l’ajuda d’un adult per resoldre el conflicte. 

→Tenir un bon “karma” en el tracte amb els altres i recordar que  

després aquest torna en positiu. 

    →Resoldre els conflictes pacíficament. 

→Acceptar els altres amb les seves diferències, incloure’ls en el nos-

tre dia a dia i no discriminar  ningú. Conviure junts. 



COM PODEM ACTUAR? 
Els alumnes de Tramuntana aquest trimestre hem estat treballant les diferents maneres d’actu-
ar davant un conflicte. Hem après que podem respondre de maneres diferents i que si en som 
conscients, les nostres relacions milloraran força. 

Heu sentit parlar de l’assertivitat?? Doncs nosaltres sí! 

L'assertivitat és la fermesa, la seguretat personal i la confiança en un mateix, que permet l'ex-
pressió adequada de les emocions en les relacions socials. És la conducta que implica l'ex-
pressió directa dels propis sentiments, necessitats, drets i opinions sense castigar ni amenaçar 
els altres ni els seus drets.  

L'assertivitat és la llibertat de decidir, amb responsabilitat, allò que volem fer a la nostra vida i 
ens permet actuar en base als nostres interessos o necessitats. És dir “sí” quan volem dir “sí” 
i dir “no”, quan volem dir “no”, perquè “Dir que no també és una opció”. 

En contraposició a la conducta assertiva trobem: 

– La conducta passiva: no respecta els propis drets i està relacionada amb sentiments 
de culpa, ansietat i baixa autoestima. Les persones passives no defensen els seus propis drets 
i permeten que les agressives els influenciïn i acaben acceptant o creient el que els diuen.  

– La conducta agressiva: trepitja els drets de les altres persones i crea odi i ressenti-
ment. Les persones agressives pretenen influenciar de manera que els altres acabin defensant 
les seves postures. 

A la classe vam estar parlant llargament sobre aquestes 3 conductes i en vam estar posant 
exemples per fer-ho més entenedor. 

Després de fer la part teòrica vam passar a la part pràctica. Ens vam dividir en grups i vam fer 
unes petites representacions teatrals. A partir d’unes situacions que se’ns plantejaven havíem 
de plasmar com actuarien les 3 conductes. 

Podíem triar entre aquests casos:  

 Portes estona fent cua a la parada de l’autobús i algú a última hora passa al davant. 
 Vas a un restaurant i el menjar que et serveixen no és massa bo. 
 El policia t’ha posat una multa perquè has deixat el cotxe en doble fila només 5 minuts. 
 Et reparteixen un examen amb baixa nota perquè entraven aspectes que no s’havien tre-

ballat.  

Després d’una bona estona escollint quin cas representaríem, vam assajar quines reaccions 
tindríem segons la conducta passiva, segons la conducta agressiva i segons la conducta asser-
tiva. 

En tots els casos la conducta passiva callava, no deia la seva opinió, negava la importància 
dels fets i li era igual el que passava. La conducta agressiva en canvi cridava, no deixava parlar 
als altres, amenaçava i aixecava la mà o donava cops de peu a terra. Per últim qui representa-
va la conducta assertiva intentava escoltar uns i altres i donar la seva opinió, tenia empatia i 
paciència, deia les coses amb respecte i amb to de veu correcte. 

Un cop acabat el teatre, tots vam poder identificar molt bé les 3 conductes treballades i vam 
acabar d’entendre què vol dir això de tenir empatia i actuar de forma assertiva. Aquí teniu uns 
quants exemples de com ho vam traslladar al full. Cadascú va escollir el redactat que millor l’a-
judés a entendre-ho. 

Classe de Tramuntana 
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A GARBÍ TREBALLEM L’ASSERTIVITAT 
 

Classe de Garbí 

 

Els alumnes de Garbí durant aquestes darreres setmanes hem treballat l’assertivi-
tat mitjançant el visionat de dues pel·lícules força interessants. 

La primera d’elles ha estat “Los chicos del coro” una pel·lícula basada en els fets 
que succeeixen en un internat i la història que envolta la vida dels diferents nens.  

 

 

 

Una vegada vam visionar la pel·lícula vam realitzar un treball on vam acabar obrint 
un petit debat sobre els mètodes i aprenentatges que s’aplicaven a l’internat. Molts 
de nosaltres vam coincidir que la figura del professor Mathieu i la seva conducta 
assertiva amb els alumnes va ajudar-los positivament a la millora personal dels 
nens i del mateix professor. 

 

 

 



Classe de Garbí 

 

La segona pel·lícula que vam visionar va ser “Oliver Twist”. Un film basat en la 
narració de les aventures d’un jove orfe de l’Anglaterra del segle XIX. 

 

 

La reflexió que vam fer sobre la pel·lícula ens ha servit per extreure moltes con-
clusions sobre aspectes molt lligats a l’assertivitat i les seves actituds. 

Hem pogut observar que durant gran part de la pel·lícula l’Oliver manté una con-
ducta passiva davant les situacions que se li proposen, d’aquesta manera les 
conseqüències solen ser negatives per a la seva persona. En d’altres moments la 
conducta agressiva per part de gent que manté relació amb l’Oliver el fan actuar 
de manera incorrecta i perjudicial amb d’altres persones innocents. 

Entenem que les respostes que trobem a diferents situacions, conflictes o proble-
mes poden desencadenar conductes poc assertives i d’aquesta manera agreujar 
les conseqüències dels fets que poden passar. 

Han estat dues pel·lícules força engrescadores i que ens han servit per veure i 
valorar moltes conductes socials que ens poden succeir a la nostra vida diària. 



LA PUERTA VIOLETA 
Al llarg d’aquests mesos de curs, després de l’última Xauxa, hem treballat les diferents maneres 
de comportar-se davant els problemes. Sovint alguns problemes són inevitables, és per això que 
hem d’aprendre a solucionar-los i a aprendre dels errors. 

Hem parlat de tres possibles reaccions davant una situació problemàtica o incòmoda: 

 Actuar de forma passiva: és a dir, no fer res per arreglar les coses. Per por, per ver-
gonya, per mandra, per impotència... Depenent de la situació tothom pot tenir diferents 
raons per no actuar i deixar que les coses se solucionin soles (fet que mai passa...). 

 Actuar de forma violenta: és a dir, barallar-se, insultar-se, pegar-se, menysprear-se, hu-
miliar-se... els uns als altres. Nosaltres ja som grans, i, tot i que, a vegades, tots tenim mo-
ments de ràbia i ens enfadem amb els companys, amb els pares, amb els mestres, o amb 
nosaltres mateixos, sabem que la solució mai és la violència, perquè d’aquesta manera 
només fem el problema més gros. 

 Actuar de forma assertiva: és a dir, correcta. Adequar-se i adaptar-se a cada situació i 
buscar una solució adient per cada problema i reaccionar de forma adequada, calmada, i 
assenyada. 

Una de les activitats que hem fet ha sigut analitzar la cançó La Puerta violeta, de Rozalén. És 
una cançó que parla d’una noia que és maltractada, i de com ella s’imagina que dibuixa una por-
ta violeta i s’escapa a un lloc bonic on és feliç i ningú li fa mal.  

