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EDITORIAL

Estimada directora,

M
irem enrere i ja fa molt de temps 
que vas arribar a aquesta escola 
disposada a viure nous reptes: com 

a mestra d’infantil, com a mestra de primària 
i finalment com a directora. Ara ens toca mi-
rar endavant i, amb molta pena, però alhora 
molt d’entusiasme, marxes per iniciar un nou 
repte ple de noves aventures i emocions fent, 
el que més t’agrada: EDUCAR.

Nosaltres sempre recordarem la teva fei-
na ben feta, tots els moments compartits i la 

dedicació que has tingut vers el Ferran i vers tots nosaltres. Només ens queda 
desitjar-te molta sort i donar-te les gràcies per tots aquests anys compartits. El 
veritable adéu no arriba amb el comiat sinó amb l’oblit i a tu segur que mai t’obli-
darem.

Clara, Blanca, Maria i Mercè, moltíssima sort en la nova escola i recordeu: SEM-
PRE TINDREU UN LLOC AL COR DEL FERRAN.

Estimada Margarida: 
Per a nosaltres has estat una persona 
que ens ha aportat pòsit cultural i amor 
a la música. Discreta i atenta, has fet de 
les tradicions i festes a l’escola, com del 
treball a l’ aula, una capsa preciosa que el 
Ferran rep i guarda per a avui i per a 
generacions futures. T’has estimat a la 
quitxalla des de la paciència i descobrint 
de cada un el bo que tenien per avançar 
en aquest món apassionant de la música. Tranquil·la i positiva, guardem un bonic 
record teu del pas per l’ escola i et desitgem el millor en aquesta nova etapa. 

L’ equip de mestres 
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Ampa

Bricofesta
Aquest any la Bricofesta ha estat un gran èxit!

La Comissió de Cultura de l’AMPA ha 
participat com a jurat dels Jocs Florals 
que es duen a terme a l’escola durant la 
setmana cultural de Sant Jordi.

S’ha buscat establir una col·laboració 
entre l’escola i els monitors del temps 
de migdia, que són els qui organitzen el 
concurs literari, de manera que els tex-
tos es poguessin preparar al temps de 
migdia i durant les estones de classe. 

Per animar la participació de tots els 
alumnes, especialment dels més grans, 
enguany hi ha hagut algunes novetats, 
com ara la creació dels premis als mi-
llors pseudònims de cada cicle. 

S’han recollit uns 170 textos dels alumnes. Esperem que la participació als Jocs Florals augmen-
ti l’any vinent i que la festa sigui encara més gran!

La Comissió de Solidaritat ha iniciat a l’escola el projecte “TAPS SOLIDARIS”.
Els taps de plàstic que es recullin es destinaran a l’ASAV Rubí (Associació 

de Solidaritat i Ajuda Veïnal), que els ven i destina els diners obtinguts a la 
compra de productes per al seu banc de recursos alimentaris, que s’adreça 
sobretot als nens i nenes en risc d’exclusió. 

Aquest és un projecte de caràcter permanent, de manera que hi podeu 
col·laborar sempre que vulgueu aportant el vostre tap solidari.

Fins ara, la col·laboració de les famílies ha estat fantàstica, ja hem recollit 
tres bidons de taps!

Aquesta festa vol ajuntar pares i fills un dia l’any 
per, entre tots, millorar una mica les instal·lacions 
de l’escola. Aquest cop hem fet feines de jardine-
ria i poda, hem muntat un hivernacle per fer plan-
ter, hem fet petites feines de fusteria al parvulari i 
hem pintat la caseta del porxo. Tots els nens que 
van venir es van endur una maduixera plantada 
per ells amb un sistema de reg automàtic i un test 
de fusta que van decorar ells mateixos. Per arro-
donir el dia, tothom que va voler es va quedar a 
dinar una paella boníssima. Us animen a tots a 
participar l’any vinent en aquesta festa tan espe-
cial. De fet, quants més siguem, més feina farem 
per millorar l’escola dels nostres fills. 



4

extrAescOlars

Q
ue bé ens ho passem

.

This year, we have two fun English classes with creative programs: crafts 
(recycling material) and science (inventions and experiments). This should 
help improve conversation in English. Children have been learning the 
language as they learn their mother tongue.
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racó de lLEtres·P3·
ELS ESTELS I LES LLUNES UTILITZEM DIFERENTS 
RECURSOS PER TREBALLAR EL TRAÇ DE GRAFIES I 
NÚMEROS.

Q
ue bé ens ho passem

.
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ELS VíkINGS I ELS 
PIRATES CADA DILLUNS A 
LA TARDA ENS TROBEM 
PER FER RACONS DE 
LLENGUA. UN DELS 
RACONS qUE MéS ENS 
AGRADA éS EL DE L’OCA 
DE LLETRES, PERqUè 

ELS PIRATES I ELS VíkINGS ENS INICIEM EN 
L’ESCRIPTURA A PARTIR DELS NOSTRES PROPIS 
INTERESSOS, COM EL NOM DE LA CLASSE.