Tots vam coincidir que la noia de la història actua de forma passiva perquè l’únic que fa és ima-
ginar-se un lloc millor, però no reacciona per poder fer realitat aquest espai imaginari. Segura-
ment té por, o se sent culpable perquè pensa que es mereix tot el que li passa. Això és un tema 
que, desgraciadament, està molt present a la nostra societat avui en dia, per això creiem que és 
important parlar-ne. 

A continuació, després del trosset de cançó, podeu veure una sèrie de dibuixos representant la 
passivitat amb la que es comporta la noia a la cançó, i d’altres que simbolitzen l’assertivitat, allò 
que hauria de fer la noia per solucionar el seu problema. 

 

Classe de Llevant 
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Passivitat 

Assertivitat 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 El Marc ha tingut una ger-

maneta que es diu Maria. Està molt 

content! 

 Han vingut uns periodistes 

de TV3 a l’escola  per fer un repor-

tatge a la nostra classe i hem sortit 

per la tele. 

 Ens han explicat unes histò-

ries molt boniques acompanyades de 

música en directe. Aquests “Poemes 

de colors” ens han agradat molt. 

 Ens agraden els números i 

comptar coses. Mireu com comptem 

els ous que pon la gallina. 

 

 Hem pogut construir la nos-

tra granja per jugar a fer de gran-

gers i cuidar els animals. Ens agrada 

jugar amb els nostres amics i com-

partir les nostres joguines. 

 Hem anat a la Masia de Can 

Deu d’excursió. Allà hem vist molts 

animals de granja, els hem tocat i 

els hem donat menjar amb les nos-

tres mans. Hem jugat i ens ho hem 

passat molt bé. 

 

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

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

  

 Els Elefants hem estat treba-

llant el nostre projecte de l’hort. Por-

tem tot el trimestre fent-nos càrrec 

del nostre petit hort, hem plantat, 

conreat, regat i cuidat molt les nos-

tres herbes aromàtiques. També 

hem germinat llavors i hem plantat 

enciams, faves i raves. Ja donem 

per acabat el nostre projecte i com 

a cloenda hem sortit a comprar hor-

talisses i hem fet una gran amani-

da. 

 Quina gran tarda vam pas-

sar amb les nostres famílies al 

“Tastet Aromàtic”, els vam convidar 

a veure tot el que havíem après 

sobre l’hort i els hi vam elaborar un 

tastet de mantega d’orenga i de 

diferents infusions, van visitar el 

nostre hortet i van veure moltes 

imatges del dia a dia a la classe. 

Ens va agradar molt que vingués-

siu, moltes gràcies. 

 Un matí va venir La Leika a 

fer-nos un taller  amb herbes aro-

màtiques, culinàries i medicinals. 

Vam fer un farcellet d’herbes per 

cuinar i vam elaborar un oli de ca-

lèndula que cura les picadures d’in-

sectes i les ferides, vam aprendre 

molt.  

 Que divertit va ser visitar el  

Parc de les Olors, vam gaudir d’un 

dia a la natura envoltats de moltes 

herbetes. A més, vam fer uns ta-

llers molt divertits i vam aprendre 

molt. 

  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 “El 

cargol i l’herba de poniol”. És la nos-

tra primera vegada que fem d’actors 

i actrius i hem gaudit molt.  

 Aprofitem per donar-vos les 

gràcies per seguir el nostre blog i 

per participar i col·laborar en les 

activitats que proposem.  

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

Notícies dels 
Xais 

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

 Al llarg del segon trimestre 

els Xais hem estat treballant el pro-

jecte de l’espai. En Pipo, l’astronau-

ta, ens va enviar una carta dema-

nant-nos ajuda per poder tornar a la 

Terra. La nostra missió era descobrir 

on estava i com podíem ajudar-lo a 

tornar a casa. Després de viure mol-

tes aventures i amb l’ajuda dels nos-

tres coneixements vam aconseguir 

ajudar-lo. Som uns grans astronau-

tes. Molt bé Xais! 

 Vam anar al Cosmocaixa a 

veure el Planetari Bombolla. Allà ens 

van explicar la història de les cons-

tel·lacions i com es movien els pla-

netes dins el nostre Sistema Solar. A 

més a més, també vam poder veure 

l’exposició de Tintín a la Lluna que 

ens anava molt bé pel nostre projec-

te. Vam veure la part d’un coet que 

havia anat a l’espai. 

 Després de veure que haví-

em après moltes coses, va venir a 

l’escola una científica a fer-nos ex-

periments sobre l’electricitat estàti-

ca i ens va regalar una mica de ter-

ra del planeta Mart.  

 Com que hem après moltes 

coses sobre el nostre planeta Terra, 

hem dedicat unes setmanes a par-

lar sobre els nens i nenes del món i 

els seus costums, menjars, idiomes 

i tradicions.  

 Per acabar el curs vam fer 

el projecte dels arbres de Sta. Per-

pètua. Cadascú de nosaltres s’en-

carregava de portar informació so-

bre una part d’un arbre. Escollíem 

l’arbre que volíem estudiar i prepa-

ràvem la exposició a casa. Al mateix 

temps, hem tingut la visita del pare 

de l’Anna i l’Oriol Seguer que ens ha 

explicat moltes coses sobre els ar-

bres que nosaltres no coneixíem. 

 Finalment vam anar al Parc 

Catalunya de Sta. Perpètua i vam 

observar i recollir fulles, fruits, 

branques i escorces dels nostres 

arbres treballats. Vam recollir mol-

tes coses i vam fer unes cistelletes 

de cartolina per endur-nos a casa. 

Quina bona olor feia la classe! 

 Hem anat d’excursió al 

Bosc Soldevila a conèixer el bosc a 

través dels sentits. Els Guardians 

del Bosc ens han enviat un àudio 

per aprendre’ns la cançó abans 

d’arribar al bosc. Allà les monitores 

ens han fet descobrir com podem 

conèixer el bosc a través del gust, 

el tacte, l’oïda, l’olfacte i la vista. 

Ha estat extraordinari. 

 Els Xais com que som els 

més gran d’Educació Infantil hem 

fet un concurs d’endevinalles i ens 

ha agradat molt participar i ser 

responsables de deixar-la a la cap-

sa de les endevinalles. Felicitem a 

tots i totes les que cada setmana 

han portat l’endevinalla a l’escola. 

 

 

................................ 
Notícies 

d’Educació   

Infantil 
................................ 
   

 Els alumnes d’Educació 

Infantil vam celebrar la festa de 

Carnestoltes. Durant la setmana va 

ser molt divertit seguir les seves 

ordres. Finalment, el divendres 

vam poder lluir les nostres disfres-

ses. Fèiem molt de goig disfressats 

de l’animal que porta el nom de la 

nostra classe. Vam poder fer una 

desfilada i vam ballar tots junts.  



 Per Sant Jordi hem fet mol-

tes activitats. Una tarda vam anar al 

teatre a escoltar un conte que ens 

havien preparat les senyoretes amb 

ombres xineses. Vam poder passar 

per darrera de la pantalla. Quina 

tarda més divertida!  

 

 

 

 

 

 

 Vam anar a celebrar l’arriba-

da de la Primavera fent de jardiners 

plantant arbres, regant i esmorzant 

tots junts. Vam cantar la cançó “Tinc 

un arbre amic” perquè els arbres 

creixin més forts i sans. Que impor-

tant és respectar la natura!  

 Fa uns dies vam celebrar la 

Festa dels Avis amb els nostres 

companys de l’escola i els nostres 

avis. Vam passar una tarda molt 

divertida. Els vam ensenyar les 

nostres classes, vam poder jugar al 

pati amb els nostres avis i vam be-

renar i ballar. Quin goig que fèiem 

tots junts! Gràcies avis i àvies!  

També vam tenir la sort d’escoltar 

uns contes que ens van explicar 

alguns avis. 

 Els Esquirols ens han parlat 

de la seva família i els Elefants ens 

han explicat com són les seves ha-

bitacions a l’activitat “Parlem pels 

descosits”. Quantes coses hem po-

gut escoltar i que bé que ho han 

explicat.  

 Els alumnes de Primària 

han fet uns teatres molt “xulos” i 

nosaltres hem pogut anar-los a 

veure i ens han agradat moltíssim. 

Gràcies artistes! 

 El Follet Melic ens estava 

esperant al bosc de Can Putxet. És 

tan petit que no el vam poder veu-

re però ens ha deixat moltes sor-

preses i una bosseta amb pedres 

màgiques per somiar. Gràcies a 

això, vam dormir de meravella. Per 

sort, vam conèixer a la seva amiga, 

la Folleta Castanyeta i la vam aju-

dar a trobar el tap per tancar l’ai-

gua del riu. Quines convivències 

més divertides! 

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

Notícies de 
Ponent 

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

 A Ponent, a hores d’ara, ja 

ens encanta fer sumes i restes re-

presentant les desenes i unitats, 

tant amb material com de forma 

gràfica. En som tots uns experts! 

De fet, ja fa temps que fem sumes 

i restes fins i tot amb centenes. El 

sistema que utilitzem és tan senzill 

i entenedor que estem preparats 

pel que sigui! Això sí: sempre cal 

revisar perquè se’t poden esca-

par errades fàcils d’evitar! 

(rodolí). Hem avançat molt més del 

que ens esperàvem! Les matemàti-

ques poden arribar a ser molt di-

vertides! 

 Recordeu que us vam ex-

plicar que érem uns experts en 

expressió escrita? Doncs ara enca-

ra ho som més! Ens encanta fer 

text lliure i aprendre coses durant 

el procés. Hem millorat moltíssim, i 

cada vegada tenim més ganes 

d’explicar coses, fet que es tradu-



eix en textos molt més llargs. Tam-

bé cal revisar molt, i cada vegada 

ho fem més perquè anem sumant 

normes ortogràfiques al nostre ba-

gatge lingüístic! Algunes tenen 

trucs molt divertits, com la del Bru i 

el Blai! Hem corroborat que desco-

brir el propi avenç fa que creixin les 

ganes de treballar, i això beneficia 

els resultats! 

 També som uns experts, a 

aquestes alçades, com a explora-

dors de paraules clau. Treballar per 

projectes ens ha ajudat a aprendre 

com seleccionar informació, destri-

ant la que és més rellevant de la 

que no ho és tant. Això ens ha aju-

dat moltíssim, també, a llegir en 

veu alta i a augmentar la fluïdesa 

lectora. 

 Van venir a l’escola uns 

músics de l’Escola Municipal de les 

Arts perquè escoltéssim una petita 

orquestra en directe, que ens va 

introduir en el món de la música 

instrumental. Vam descobrir les 

característiques d’alguns instru-

ments a partir d’històries de pirates. 

 Vam inaugurar per fi el nos-

tre MUSEU DE LES DIFERÈNCIES, i 

va ser un EXITÀS! Tots els visitants 

van quedar encantats amb la nostra 

feina i, sobretot, amb l’explicació 

que els vam fer com a guies. Va ser 

una tarda repleta d’aprenentatge, 

intercanvi, gaudi en família i molta, 

mooooolta diversitat! 

 Ens encanta treballar per 

projectes i ens fa créixer les ganes 

d’aprendre, d’investigar, de qüestio-

nar, de descobrir... Som experts en 

reflexionar sobre allò que treballem! 

Com ja us vam informar a la prime-

ra Xauxa, l’equip directiu ens va 

convidar a fer un projecte molt di-

vertit sobre l’arquitectura i ens vam 

convertir en tan bons arquitectes 

que vam poder fer unes maquetes 

de la nostra planta de l’escola en 

perspectiva de futur. Ens van que-

dar molt boniques, i se’ns ha felici-

tat moltíssim per la feina feta i les 

bones idees.  

 Durant la nostra aventura 

arquitectònica vam poder comptar 

amb la visita de la Irene, que ens 

va explicar moltes coses sobre la 

professió i ens va resoldre moltís-

sims dubtes, així com també ens va 

ensenyar com es projecten els edifi-

cis amb la tecnologia més innova-

dora que hi ha actualment al mer-

cat. Sabíeu que podeu arribar a 

moure-us per la vostra futura casa 

abans que estigui construïda? Les 

ulleres 3D i la bona feina dels arqui-

tectes fan miracles!  

 També va venir la Natàlia, 

la mare del Max, a ensenyar-nos 

una maqueta de l’escola feta amb 

Lego i ens va explicar moltíssimes 

coses d’aquesta joguina tan històri-

ca! 

 El tercer i darrer projecte 

ha suposat un camí molt plaent 

perquè hem descobert com funcio-

na el nostre cos, i també els sen-

tits. El Blanquet, el nostre esquelet, 

ens va animar a dissenyar un SÚ-

PERJOC del cos humà mai vist 

abans. Hem parlat de l’ésser humà 

com a ésser viu, del cervell, del cor 

i la sang, de la reproducció... i mol-

tes altres coses que hem inclòs en 

el nostre original i divertit joc! 

També hem superat el repte de 

llarg! A més, parlar de les cèl·lules 

del nostre cos ens ha portat a par-

lar de les partícules i hem desco-

bert moltes coses sobre l’aire fent 

experiments molt divertits com a 

científics professionals! 

 Vam tenir la sort que ens 

vinguessin a visitar la Cinta, la ma-

re de la Jana, i la Sònia, la mare 

del Joan Cueto. Les dues són infer-

meres i ens van preparar un vídeo 

molt atractiu, entenedor i significa-

tiu a nivell de continguts. Ens van 

ensenyar on treballen i com és el 

seu dia a dia. També van respon-

dre encantades a les nostres pre-

guntes i ens van assessorar en pri-

mers auxilis. Aprofitem altra vega-

da per agrair la visita! 

 Per cert, recordeu que us 

vam explicar que teníem un racó a 

l’aula amb les fotografies familiars 

de tots? Doncs ara les hem utilitzat 

per corroborar que la informació 

genètica es transmet de pares a 

fills, tant físicament com in-

tel·lectual. Vam estar xerrant sobre 

les semblances i diferències entre 

els diferents membres de la família, 

i ja sabem que podem tenir coses 



semblants al pare i a la mare perquè 

els dos ens transmeten la seva infor-

mació a través de les cèl·lules repro-

ductores que s’ajunten per conce-

bre’ns. 

 Vam visitar, ja fa uns mesos, 

la fàbrica Jané, on ens van explicar 

les mesures de seguretat a la carre-

tera, posant especial atenció en la 

necessitat d’anar SEMPRE amb el 

cinturó ben cordat i amb una cadire-

ta adequada. Vam presenciar amb 

un simulacre què ens podia passar si 

no seguim aquestes normes. 