PODEM COMPARTIR 
PLEGATS UNA ESTONA 
DIVERTIDA I PODEM 
ESCRIURE UN MUNT DE 
PARAULES. ESTEM 
APRENENT TANT qUE 
AVIAT jA PODREM ANAR 
A P5.

racó de lLEtres ·p4·
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racó de lLEtres·P5·

Projecte dels dinosaures
Els Dofins i els Guepards, un cop vam acabar el 
projecte del nostre nom, vam decidir engrescar-nos en 
un altre projecte , el dels dinosaures .
Hem après moltíssimes coses : quin dinosaure era el més 
gran i quin el més petit , com es defensaven, quins eren 
herbívors i quins carnívors, com es van extingir… Per 
Sant Jordi vam crear el nostre llibret de dinosaures . Ens 
vam barrejar Dofins i Guepards i vam triar un dinosaure 
per observar-lo. Vam fer la recerca en llibres , en vam 
escriure les característ iques més rellevants i el vam 
dibuixar. Va ser tot un treball cooperatiu fantàstic !
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racó de lLEtres

TEXT 
INFORMATIU: 
EL CRAM 
(Centre de Recuperació 
d´Animals Marins)

·1r·

LA POSTAL
A 1r ja hem après a fer un tipus de text nou: la postal. Primer hem triat un lloc per anar de 
vacances. Després hem fet veure que ja hi érem i hem escrit una postal per enviar a la famí-
lia. L´hem enviat de veritat i hem aprofitat per fer unes brometes als pares. Je, je !!!
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racó de lLEtres·2n·

Els nostres invents
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racó de lLEtres

A tercer, aquest trimestre hem estat treballant el diari personal. Amb exemples i lectures ens 
han ensenyat a saber explicar el sentiment i les vivències personals a partir d’ allò que fem 
intensament a l’ escola o a casa. La visita dels nois de Malawi, una sortida, un bonic cap de 
setmana o la Festa de Sant Jordi han estat moments que hem explicat. Aquí en teniu alguns 
exemples.

·3r·
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racó de lLEtres
·4t·

ÀMBIT: SANITAT
El problema principal: Falten mosquiteres.
Projecte: PREVENIM MALALTIES
La falta de mosquiteres causa malalties.
Per ajudar a Malawi podem fer:
Podem portar mosquiteres i repel·lent de mosquits 
a Malawi i repartir-los per a la població més 
necessitada. Això fa que no facin falta tants metges 
ni tantes medicines.

ÀMBIT: MEDI AMBIENT
El problema principal: Cremen la brossa al carrer i 
això contamina molt.
Projecte: Millorem Malawi
El projecte consisteix a donar contenidors i els 
residus orgànics que els enterrin com a adob 
per a la terra. Amb els residus plàstics, que facin 
joguines o altres utilitats.

ÀMBIT: CULTURA I TRADICIÓ
Problema prioritari: Les mares tenen tants fills que 
no els poden mantenir.
Projecte: AJUDEM ALS DE MALAWI.
El projecte consisteix a fer xerrades a les mares.
També obres de teatre per a tothom que 
representen la vida de les persones que tenen 
molts fills i pocs diners .
Una altra actuació és explicar històries als nens per 
fer-los saber que de grans tinguin els fills que pugin 
mantenir.

ÀMBIT: EDUCACIÓ
PROBLEMA: Hi ha molts nens a les classes.
NOM PROJECTE: P.D.E (Projecte D’ajuda 
Educació)
El projecte consisteix a ajudar als de Malawi i vam 
fer dues propostes:

1. Posar més aules i posar menys nens per aula.
2. Enviar taules i cadires a Malawi.
Hem pensat que podríem enviar les taules i les 
cadires que no fem servir per a les aules i les que 
estan trencades les raparem i finalment les enviem.

APRENEM A COOPERAR
Aquí hi ha una mostra dels projectes dels diferents àmbits d’actuació que els alumnes 
de tercer i quart van treballar. La presentació d’aquests projectes es va fer en forma de 
pòster que l’alumnat va anar explicant el dia de la visita dels nens i nenes de Malawi.
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racó de lLEtres ·5è·

En la casa de María alguien cumplía años pronto.
Ella cumplía once años y deseaba tener un perro. Se esforzaba en hacerse la cama, cuidar a sus dos gatos, 

buscaba información sobre perros… Pero tenían problemas: su hermana era alérgica y su padre no quería tener un 
perro en casa.

Ella trataba de convencer a sus padres, pero mientras su hermana Berta no fuera al médico y le dijeran que no era 
demasiado alérgica, no tendrían un perro.