 El dia que celebràvem la 

festa del Carnestoltes vam sortir a 

desfilar pels carrers disfressats d’a-

neguets. Vam treballar molt en la 

disfressa i ens ha quedat una gorra 

molt divertida que de ben segur que 

utilitzarem quan ens visiti el sol més 

intens de l’estiu! La veritat és que 

amb les ales i les gorres estàvem 

tots maquíssims, no creieu? 

 Uns dies abans de Sant Jor-

di una rosa ens va venir a visitar a 

l’aula. Es va escapar de la floristeria 

del davant per venir-nos a fer de 

model. És una presumida i sempre 

vol que la dibuixin i la pintin ben 

bonica. Cada any passa el mateix, i, 

com no podia ser d’una altra mane-

ra, la vam deixar la mar de conten-

ta amb els nostres punts de llibre. 

Seguim contents pels nostres gua-

nyadors de ponent: l’Elsa, la Mario-

na i el Jan! 

 Hem pogut veure per fi el 

fruit que ha donat la feina feta al 

taller de teatre. A MI TU NO M’EN-

XAMPES ha estat la nostra aventura 

teatral durant aquest curs i la veri-

tat és que n’estem més que orgullo-

sos. TOTS ens hem acabat sabent 

tots els diàlegs i hem gaudit moltís-

sim amb cadascun dels assajos. 

Hem fet molt bona feina entre tots, 

i sembla que el resultat ha agradat 

molt al públic. Som uns artistassos! 

 Us hem seguit explicant les 

nostres aventures de projectes al 

nostre blog. Llegiu-lo, que val la 

pena seguir el procés! Us tornem a 

deixar aquí la nostra adreça: 

www.taborponent18-

19.blogspot.com De veritat us ho 

perdreu? 

 Els nostres vaixells que na-

veguen conjuntament i que encara 

conservem al nostre mural, han arri-

bat finalment al seu destí. Ara ens 

tocarà canviar de transport i explo-

rar nous camins el curs que ve, però 

sempre amb l’energia i la motivació 

que, durant aquest curs, ens ha 

permès mantenir el rumb adequat 

sense naufragar! 

 Aquest curs hem visitat so-

vint l’aula d’informàtica amb moltes 

propostes atractives, fins i tot a fer 

de programadors! 

 Tenim ganes d’explicar-vos 

també que ens hem estrenat en les 

convivències de 3 dies i l’experiència 

ens ha encantat! A tots ens va saber 

greu haver de marxar, però sabem 

que no cal amoïnar-nos, que cada 

any n’hi ha unes! A més, en aques-

tes últimes tots vam dormir com 

troncs! 

 Ara sí, us desitgem un estiu 

meravellós i refrescant! Us recor-

dem, però, els de Ponent, que tot i 

no anar a escola cal exercitar la 

ment! 

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

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

 Després de les últimes notí-

cies que vàrem publicar a l’anterior 

revista de Xauxa hem seguit apre-

nent molts continguts, ampliant la 

nostra xarxa de coneixements i el 

nostre vocabulari però sobretot ens 

hem fet grans! És per això que es-

tem molt contents del curs que hem 

gaudit tots plegats aquest any i, tot 

i que amb una mica d’enyorança, el 



volem deixar enrere per encetar amb 

molta il·lusió el nou curs de Gregal al 

setembre. 

 Per Carnaval, vàrem anar 

disfressats de “lleons”. Les disfresses 

ens van portar molta feina però ens 

van quedar genials i el resultat van 

ser unes disfresses molt vistoses! 

 

 En el projecte dels sectors 

de treball vàrem tenir la visita d’uns 

quants pares i mares que van venir a 

veure’ns per explicar-nos en què 

consistia els seu ofici i la seva pro-

fessió. Ens va agradar molt rebre’ls. 

Gràcies a tots! 

  En el projecte de la contami-

nació ens van fer un taller de reci-

clatge que ens va agradar molt! Ara 

som molt més conscients de la im-

portància de no fer malbé el paper. 

 Vam elaborar en volum una 

maqueta d’un poble feta amb plas-

tilina. Ens va quedar genial! Sem-

blava un poble de veritat! La vàrem 

tenir exposada un parell de setma-

nes a l’aula. 

 Hem fet el projecte dels 

animals vertebrats i invertebrats. 

Ens ho hem passat molt i molt bé i 

hem après moltes característiques 

dels cinc grups de vertebrats que 

existeixen. 

 La tieta i la mare del Jan 

van venir a ensenyar-nos el cos 

d’un cabrit per dins. Vàrem poder 

veure i tocar la columna vertebral, 

el fetge, el cor, els pulmons, el cer-

vell, la boca, les dents, etc. Moltes 

gràcies! 

 Hem realitzat una sortida al 

Zoo de Barcelona i hem passat tot 

un dia rodejats d’animals. També, 

vàrem poder compartir algunes es-

tones amb els nostres companys de 

Garbí. 

 Ens han aparegut a l’aula 

uns quants cucs de seda que hem 

hagut de cuidar i alimentar. Els hem 

estudiat i hem pogut conèixer totes 

les fases per les que passen abans 

de completar definitivament la seva 

metamorfosi i convertir-se en papa-

llones. Ha estat genial perquè hem 

tingut la sort d’observar les diferents 

fases en directe. Sabeu una cosa? 

Nosaltres pensàvem que les papallo-

nes eren molt boniques i de colors i 

resulta que són blanques i grisoses. 

 Hem elaborat  el conte de 

Xaloc! Sabeu de què tracta? Doncs 

d’uns animals del zoo que experi-

menten en el seu cos uns quants 

canvis molt estranys provocats per 

un Arc de Sant Martí. Si voleu veure 

més detalls, el conte estarà penjat 

al canal de youtube de l’escola. Us 

animem a visualitzar-lo, ja que ens 

ha portat moltíssima feina i recull 

tots els nostres aprenentatges. 

 Hem representat el “teatre 

llegit de Sant Jordi” davant els nos-

tres companys de primària. Aquest 

any, hem pogut participar-hi tots! 

 Hem estat els primers en 

encetar una nova tècnica a l’hora de 

fer els dracs de fang que any rere 

any han anat fent tots els nostres 

companys a Xaloc. Ens han quedat 

genials! Els guanyadors van ser la 

Irene, la Martina i el Carlos! 

 El Carles, el director, va ve-

nir a la classe a donar-nos una bona 

notícia! Resulta que la Martina va 

guanyar un dels premis Sambori del 

Vallès Occidental dins la nostra cate-

goria. Finalment, vàrem descobrir 

que havia estat el segon premi!  

 Hem après a restar per des-

composició de base 10 amb cente-

nes, les hores en el rellotge i a mul-

tiplicar. Ara ens toca practicar! 



 Ja tots hem gaudit durant 

una setmana del “protagonista de la 

setmana”. Ens ha encantat aquesta 

activitat! 

 Les obres de teatre han es-

tat un èxit! Som uns verdaders ac-

tors! Tant la companyia 

“Expressivity” com la companyia 

“Actotrius” hem rebut moltíssimes 

felicitacions! Ens ha agradat molt fer 

el teatre del “Joan sense por”. 

 Per últim volem anunciar-vos 

que ens ho hem passat molt i molt 

bé al llarg d’aquest curs i hem gaudit 

de totes les festes que hem fet a 

l’escola, de tots els dinar especials i 

sobretot de les convivències! Ara 

toca descansar perquè realment hem 

treballat molt aquest curs!  

 Els de Xaloc ens volem aco-

miadar i ens tornem a retrobar l’any 

que ve amb un nou vent: GREGAL! 

Molt bon estiu! 

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

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

  

 El dia 6 de febrer vam cele-

brar un certamen dins de l'Escola per 

preparar-nos pel Certamen de Lectu-

ra en Veu Alta. Van ser seleccionats 

l'Ona, l'Asha, el Javier i el Lluc, van 

assajar unes lectures i les van llegir 

molt bé. 

 Durant aquest mes de febrer 

també ens vam preparar per escriure 

contes i després participar en els 

concursos de Premis Primavera i 

Sambori. 

 Aquest curs hem treballat el 

teatre cada setmana i ha estat maco 

ser dues companyies: la Companyia 

Fantasia i la Companyia Sortilegis. 

Ens ajudàvem molt entre nosaltres i 

després de Nadal ja ens sabíem el 

nostre paper i assajàvem sovint. 

 Les disfresses per Carnestol-

tes aquest any eren d’animals, i vam 

preparar-nos unes molt maques de 

marietes. Així, el divendres 1 de 

març, vam fer la rua pel poble i ens 

ho vam passar molt bé. 

 Uns dies després vam iniciar 

el Projecte "El nostre poble" amb un 

itinerari que es diu "Coneguem San-

ta Perpètua" i com diu el nom, vam 

aprendre molt del poble. Dins l'es-

glésia, el senyor Morral ens va ex-

plicar sobre la vida de la Santa. 

 El dia 11 de març vam anar 

al Parc del Trànsit per aprendre 

educació viària, ens van ensenyar 

què volen dir els senyals de trànsit i 

vam fer un circuit en bicicleta per 

posar-los en pràctica. 

 Per acabar el projecte de 

“L'aigua”, vam fer una demostració 

d'experiments davant de les nostres 

famílies, seguint el mètode científic. 

Els va encantar! 

 Durant uns dies vam obser-

var, recitar i compondre poemes, ja 

que ens presentàvem per primera 

vegada als Jocs Florals de l'Escola. 

Ens vam esforçar molt però només 

tres podien guanyar un premi per la 

seva poesia i un per la millor 

il·lustració. El més important va ser 

participar! 



 El dia 3 d'abril vam tenir la 

sort de visitar l'Ajuntament, de 

conèixer en persona l'alcaldessa, la 

Sra. Isabel Garcia. Vam anar a la 

Sala de Plens, després vam anar al 

despatx de l'alcaldessa, posterior-

ment vam visitar altres plantes de 

l'Ajuntament i finalment ens vam 

dividir en 2 grups; un va anar a veu-

re les dependències de la Policia i 

l'altre, a veure els vehicles policials. 

 El divendres 10 de maig vam 

fer un taller de sardanes molt viu, ja 

que vam estar dansant un parell 

d'hores. 

 Quan ja s'apropaven les 

Convis vam muntar les colles i el 

nom que estava relacionat amb el 

cinema. Vam marxar el 13 de maig a 

Can Bajona i vam tornar el dia 15 

plens d'alegria i bon rotllo. 

 El 24 de maig vam tenir una 

trobada amb tots els cursos de ter-

cer de Primària de totes les escoles 

de Santa Perpètua a la Festa de Clo-

enda d'Educació Viària. Vam viure 

moments de màgia, també vam ju-

gar a uns tallers d'educació viària i 

vam rebre el nostre carnet de ciclis-

tes. 

 El curs s'està acabant i ja 

hem acabat totes les exposicions 

orals del Parlem pels Descosits. Han 

estat en llengua castellana i ens hem 

esforçat molt. 

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

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

 De la revista Xauxa de l’an-

terior trimestre vam ser els encarre-

gats de fer la seva portada. Us va 

agradar? A nosaltres molt!  

 Del Certamen de Lectura 

en Veu Alta que vam fer al febrer, 

els nostres representants van ser la 

Queralt, l’Aleix, la Laia i la Paula. Va 

estar molt renyida la cosa!  

 El Carnestoltes com sempre 

ens va enviar les seves ordres i vam 

anar tots ben guarnits. Nosaltres 

vam anar disfressats d’aranya i des-

prés de molt, i molt, i molt cosir... 

vam sortir ben elegants! Com ens 

agrada aquesta festa!  

 El 18 de març va venir l’Isa-

ac a fer un taller sobre el color de 

les estrelles. Vam descobrir quins 

eren els colors principals del Sol i la 

seva energia.  

 El 6 d’abril vam fer la can-

tata LUA amb totes les escoles de 

Santa Perpètua. Va ser molt diverti-

da i ens va sortir molt bé. Vam gau-

dir-ne molt i els pares i familiars 

també! 

 A la classe d’Informàtica ens 

han ensenyat a fer servir l’Office 

365. 

 Aquest  any ens hem estre-

nat amb la plataforma Dictapp per 

practicar l’ortografia des de casa. 

 La mare de l’Alejandro i la 

seva tieta ens van portar uns cors 

de vedells i els vam estar tocant i 

aprenent les seves parts. 

 Va venir el pare de la Maria 

a explicar-nos com es fan els medi-

caments. 

 Sobre el projecte de l’Apa-

rell Circulatori vam fer un concurs 

entre els logos de tots els companys 

i el guanyador va ser el de la Irina. 

Ens va agradar molt!  

 Hem tornat a participar en 

els Jocs Florals de l’escola. Hem de 

felicitar a la Nahia, la Irina, la Paula 

i el Max perquè van ser els guanya-

dors d’aquest any. Felicitats! 

 La Martina ha guanyat el 

premi SAMBORI que organitza Òm-



nium Cultural dins la secció del Va-

llès Occidental. Va ser tota una ex-

periència! 

 El 3 de maig va venir la 

Montse a fer-nos un taller. Ens va 

explicar coses de l’aire i l’atmosfera, 

però sobretot dels efectes sobre nos-

altres i el planeta Terra! Ara ja sa-

bem les conseqüències de l’efecte 

hivernacle. Entre tots podem ajudar! 

 El 13, 14 i 15 de maig vam 

anar tot Primària de convivències a 

Can Bajona. Ens ho vam passar molt 

bé i els monitors ens van agradar 

molt. Vam fer moltes activitats diver-

tides: sobretot fer coca, gravar uns 

vídeos i la tirolina! 

 El dijous 16 de maig vam 

anar a la ràdio del poble a gravar 

dues falques publicitàries de la dona-

ció de sang. Això de parlar amb un 

micròfon ens va agradar molt! 

 El 24 de maig la Irina va 

anar als Jocs Florals escolars de Ca-

talunya a la secció del Vallès Occi-

dental com a finalista. L’experiència 

va valer la pena! 

 El 29 de maig vam ser els 

encarregats de col·laborar en la do-

nació de sang. Els resultats van ser 

increïbles: 97 donants que ajudaran 

a uns 300 pacients. Moltes gràcies a 

tothom! 

 Vam rebre una carta del 

drac Trac que s’havia perdut pel Va-

llès. Ha sigut l’excusa perfecte per 

conèixer la nostra comarca i tot el 

que l’envolta. 

 Ja hem fet l’obra de teatre 

“Solucions a domicili” a les famílies i 

als companys. Tot i els nervis, ens 

ha sortit molt bé! 