Los días iban pasando, María seguía tratando de convencerlos y, poco a poco, su padre se fue dando cuenta de 
que María se esforzaba. Cuando llegó el primer día del mes de marzo, el mes de su cumpleaños, le preguntó a su padre:

—Papá, ¿por qué no quieres que tengamos un perro?
Y su padre le contestó:
—María, siempre cuidamos a los gatos mamá y yo. Si tenemos un perro, pasará igual.
—Pero, papá, fíjate. Un gato es como un anillo de plástico de juguete, pero un perro es como un anillo de oro muy 

valioso. Si te lo traduzco, es como: un gato solo lo tienes porque es muy bonito, pero un perro es el mejor amigo del 
hombre. Un perro nunca te querrá hacer daño. Un perro te aprecia tanto como tú a mí y, además, un perro te defende-
rá siempre que lo necesites. ¿Me entiendes, papá? Los perros te protegen de los peligros y te distraen cuando te abu-
rres, te consuelan cuando estás triste, te animan cuando estás aburrido y te demuestran que te quieren y te aprecian 
tanto como nosotros nos queremos a nosotros mismos. Papi, a partir de esto, decides tú.

Pasaron los días y llegó el 20 de marzo, el día de su cumple.
La pobre chica estaba muy nerviosa. Por la tarde le tocaba abrir los regalos.
¡Por fin es la tarde!
María abrió su primer regalo y lo que sucedió fue que le saltó una bolita de pelo a la cara y la empezó a lamer. ¡Era 

un perrito!
—¡Mirad qué monada! Le pondré de nombre Klein, ¡es que calcetín es muy largo! ¡Gracias, es el mejor regalo del 

mundo!
Maria Marquès

Camí a l’escola va d’uns nens que cada dia han de tra-
vessar molts quilòmetres per arribar a l’escola. I és molt 

important que hi vagin, perquè així poden acomplir els seus 
somnis. I, a més, hi volen anar per estudiar i aprendre coses 
importants. Han de passar per molts obstacles i moltes difi-
cultats. Em fa molta pena aquest documental: és trist, i em 
fa pensar com és d’injust per a ells, i que nosaltres tenim 
tanta sort de tenir una casa, anar a l’escola, aigua neta, roba 
bona, sabates còmodes, etc. 

Algun dia fem alguna cosa per ajudar aquestes perso-
nes? Ens fa molta pena, no? Per què no els ajudem? O, al 
menys, agrair el que tenim al voltant.

Els hem de tenir moltíssim respecte, perquè són molt 
valents per fer això cada dia. Són uns nens sans i forts, i no 
podem deixar-los amb aquestes vides. Jo crec que d’alguna 
manera els hem d’ajudar, o no? Es mereixen millors condici-
ons, encara que siguin feliços com són.

Gwen Purcell

Què he sentit sobre el documental Camí a l’escola

Un regalo con calcetines

La cebolla del delfín
Había una vez un delfín que guardaba un talismán: ¡¡¡¡una cebolla mágica!!!!

El delfín: largo, inteligente y muy fuerte. Sin embargo, siempre había muchos animales que le querían robar la ce-
bolla mágica. El delfín, para confundir, siempre tenía otra cebolla no mágica. Un día tranquilo un tiburón le robó la cebolla 
mágica. Cuando el delfín se enteró de que le habían robado la cebolla mágica, empezó a buscar quién le había robado. Lo 
encontró y empezaron a luchar hasta que el delfín le quitó la cebolla mágica y se la comió. La cebolla daba más fuerza y así 
pudo ganar al tiburón. Pero fue peor, porque el tiburón llamó a otros hasta que fueron mil millones en total. El delfín no podía 
ganar, así que llamó a todos los otros guardianes, los de los talismanes de estas cosas: pepinos, naranjas, lechugas…

Empezaron a convertirse hasta que ganaron los guardianes. Fueron felices y comieron tiburones. 
Lluc Andrés
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racó de lLEtres·6è·
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Sisè ens hem endinsat en el món de la poesia. L’autor Enric Larreula ens va visitar a 
l’escola i, després d’un primer contacte amb el seu llibre “Bestiasari”, ens va obrir la 
mirada i les orelles amb els seus poemes tendres i divertits. 

Va ser l’inici de la nostra aventura poètica: cal·ligrames, poemes visuals, acròstics, 
els nostres noms amagats rere fotografies (penjats al blog), quartetes, poemes del 
nostre entorn, sobre emocions, la vida de poetes i poetesses catalans, i... més i més. I 
com diem: “Mireu el món amb uns altres ulls, amb ulls curiosos, amb ulls de nen i nena. 
Veureu més enllà del que teniu davant”. Aquí teniu una petita mostra.

Alumnes de sisè
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entrEvIstEs

1. Com us dieu? 
Carol, Patricia, Pepi i 
Claudia.
2. Quants anys porteu fent 
aquesta feina?
Carol: 9 anys; Patricia: 7 
anys; Pepi: 7 anys i Claudia: 
7 anys.
3. Quan vau començar a 
treballar a l’escola?
Quan necessitàvem treballar.
4. Us heu dedicat a d’altres 
feines?
Sí: cangur, en fàbriques, 
dependenta, caixera, auxiliar, 
cambrera...
5. Us agrada fer el que feu?
Sí, ens encanta.
6. Què us agrada més? I 
menys?
El que més ens agrada 
és netejar les classes, i el 
que menys és netejar els 
lavabos. 
7. Teniu bona relació amb 
els alumnes?
Sí, perquè els coneixem des 
de petits.
8. Què demanaríeu als 

alumnes perquè la vostra 
feina fos més fàcil?
Que respectessin tot el 
material, ordinadors...
9. Quina part de l’escola 
porta més estona deixar-la 
neta? 
Les classes dels petits.
10. Cadascuna teniu una 
zona per netejar?
No, però treballem en 
parella: Claudia-Carol i Pepi-
Patricia.