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

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

 
  

 El nostre Projecte El Sol ens 

mou està arribant a la seva recta 

final. Volem donar les gràcies als 

pares de la Carlota i l’Albert per les 

seves visites i xerrades sobre mecà-

nica i impressió 3D. A la cursa del 

dia 12 de juny vam fer un molt bon 

paper i la nostra presentació va re-

bre la millor nota. Moltes gràcies!  

 El dia 4 de febrer van venir 

a fer-nos una xerrada-taller sobre 

espècies invasores. Una activitat 

que ens va ajudar a conèixer dife-

rents animals que malmeten els 

nostres ecosistemes. 

 El dia 5 de febrer van venir 

a fer-nos una xerrada els membres 

de l’ONG “Mare Mortum”. Ens van 

explicar detalladament els diferents 

moviments migratoris i els proble-

mes que tenen arreu del territori. 

 El dia 21 de març vam fer 

les proves cangur de matemàtiques. 

Estem molt contents amb els resul-

tats obtinguts ja que la Francesca 

Villagrasa ha quedat la número 32 

de més de 15.700 participants!! 

 El dia 1 d’abril vam fer un 

Scape Room a La Fusteria sobre el 

reciclatge de residus. Va ser una 

activitat molt divertida! 

 El 12 d’abril els nostres pa-



res i mares van venir a l’escola a fer 

la dissecció del verat. Una activitat 

del Projecte que malgrat fer-nos una 

mica d'angúnia ens ho va fer passar 

d'allò més bé. 

 El dia 6 de maig la colla de 

Diables de Santa Perpètua va venir a 

l’escola a fer-nos un petit taller. Vam 

cremar pólvora i ens ho vam passar 

molt bé. Gràcies Diables!! 

 El dia 7 de maig vam anar al 

Zoo de Barcelona a fer un taller so-

bre invertebrats. Vam posar en pràc-

tica tots els coneixements que vam 

aprendre en el nostre Projecte. 

 Aprofitant els coneixements 

sobre mecànica, vam organitzar la 

primera cursa de vehicles robotitzats 

de l’escola. Vam construir uns vehi-

cles amb Lego i els vam programar 

amb Scratch. Va ser una experiència 

molt divertida. 

 La festa de Carnestoltes, on 

ens vam disfressar de meduses, i les 

colònies a Can Bajona, han estat 

dues activitats d’escola on hem po-

gut gaudir com cada any. No ens les 

volem perdre mai! 

 Estem molt contents del pre-

mi que hem rebut pel nostre treball 

Robotast Gastronòmic. Vam treballar 

de valent i vam aprendre molt! 

 

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

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

  

 Al llarg d’aquest curs hem 

utilitzat el programa Dictapp per tre-

ballar l’ortografia. És una manera 

diferent per aprendre i recordar dife-

rents normes a través de la tecnolo-

gia. 

 Fa uns dies vam acabar La 

Caixa dels Records que hem fet du-

rant tot el curs. Cada dijous un com-

pany o companya de classe emple-

nava una caixa amb coses i records 

de quan érem més petits, i ho expli-

càvem a la classe. Va ser molt in-

teressant conèixer coses noves de 

les persones amb qui més hores pas-

sem al dia! 

 El dia 6 de febrer els candi-

dats a representants pel Certamen 

de Lectura en Veu Alta vam llegir 

davant el tribunal, format per alguns 

mestres de l’escola, i davant els 

companys. Tot i que només podien 

sortir alguns escollits, ho vam fer 

tots molt bé! El nostre representant 

va ser el Jan Batalla. 

 El dia 2 de març vam fer la 

rua de Carnaval, i els alumnes de 6è 

vam participar amb la Txaranga. 

Vam donar ritme tota l’estona que va 

durar la rua, i ens ho vam passar 

súper bé! 

 El dia 13 de març vam anar 

de visita a l’Observatori de Sabadell, 

ja que estàvem a mitges del projecte 

de L’Univers. Vam pujar a la cúpula i 

vam veure la Lluna i els seus cràters, 

es veia molt bé! I, per si fos poc, 

vam tocar la pedra més antiga que, 

segurament, tocarem mai: un tros 

de meteorit que va caure a la Terra 

fa milions d’anys! 

 El dia 22 de març vam fer 

una exposició de les maquetes del 

Sistema Solar que vam realitzar com 

a resultat final del projecte de L’Uni-

vers. Totes eren espectaculars! 

 L’1 d’abril vam fer un Scape 

Room, a La Fusteria, sobre reciclat-

ge. Va ser una activitat interessant i 

alhora entretinguda, ens ho vam 

passar molt bé! 

 L’11 d’abril els nens i nenes 

de Tramuntana, Garbí i Llevant, vam 

celebrar el dinar especial de Pasqua, 

i, com sempre, vam menjar la Mona 

típica de l’Escola: donut amb ou de 

xocolata... boníssim! 

 El 23 d’abril vam celebrar la 

festa de Sant Jordi i es van repartir 

els premis dels Jocs Florals. De la 

nostra classe van guanyar: la Jailin, 

la Berta Capdevila i el Biel Gómez, 

de poesia; i el Jordi d’il·lustració. 

Moltes felicitats, de nou! 

 El dia 24 d’abril un grup d’a-

lumnes de la nostra classe van fer 

unes proves d’anglès anomenades 

“Flyers”. Va venir una noia de Cam-

bridge per passar les proves. Els 

companys estaven una mica nervio-

sos, però quan van acabar ens van 

explicar que havia anat molt bé. Són 

unes proves que serveixen per de-

mostrar que tens un bon nivell per 

l’edat que tens. 

 El dia 3 de maig van venir a 



fer-nos un taller que portava per nom 

“Aire, atmosfera i canvi climàtic” i ens 

van ensenyar la importància de no 

malgastar energia, l’essencial que és 

reciclar... Vam aprendre moltíssimes 

coses, així i tot, la més rellevant que 

ens van ensenyar és a cuidar el nostre 

planeta com és degut. 

 Els dies 7, 8 i 9 de maig vam 

realitzar les Competències Bàsiques, 

uns exàmens que fan tots els alumnes 

de 6è de Primària de Catalunya. Van 

ser uns dies força cansats perquè no 

paràvem d’exercitar el cervell a tota 

hora, més del normal, però la veritat 

és que tots vam acabar contents per-

què van anar molt bé! 

 Els dies 13, 14 i 15 de maig,  

vam anar de convivències a la casa 

“Can Bajona”, amb tots els nostres 

companys de primària, on ens ho vam 

passar d’allò més bé! 

 El dia 17 de maig van venir a 

fer-nos un taller anomenat “Trànsits”. 

Vam aprendre coses que ni ens haví-

em plantejat mai, vam parlar dels dife-

rents gèneres que hi ha, que no no-

més hi ha nens o nenes, què són les 

persones transsexuals, què és l’homo-

sexualitat, l’heterosexualitat... Vam 

aprendre que no hi ha “gustos de ne-

na o de nen” sinó que tothom és lliure 

de decidir què li agrada i què vol fer 

amb la seva vida.   

 El dia 22 de maig es va cele-

brar la Festa dels Avis a l’escola, i al-

guns nens i nenes de la classe vam 

participar-hi com a cambrers, ajudant 

perquè els avis i àvies estiguessin ser-

vits en tot moment. Va ser una experi-

ència molt enriquidora! 