11. Amb les que sou, en 
teniu prou?
Sí, així ja ens organitzem.
12. Quin ofici volíeu fer 
quan éreu petites? Per què? 
Infermera i treballar amb 
nens, perquè volíem un 
treball en què poguéssim 
relacionar-nos amb molta 
gent.

Jana Tiffon Camp  
i Emma Robles Koerhuis, 

6è A

Personal de neteja de l’escola
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T’agrada la teva feina? Per què?
Molt, perquè crec que serveixo per 
això i m’agraden molt els nens. 
Quants anys portes fent aquesta 
feina?
En aquesta feina porto 25 anys. 
T’agradaria ser tutora en lloc de 
monitora?
No, estic bé amb aquesta feina, ja 
m’agrada.
Treballaves en una altra escola abans 
del Ferran i Clua?
Sí, treballava a un institut de Rubí.
A quina edat vas començar a 
treballar aquí?
Tindria uns 25 anys, ara ja en tinc 47
Més o menys, ens podries explicar en 
què consisteix la teva feina?
Consisteix a treballar hàbits, fer 
tallers, motivar els nens per fer 

activitats i gaudir amb ells a l’estona 
del migdia. 
Què és el que t’agrada més de la teva 
feina?
El que m’agrada més és el meu espai 
de treball i l’ambient d’on estic.
I el que menys?
Forçar als nens a fer alguna activitat 
en què no estan motivats.
Estàs d’acord amb l’horari que fas? 
D’acord sí que hi estic, però 
m’agradaria que fos més ampli, per 
estar amb vosaltres.
El teu treball requereix molt d’esforç?
Sí: esforç psicològic, ja que és molt 
intensiva l’estona de menjador i és 
quan més conflictes hi ha. 
Amb quins cursos has treballat 
durant tots aquests anys de 
monitora?

Des de P3 fins a segon d’ESO.
Quins t’agraden més? I menys? Per 
què?
Els petits m’agraden perquè fas més 
de “mama”, i de grans, perquè pots 
compartir més coses amb ells: 
activitats, converses... 
Quina feina volies fer de petita?
Perruquera i cantant.

 Abril Oñate i Nàstia Masko 
(alumnes de 6è A)

Entrevistem a la Mireia Sanz, una 
professora que va arribar nova a la 
nostra escola el setembre passat.

SOBRE FEINA...
1.Per què vas venir a treballar al 
Ferran i Clua?
Perquè està a prop de casa meva i 
perquè vaig escollir aquesta zona i em 
va tocar aquesta escola.
2.Amb qui prefereixes treballar, amb 
nens petits o nens grans?
Només he treballat amb nens de 
cinquè i sisè i no sé com seria 
treballar amb nens petits.
Has treballat sempre amb nens de 
cinquè?
No, també he treballat amb nens de 
sisè.
3.T’agrada la teva feina?
M’encanta.
4.A quantes escoles diferents has 
ensenyat?
En total, he treballat a nou escoles 
diferents.
5. Quina matèria t’agrada més 
ensenyar?
Totes tenen alguna cosa que 
m’agrada i d’altres que no tant.

6.Sempre has volgut ser 
professora?
No, a quart de primària vaig decidir 
ser professora. Abans d’aquest 
moment eren moltes coses les que 
m’agradaven.
7.Quan vas començar a treballar de 
professora?
Quan tenia 21 anys. Ara ja en fa uns 
quants.
8.T’agrada anar de colònies amb 
els alumnes?
Sí, molt. 

A NIVELL PERSONAL...
1.Quins són els teus “hobbies”?
La dansa i els castellers.
2.Practiques algun esport? Quin?
La dansa.
3.Quin és el teu menjar preferit? 
El sushi.
4.Quina era la teva assignatura 
preferida quan eres petita?
Menys la música, m’ agradaven totes.
5. Tens mascotes?
No.
6.Quin és el teu animal preferit? Per 
què?

El lleó i el tigre, perquè són molt 
bonics. 
7.Quina és la teva pel·lícula 
preferida?
De petita, Matilda i d’ara, Grease.
8.Tens fills? Quants?
No.
9.Quina és la teva estació de l’any? 
Per què?
La primavera, perquè comença a fer 
calor.

Ha estat un plaer haver-te fet 
aquesta entrevista. Gràcies per 
dedicar-nos el teu temps.
ADÉU!

Xènia Nomen  
i Anna Gassó, 6è B

Ana Maldonado
(Monitora de menjador de 6è A)

ENTREVISTA A... MIREIA SANZ



OBjECTIU: Millorar la competència comunicativa en 
llengua anglesa.

Enfocament competencial i integrador: una mirada 
global en educació.

• Integració d’aprenentatges.
• Activitats dinamitzadores a totes les habilitats:

Cognitives.
Comunicatives.
Estratègiques (individuals).
Participatives (col·lectives).

• Autonomia de l’aprenentatge al llarg de la vida.
• Aprendre a identificar: informació explícita (observar, 

detectar, notar) DADES
• Aprendre a raonar: coneixement implícit (deduir, asso-

ciar) INFORMACIÓ
• Aprendre a reflexionar: pensament crític (jutjar, opinar, 

crear) CONEIXEMENT

Projecte GEP
(Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme)

Art in English (Primary)

The goal of this year is not only to teach art theory and 
techniques through English, but also encourage and 
develop critical and creative thinking to help the pupils 
learn about the world in which they live and become 
lifelong learners.
Aims:
•	Introduce basic art skills and vocabulary
•	Develop pupils’ language skills
•	Promote creativity and self-expression.
The activities will be presented using simple instructions, 
giving vocabulary support and providing opportunities to 
use the new language.

Once upon a time...
Once upon a time is a project that starts at Kindergarten 
Education. The goal is to enhance the English learning by 
working on story telling. Kids enjoy the stories and they 
realize that it is fun to listen to, to play and to work using 
English. This will expand their vocabulary and their curi-
osity. To achieve total immersion, it is important that the 
project is entirely taught in English language.  
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Painting  
in Monet’s style
This second term we have been working 
on a project about Monet.

This project is included in a special 
program called GEP, from the Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Students have enjoyed a lot about 
Monet’s life and artwork and, finally, they 
have made their own Monet’s style artwork.

Unreal animals, using clay
Cooperative work

They start having a piece of clay and modelling for five minutes, 
then they stop and pass their piece to the right. Once they have 
another piece, they continue the work started by a colleague 
for about five minutes. After four or five changes, the piece 
they’ve got will be their last. So, at the end, they can change and 
finish as they please.

Crafts with 
paper: 
Reflection 
names
Starting with their names, 
colouring and printing, the 
students have created some 
kind of aliens. They are original, 
diverse and surprising. 
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activItATs I sORTIDEs

sortida teia moner#P3
Els Estels i les Llunes visiten el taller de titelles de la Teia Moner.
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activItATs I sORTIDEs

SORTIDA AL MUSEU MARÍTIM #P4
Els nens i nenes de P4, el dia 5 de maig, vam 
anar al Museu Marítim de Barcelona. Com que 
som Pirates i Víkings, ja sabíem moltes coses 
sobre vaixells, però encara ens van explicar i 
vam poder veure altres coses que no sabíem. 

Allà ens van fer unes activitats molt 
divertides, vam poder trobar tresors, ens van 
regalar un mocador, vam veure perquè suren 
els vaixells, també vam observar diferents 
tipus de vaixells i, finalment, vam poder pujar i 
veure com és un vaixell de veritat per dins. Ara 
sí que en sabem molt i gairebé podem ser uns 
autèntics víkings i pirates. Quina emoció!!!
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activItATs I sORTIDEs

#P5 ANEM DE COLÒNIES
El passat mes de maig, els Dofins i els Guepards vam anar de 
colònies a Coma-ruga, a l’alberg Santa Maria del Mar. Ens ho vam 
passar pipa fent jocs a la platja, al riuet i al parc d’aventures, on 
vam fer d’autèntics grumets, però sobretot… dormint en sacs 
de dormir a les lliteres, amb els nostres amics!!! Ha estat una 
experiència que no oblidarem mai!
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activItATs I sORTIDEs

#1r

#2n

PArLEM AMb ELS AvIS I LES ÀvIES

Museu MIBA
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#1r i 2n Visitem el Museu del cinema de  
Girona i compartim tallers de cine

Hem imaginat petites 
seqüències o mini històries i 
hem fet molts dibuixos força 
semblants per crear la il·lusió 
de moviment. 

Taller de foliscopi

N’hem construït un, amb una 
cartolina negra amb ranures 
i amb tires de seqüències 
dibuixades. Perquè rodi, hi 
hem posat una bala a la base. 
El foliscopi i el zoòtrop són 
joguines òptiques.

Taller de zoòtrop 

Amb cartró i filferros hem fet 
els personatges del conte del 
Patufet i de la Rateta. Aquests 
personatges ens serviran per 
fer teatre d´ombres. 
El teatre d´ombres es va 
inventar abans que el cinema. 

Taller d’ombres xineses

Georges Méliès va ser el primer que va 
fer trucs cinematogràfics i va aconseguir 
introduir la màgia en el cinema. Nosaltres 
l´hem imitat i hem realitzat unes pel·lícules 
màgiques.