 Els dies 7 i 14 de juny vam 

representar l’obra de teatre per les 

nostres famílies. Vam treballar de va-

lent al llarg del curs i aquests dies to-

thom es posa més nerviós, però van 

sortir molt bé. Som tots uns artistes! 

 

 

 

 

 

 

 



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

................................................ 
Com sempre volem començar agraint als nostres 

representants dels Governs la feina feta durant 

aquest any: 

 

GOVERN D’ESCOLA :  

PRESIDENTA:   

Corina Tomàs                                                                                                                      

VICEPRESIDENT D’ESO:   

Àlex Cerezo                                                                                                     

VICEPRESIDENT D’EI I EP:  

Jordi Reixach 

 

GOVERN PER TRIMESTRES: 

 

 

També volem agrair des d’aquí la seva tasca als nos-

tres companys del Govern d’ESO: 

 

Delegat de 1r nivell: Carlos García  

Delegat de 2n nivell: Guillem López  

Delegat de 3r nivell: Júlia Viader  

Delegada de 4t nivell: Laia Vidal  

 

A començament de febrer vam fer la nostra selecció 

interna per decidir quins havien de ser els nostres 

representants lectors en el Certamen de Lectura en 

Veu Alta on participem tots els anys des del Cicle 

Mitjà a 4t d’ESO. Els tribunals van triar a: 

 

Representant 3r i 4t de Primària:  

Paula Ceniceros 

Representant 5è i 6è de Primària:  

Jan Batalla 

Representant 1r i 2n ESO:  

Laia Pifarré 

Representants de 3r i 4t ESO:  

Eder Sánchez, Júlia Hernández i Laia Villagrasa 

Felicitats a tots els lectors!!! 

 

El nostre Carnestoltes d’aquest any va ser genial, 

com sempre. Va ser una festa molt animal, perquè ja 

sabeu que tots anàvem disfressats d’animalons. Vam 

dissenyar i confeccionar les nostres disfresses de-

mostrant com d’artistes som!  

 

 

 

 

 

 

 
 1r tri-
mestre 

 2n tri-
mestre 

 3r tri-
mestre 

Delegat/ 
ada 

Marina 
Haro 

Biel  
Gómez 

Joana 
López 

 Subde-
legat/ada 

Jana  
Fontich 

Jan Oller 
 Guillem 
Rodrí-
guez 

Respon-
sable 

material 

Carlota 
Oller 

Jan  
Plaza 

 Bernat 
Gispert 

Jardiner/a Laia Martí 
Daniel 
Cubells 

Àlex  
Ruano 

 Bibliote-
cari/ 
ària 

Jailin  
Ambrosio 

Víctor da 
Silva 

 Iker de 
la Cruz 

Respon-
sable  de 

xauxa 

Edna  
Pedrazo 

Aina  
Arenas 

Noa 
Perálva-

rez 

Respon-
sable 

d’esports 

Laia  
Álvarez 

Roger 
Rivera 

Jordi  
Navarro 



 

El dia 14 de març tots els de Secundària van cele-

brar el Dia Pi amb l’entrega de premis als millors 

alumnes de l’àmbit científic i van fer un concert 

on van poder anar els de Primària. Ens va agra-

dar molt. 

 

El 18 de març vam anar a Sabadell a recollir els 

Premis Sambori d’Omnium Cultural, la Martina 

Álvarez i la Martina Vidal van quedar finalistes 

del Vallès Occidental. Enhorabona a les dues!!! 

Vam participar en les proves Cangur on es posen a pro-

va les habilitats i estratègies matemàtiques. La Frances-

ca Villagrasa  va quedar la número 32 dels 15.737 parti-

cipants que s’hi van presentar, brutal!!! És la millor posi-

ció de totes les que s’han aconseguit a l’Escola en totes 

les proves Cangurs dels altres anys. Ets una crack Fran-

cesca!!! 

 

Vam quedar tots ben tips en els nostres dinars especials 

de Pasqua, com ens agrada quedar-nos a dinar tots 

junts!!! 

 

 

La festa de Sant Jordi ens encanta a tots nosaltres i to-

tes les activitats que fem també. Aquí us les detallem: Al 

pati tots plegats, presentem la publicació que hem fet 

especialment per aquest dia entre tots. Donem els pre-

mis dels concursos. Els de Xaloc fan un teatre llegit de la 

llegenda i els de 3r d’ESO fan l’obra de Sant Jordi per a 

tots els nens i nenes de l’Escola, ens va agradar molt a 

tots! Per la tarda es llegeixen contes al pati, on els més 

grans els expliquen als més petitons. Una gran festa per 

celebrar el dia del nostre patró! 

 

Els guanyadors dels nostres concursos són:  

 

CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE AMB UNA ROSA 

PINTADA (PONENT, 1r EP).                                           

1ª Elsa Bermejo 

2ª Mariona Soler 

3r Jan Valls 

 

CONCURS DE DRACS DE FANG (XALOC, 2n EP). 

1ª Irene Calero 

2ª Martina Álvarez 

3r Carlos Ceniceros 

 



CONCURS DE POESIA “JOCS FLORALS”: 

 

 

 

CONCURS DE ROSES AMB MATERIAL RE-

CICLAT (ANTONI GAUDÍ, 1r d’ESO): 

1ª Laia Pifarré 

2ª Carla Guiteras 

3r Manel Porras 

 

CONCURS DE DRACS DE CARTOLINA (PAU 

CASALS, 2n d’ESO): 

1r Àlex Cerezo 

2ª Alba Gómez 

3ª Berta Villagrasa 

 

Els nois i noies de 3r d’ESO ens van representar 

l’obra de teatre de Sant Jordi. 

 

CONCURS DE POEMES VISUALS 

(VIRGINIA WOOLF, 4t d’ESO): 

1ª Montse Matul 

2ª Maria Masip 

3ª Judit González   

 

L’enhorabona a tots!!!  

 

 

Aquí us transcrivim les 4 poesies guanyadores: 

 

 

 

GREGAL 

LES ESTACIONS 
A la primavera les flors han florit 
el vent s’ha aixecat 
i el blat s’ha plantat. 
 
L’estiu ha tornat, 
el sol ha revifat 
i la gent molt contenta s’ha posat. 
Contents els pagesos 
que les cebes de l’hort han arrencat 
i a la cassola les han posat. 
 
Les fulles de la tardor han marxat 
i el fred de l’hivern ha tornat. 
Un ninot de neu faré 
i una bufanda li posaré. 
 
 
 
TRAMUNTANA 
CADASCÚ ÉS DIFERENT 
Cada persona és diferent 
no tothom ha de pensar el mateix. 
Pots ser com tu vulguis 
i que ningú t’insulti. 
 
El pensament és lliure, 
que cadascú tingui un somriure. 
No t’has de sentir marginat 
perquè en el fons et sents estimat. 
 
No t’has de sentir obligat 
al que no has desitjat 
i per molt que siguis nena 
no has de ser tonteta. 
 
Tothom té dret a parlar, 
tothom té dret a pensar. 
És igual de quin gènere et sents, 
és igual com tu ets! 
 