Taller de cinemàgic

La primera pel·lícula muda la van fer els 
germans Lumière, que l´any 1895 van inventar 
el cinematògraf.
La primera pel·lícula va ser L´arribada d´un 
tren a l´estació.
Nosaltres també vam fer dues pel·lícules:  
El lladregot i Cal Ferran.

Taller de cine mut

Tot l’equip de mestres i alumnes del Cicle Inicial volem agrair la col·laboració de la Marta Company, 
realitzadora, i d’en Marc Carreter, director de cine, que són pares de l’escola. Sense ells no hauríem pogut fer 
els tallers de cinema i de trucs de màgia.

activItATs I sORTIDEs
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#3r
Ens agrada aprendre dels altres. Ens agrada sortir al Museu de Manolo Hugué 
de Caldes de Montbui o al Cim de les Àligues a Sant Feliu. Ens emociona fer 
tantes coses!! Com descobrir i aprendre de pares i mares que ens vénen a 
explicar a les classes. Aquest curs n’ han vingut molts i n’estem molt contents. 
Aquí en teniu dos exemples. 

activItATs I sORTIDEs
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#4t

Van venir els nens i nenes de Malawi i els 
alumnes de tercer i quart els vam donar la 
benvinguda. Després ens van mostrar una 
dansa molt especial per a ells i nosaltres els 
vam ensenyar el ball de fi de curs, el ball de 
bastons. A continuació, vam aprendre una 
dansa per als nens i una altra per a les nenes. 
Ens van agradar molt. Seguidament vam 
cantar una cançó per a ells i els vam dir que 
s’hi afegissin. 

Al pati els vam ensenyar jocs de mans, vam 
jugar a futbol i vam parlar amb ells.

Quan vam tornar a la classe, ens van 

ensenyar els tambors i ens van explicar que, 
prèviament a tocar, havien d’escalfar-los 
perquè sonessin millor.

A continuació, els vam fer la presentació 
d’un treball (pòsters) que vam fer a la classe 
sobre diferents àmbits de Malawi: educació, 
medi ambient, sanitat i cultura.

Per acomiadar-nos, vam baixar tots al club 
i els vam donar material escolar fruit de la 
col·laboració de tots.

Esperem que el curs vinent els nens i nenes 
de tercer puguin gaudir d’aquesta experiència 
com nosaltres.

MALAWI ENS VISITA:  
INTERCANVI CULTURAL
Taller i concert de música dels nois i noies  
de Malawi i intercanvi de danses

activItATs I sORTIDEs
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#5èColònies a Tamarit
Els alumnes de cinquè el 25, 26 i 27 de maig hem anat de colònies al 
càmping Trillas de Tamarit.

Ens hem instal·lat en bungalows de fusta. Eren molt macos. Hem 
fet diferents activitats. Hem anat a la piscina, a la platja, hem fet 
caiac, jocs... La primera nit vam anar a una cala molt maca. El dijous 
per la nit vam anar a la discoteca. Allà vam ballar i vam beure còctels 
de fruita.

Ha estat genial!!!!

activItATs I sORTIDEs



activItATs I sORTIDEs

#6è

El món de la publicitat 
El pare del nostre amic Marc, en Ferran Forcada, ens va fer una visita per explicar-nos què és la publicitat.

En aquesta sessió ens va explicar com era el procés d’un anunci. Els anuncis són molt costosos de fer perquè 
calen molts treballadors i, a més, cal fer la post-producció.

A plàstica, amb el que vam aprendre, estem fent unes campanyes publicitàries en què l’objectiu és intentar 
millorar el món. Cada grup consta de quatre persones que han de fer un anunci en anglès, seguint un guió.

Ens va agradar molt la seva visita perquè va ser una sessió especial i divertida. Li agraïm la seva col·laboració.
Va ser genial!

Fèlix Alarcon i Marc Forcada, 6è A

El dia 29 d’abril, va venir el senyor Ferran a explicar i 
fer un taller anomenat “Habitant el món”.

Servia per fer-nos veure que molta gent en el món 
viu pitjor que nosaltres. Vam aprendre coses sobre les 
barraques, unes cases fetes, majoritàriament, amb 
qualsevol cosa. Primer vam començar imaginant de 

què podien estar 
fetes.

Llavors, vam 
parlar sobre la vida 
a les barraques, les 
diferents sales, els 
sistemes de vida o 
supervivència… I 
ens vam adonar de com n’era de 
difícil viure d’aquella manera.

Ara ve la part més emocionant! Vam agafar 
materials reciclats de casa nostra: tetrabrics de 
llet, caixes buides, taps d’ampolla, teles… i vam 
construir les nostres pròpies mini-barraques. Va ser 
super divertit, i a més, vam posar a prova la nostra 
imaginació.

Un cop acabades, les vam col·locar en forma de 
ciutat. Va quedar genial!!!

Va ser un taller molt divertit i ens va ajudar a valorar 
les nostres coses.

Gisela Dekort i Laia Ferran, 6è A

Habitant el món

CUINERS PER UN DIA!
Un dia, mentre fèiem un taller de “mates” sobre 
proporcionalitat, la Cristina i la Maria van tenir 
la idea de fer unes receptes de cuina a l’escola 
que es poguessin fer en fred. A tothom ens va 
agradar molt i ens vam posar en acció. Ara us 
explicarem els passos:

1. Cadascú va buscar una recepta a casa.
2. Entre tots vam escollir sis receptes.
3. Vam fer grups de quatre i vam elaborar la 

llista dels ingredients que necessitàvem.
4. Vam anar a comprar-los al Condis de 

Valldoreix.
5. L’endemà vam elaborar les receptes, les 

vam filmar i ens ho vam menjar TOOOOOT!

Estava requetebòòòòò!!!!
Núria Pérez i Xavi Bovè, 6è A



Temps de migDIA

Enguany EL BOSC ha estat el centre d’interès de les 
activitats del migdia i, per tant, aquest ha estat també 
el fil conductor de les activitats de la SETMANA 
CULTURAL.

Des de l’11 d’abril els nens i nenes, des de P3 fins 
a sisè, amb les seves monitores respectives, van estar 
preparant algunes de les activitats que requerien més 
temps.

DILLUNS 25
Cada classe va realitzar una activitat del llibre 
EXPLORADORS EMOCIONALS amb la corresponent 
reflexió. En el cas de P4 la van treure d’un joc anomenat 
“YOGAME ZOO” i les monitores de primer van triar una 
dinàmica que van aprendre a un curs de formació en el 
lleure.

P4: Activitat de ioga. P5: La meva galàxia familiar. 
Primer: El joc del mar i el far. Segon: Excursió al desert. 
Tercer: La nostra diferència ens fa forts. Quart: Quin rei 
de la selva ets tu? Cinquè i sisè: El peix Koi.

DIMARTS 26
Representació del conte del Grüfal.

Alguns alumnes de quart a sisè van representar el 
conte del Grúfal als de P4 a tercer. L’activitat va ser 
optativa per als que feien el teatre, i els nens i nenes de 
P4 a quart la van veure tots.

DIMECRES 27
Realització de diferents tallers.

DIJOUS 28
Van aprendre cançons.

Uns dies abans ja havien estat aprenent i cantant unes 
cançons molt boniques que tenen relació amb el bosc 
i la natura, perquè parlen d’elements, animals o éssers 
vius que podem trobar al bosc, o perquè són cançons de 
cultures que viuen en harmonia amb la natura.

DIVENDRES 29
Volíem fer un dinar tots junts al pati i una gran festa, però 
dimecres havia plogut molt i la previsió del temps no era 
favorable, així que vam decidir canviar el dia i passar 
aquesta activitat al dimarts 3 de maig. 

Van dinar des de P4 fins a sisè al pati tancat, cada 
curs va fer una rotllana, excepte primer i sisè que van 
menjar plegats, els padrins de sisè es van col·locar amb 
els seus apadrinats de primer (seguint les parelles de 
la dinàmica de reforç positiu). Van menjar paninis de 
formatge, nuggets i ulleretes.

Després vam pujar a les pistes, i cada curs va 
ensenyar a la resta les cançons i els balls que havien 
après i preparat al llarg de la setmana.

Com cada últim divendres de mes, aquest era el 
dia de celebrar els aniversaris, i vam celebrar el dels 
alumnes que havien nascut a l’abril. El nostre arbre de 
les emocions i els petitons i petitones de P3, tenien 
preparada una sorpresa per als nens i nenes que havien 
fet els anys aquest mes: la cançó de “L’esquirol”.

En el mural de l’entrada del menjador hi teniu més 
informació.

Eva, coordinadora de menjador



28

Temps de migDIA

Nina, la fada de la son
Hola, sóc la Mar, alumna de cinquè A. Els dijous de maig i 
juny vaig a la sala polivalent, on dormen els nens i nenes 
de P3, i els llegeixo una carta que els ha deixat la fada 
Nina. Aquestes cartes en veritat les escric jo al migdia. 
Quan ho explico, es queden callats, impressionats... i quan 
acabo els Estels i les Llunes li tiren petons a la fada Nina. 
Els agrada molt!!! 

Mar Pérez, 5è A

Els nens i nenes de P4, P5, primer i segon 
tenen com a activitat de pati fer dibuixos a 
un gran tros de paper d’embalar, i d’aquesta 
manera desenvolupen la seva creativitat 
i aprenen a compartir un mateix espai, el 
material i el resultat final, ja que l’han fet 
entre tots.

Els últims que han fet estan exposats al 
menjador.

Eva, coordinadora de menjador

Pintura mural
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Temps de migDIA

Recompensa pels bons hàbits de menjador de primer
Divendres 18 de març, com a tancament del segon trimestre, les dues 
classes de primer vàrem fer l’activitat especial com a recompensa dels 
hàbits treballats al menjador.

Els nens i nenes de primer van anar al “cinema”, amb crispetes 
incloses, i van gaudir d’una pel·lícula de dibuixos animats: Peter Pan. 
L’activitat es va fer a la biblioteca de l’escola.