 

 
Gregal 
3r EP 

Tramun-
tana   4t 

EP 

Garbí 
5è EP 

Llevant 
6è EP 

1r 
Premi 

Pol  
Mateo 

Irina  
Calero 

Aina  
Arenas 

Biel  
Gómez 

2n 
Premi 

Asha 
Cama-
rena 

Paula 
Cenice-

ros 

Daniela 
Lauria 

Berta 
Capde-

vila 

3r  
Premi 

Jan  
Ricart 

Max  
Nusas 

Joana 
López 

Jailin 
Ambro-

sio 

Premi 
il·lus-
tració 

Martina 
Bonàs 

Nahia 
Pérez 

Mercè 
Ramos 

Jordi 
Reixach 



GARBÍ 
VULL SALVAR 
Soc princesa, però no d’aquelles 
que porten vestits i són les més belles. 
Vull salvar i també entusiasmar 
a aquelles persones que vull preservar. 
 
Un dia pel carrer 
hi havia un cavaller 
gran, fort i valent 
contra un drac molt dolent. 
 
Vaig voler lluitar 
però no em va deixar 
i quan m’ho va demanar 
no el vaig voler ajudar. 
 
Al final el vaig salvar 
i es va quedar bocabadat. 
Tots es van adonar 
que nosaltres també podem ajudar. 
 
 
LLEVANT 
UN DIA NORMAL 
En un dia normal 
em desperto a les vuit del matí, 
em ve de gust sortir al jardí 
a veure les plantes florir. 
 
La primavera ja ha arribat 
i jo estic entusiasmat, 
perquè ja vull veure els vergers 
tot ben guarnit i florent. 
 
Ja arriba la calor 
de la nostra bola de foc 
que escalfa el nostre mar 
per després poder-nos banyar. 
Com m’agrada la primavera 
acompanyada de la natura. 
I ara vindrà un cavaller de fantasia 
a posar fi a aquesta poesia. 

 

La Irina Calero de Tramuntana va ser finalista dels 

Jocs Florals de Catalunya a la secció del Vallès 

Occidental amb el seu poema Cadascú és diferent. 

Enhorabona artista! 

 

Vam anar tota la Primària de convivències a la casa Can 

Bajona a Clariana de Cardener  i ens vam fer experts en 

cinema. Vam fer un munt d’activitats de tota mena: vam 

pujar a cavall, vam alimentar els animals de la granja, 

vam fer coca de vidre, vam fer pizzes, vam anar d’excur-

sió, vam elaborar el nostre perfum, etc. etc. Ens ho vam 

passar molt i molt bé i ens va fer uns dies boníssims!!! 

Els Elefants i els Xais van anar a Can Putxet a Sant Celo-

ni i també s'ho van passar de meravella! 

 

Hem recuperat aquest curs el taller de sardanes. Ha es-

tat per als alumnes de 3r de Primària i els de 2n d’ESO. 

Es tracta de conèixer una mica més la dansa tradicional i 

aprendre els passos bàsics. 

 

Hem tornat a fer el taller de Diables de Santa Perpètua 

per als companys de 3r d’ESO i per als de 5è de Primà-

ria, consisteix en conèixer el significat de les festes de 

foc i en provar què se sent tocant els timbals, portant la 

Pepa i posant-se els vestits per fer foc i cremar els pe-



tards. Ens va encantar! Agraïm des d’aquí a l’entitat 

que hagin vinguts dues tardes i ens ho hagin fet 

passar tan bé. 

 

 

El tutor de Garbí, 5è de Primària, va anar a l’XI Jor-

nada de Programació i Robòtica Educatives, a pre-

sentar el projecte Robotast gastronòmic que va 

realitzar amb els seus alumnes. Aquest projecte va 

guanyar el 2n premi TIC que convoca la FECC 

(Fundació Escola Cristiana de Catalunya). Felicita-

cions!!! 

 

Com cada curs escolar, l’última setmana  hem fet 

"Les tardes d'esport" on participem en diversos es-

ports i jocs. Els equips estan formats per components 

barrejats d’entre tots els nivells de l’Escola, des d’E-

ducació Infantil, els Esquirols a 4t d’ESO. 

 

 

L’equip de l’empresa Educaria va triar la nostra esco-

la per fer un vídeo promocional on comparen el dia a 

dia dels treballadors de la seva empresa amb el nos-

tre dia a dia. Aquest vídeo es va emetre a la Fira 

ITworldEdu 2019. Si el voleu veure aquí hi teniu l’en-

llaç: https://bit.ly/2Wa43zK   

 

 

El passat 29 de maig vam acomiadar els dos grups 

de l’Escola de Famílies que hem treballat al llarg d’a-

quest curs. Ha estat una experiència interessant i 

enriquidora, això de compartir amb altres pares i ma-

res reflexions i estratègies i poder debatre sobre allò 

que ens preocupa, fa que ens sentim molt millor tots 

plegats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els 6 cursos de Primària hem representat les obres 

de teatre que hem estat preparant al llarg del curs, 

tant per les famílies com pels companys. Som uns 

autèntics artistes!!! 

 

      

https://t.co/0xkBaNbxcm


 

Hem fet, també com cada final de curs, les quatre 

assemblees: la d’Educació Infantil, la de 1r, 2n i 3r 

de Primària, la de 4t, 5è i 6è, i la de Secundària. 

Ens serveixen per veure com ens va la nostra Vida 

Social i poder comentar quines són les coses que 

hem de millorar com a grup, quines són les que 

funcionen i hem de potenciar, quins càrrecs d’aula 

han exercit amb responsabilitat i quins cal refor-

çar... També amb els més grans ens barregem per 

nivells i muntem grups de treball on debatem so-

bre temes que permeten formar opinió, o comen-

tem una pel·lícula i després fem la posada en co-

mú amb el gran grup. En definitiva, aprenem a 

viure. 

 

 

Estem tots molt orgullosos i satisfets dels nostres 

projectes. Us convidem a tots a entrar en els nos-

tres 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 Pri-

mària a la portada de la nostra pàgina web: escolata-

bor.cat 

 

Els alumnes d’ESO estan preparant uns petits teatres 

relacionats amb l’Objectiu General d’enguany DIR QUE 

NO, TAMBÉ ÉS UNA OPCIÓ! per representar als seus 

companys d’Infantil i de Primària. Tenim moltes ganes 

de veure què ens han preparat. 

 

Després del tancament d’aquest número de la revista 

Xauxa, es farà l’excursió conjunta que fem cada any per 

acomiadar el curs, des dels Esquirols fins als més grans, 

tota l’Escola. Aquest any anirem a la platja!!!! Des de 4t 

de Primària a 4t d’ESO faran jocs per estacions i esports 

a la platja i es banyaran. Des de P-3 fins a 3r de Primà-

ria estaran fent jocs tipus gimcana els d’Infantil i jocs 

d’aigua els de Primària, en un parc a prop de la platja i 

per dinar ens trobarem tota l’Escola en aquest parc. 

També quan s’hagi tancat aquesta edició haurem cele-

brat el final d’aquest curs amb la tradicional xocolatada 

que ens ofereix l’AMPA, que enguany serà 

“cacaolatada”, els típics balls, el comiat de la promoció 

de Virginia Woolf i, a la tarda, el concert de La Belluga, 

també gentilesa de l’AMPA. 

 

 

Us recordem que al nostre canal de youtube i a les nos-

tres xarxes socials trobareu més notícies de la nostra 

escola. Aquí us deixem els enllaços: 

 

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