Els va agradar força la pel·lícula, i ara ja esperem el proper final de 
trimestre! A veure quina serà la recompensa!!!

Marta i Yolanda, monitores de 1r

Recompensa pels bons hàbits, segon trimestre, de segon
El passat dijous 31 de març els nens i nenes de segon van gaudir de la recompensa dels 
bons hàbits al menjador del segon trimestre. Els alumnes de segon i les dues monitores 
(la Neus i la Mireya) vàrem sortir després de dinar en direcció a l’esplanada que hi ha 
darrere del parc de l’escola, ens acompanyaven també l’Eugènia (bibliotecària) i la Teresa 
(monitora de P5).

Després de caminar durant uns cinc minuts, vam arribar a l’esplanada, on vam 
començar les activitats:

La primera activitat la vàrem fer dos cops. Aquesta consistia a fer dues rotllanes, la 
primera de nenes al centre i la segona de nens, una dins de l’altra. La Mireya portava un 
bol tibetà, el feia sonar un cop i els nens havien de tancar els ulls i escoltar els sorolls de 
la natura i de tot allò que els envoltava, i el segon cop que el feia sonar havien d’obrir els 
ulls i, per torn de paraula, explicar-nos què havien escoltat. 

La segona activitat va ser que la Neus va explicar el conte del Grüfal.
La tercera activitat va ser reconstruir una cabana que estava tota enfonsada.
Després, vàrem tornar cap a l’escola. Va ser una sortida molt bonica on tots els nens 

s’ho van passar molt bé.
Mireya i Neus, monitores de 2n
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actuaLitaT

JUGANT A ATLETISME
L’Escola Jaume Ferran i Clua va participar els dies 28 i 29 de 
maig a Logronyo en la fase final del campionat d’Espanya 
«JUGANDO AL ATLETISMO» que organitzen la Federació 
Española i Catalana d’atletisme. Aquesta és una activitat que 
té com a objectiu promocionar aquest esport entre el nens i 
nenes d’educació primària. L’equip femení del Ferran i Clua, 
compost per nenes de quart i sisè (Aina Cumellas, Maria 
Andrade, Carla Pros, Núria Pérez i Clara Cumellas) juntament 
amb tres equips més (dos de l’escola Joan Maragall de Sant 
Cugat i un de l’escola Sant Esteve de Castellar del Vallès) van 
ser la representació de la Comunitat Autònoma de Catalunya 
al campionat. Aquests equips s’havien classificat prèviament 
en la fase final autonòmica, que es va celebrar el 3 d’abril a 
Canovelles.

Tot plegat, ha estat una gran experiència en què nens i 
nenes han gaudit de l’esport i de tots els aprenentatges que aporta un treball en equip!!

Volem agrair especialment a l’EMD de Valldoreix i a l’Ajuntament de Sant Cugat la col·laboració i el suport que han 
donat a l’equip del Ferran i Clua, i volem fer esment de les aportacions rebudes dels comerços Farmàcia Valldoreix, 
Celler Valldoreix i Condis de Valldoreix, entre altres.

Projecte biblioteques 
municipals
Aquest curs, des de les biblioteques municipals, se’ns 
va oferir la possibilitat de participar en un projecte nou: 
relacionar la literatura clàssica amb el còmic i el hip-hop. 
Diverses escoles del municipi hi vam participar i n’estem 
molt satisfets. 

A l’escola, lligat amb activitats de la nostra biblioteca, 
vam llegir L’Odissea, d’Homer, en format de còmic 
i vam treballar a l’aula la part més literària, on vam 
confeccionar un dossier. Per conèixer una mica més 
aquest tipus de narracions, vam anar a la biblioteca de 
Mirasol, on ens van fer una xerrada literària. I, per acabar, 
monitores de l’Escola de Hip-hop Sant Cugat ens van 
ensenyar una coreografia que escenificava les parts de 

la història que vam ballar plegats davant la Biblioteca de 
Sant Cugat. (Properament podreu veure el videoclip a la 
pàgina web de la Biblioteca).

Alumnes de 6è

Guanyadors 
del concurs 
de la revista
L’any passat, des de l’AMPA es va fer un concurs 
per tal de renovar el logo de la revista de l’escola, 
En Jaumet. Els dissenys més votats van ser els 
de: Carla Pros, Moira Pros, Clàudia Moreno i 
Xènia Tehàs. La guanyadora va ser: Carla Pros.

1r

2n

3r

3r
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entrEteniment

Resultats del geroglífics del 
butlletí núm. 45
— Clau de sol
— Lluna de mel

Visiteu el blog de l’escola
http://jaumetferranclua.blogspot.com.es

col·laboradors
Dolo Moreno, Francesc Carbó, Aurora 
García, Eva Bernal, Núria Toledano, 
Gemma Haase, Carla Borràs, Patricia 
Florian, Marta Bonell, Helena Salvadó, 
Cristina Aguirre, Esther Gómez i Joan 
Villarroya.  
© de les imatges: freepik.com
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