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Des del 2000 fins avui a l’escola. Ara s’obren nous 
horitzons, noves mirades i experiències positives 
en la nova etapa que començaré al setembre.  

Gràcies per fer-me somriure cada dia i per aju-
dar-me a venir feliç a l’escola. A educar junts més enllà 
dels aprenentatges, formant persones en el saber es-
tar, en el respecte i la responsabilitat.

Gràcies a l’espai del menjador, als educadors que 
he anat coneixent, a les cuineres i als que ens hem aju-
dat en aquesta estona important del migdia. 

Gràcies a totes les AMPES i a les seves juntes, amb 
les que vaig treballar colze a colze i a totes les que han 
vetllat per fer en el passat, present i futur una escola 
pública i democràtica.

Gràcies per ajudar-me a tirar endavant en moments 
difícils, a aixecar-me cada dia si tenia dificultats, per en-
tendre’m si m’he equivocat. Us en demano disculpes.

Gràcies a tots aquells del personal de serveis: a la 
consergeria, l’administració, el servei de neteja..., amb 
qui hem trobat estones per veure què calia fer per mi-
llorar l’escola.   

Gràcies a les famílies, a totes les que he conegut i 
m’han enriquit, que des de la confiança, el respecte i 
les complicitats, hem mirat de buscar el millor per als 
vostres fills i filles. 

Gràcies als equips directius, en especial a aquells 
amb qui com a director vaig treballar colze a colze fa ja 
més de deu anys. Vam aprendre molt des de les empa-
ties mútues.

Gràcies a les escoles on he estat: al Joan Maragall 
de San t Cugat, on em vaig formar com a mestre, al 
Centre de Re cursos Pedagògics, on el contacte amb 
mestres em va ajudar a créixer, al Pau Vila d’El Papiol, 
on em vaig identificar amb un poble petit i al Ferran, on 
aquests dies, feliç, acabo la meva feina. 

Gràcies als pares i a les  mares més propers, amb 
qui, des de la tasca de mestre, tutor o director, hem 
compartit reunions, trobades, òrgans de gestió i tan-
tes hores. Només nosaltres sabem el que hem plorat i 

rigut junts per avançar en el procés educatiu de cada 
infant.

Gràcies a tots els alumnes que he conegut aquests 
anys. Quants records em vénen al cap, tots amb les 
vostres maneres de fer i de ser. Fent de director, però 
sobretot de tutor en cursos de CM i CS, o realitzant 
feines de dinamització a l’ hort o altres activitats. 

Gràcies als mestres especialistes i als tutors i a les 
tutores amb qui hem compartit escola, cicle i, sobretot, 
nivell, als ja jubilats, als que hi som ara i a tots els que 
aniran venint. Una bona colla..., sou  bons amics i ami-
gues. L’apassionant món de fer de mestre enriqueix i 
anima. Que bé ens ho hem passat! Ens hem ajudat en 
el dia a dia, planificant tantes activitats que queden en 
el calaix dels bons records. Fent equip s’ avança. I aquí 
l’he trobat. El Ferran Clua és una gran família.       

Ha estat un plaer. Ens seguirem retrobant. Gràcies. 
Us estimo molt. 

Francesc

EDITORIAL

COL·LABORADORS: Barbara Segura, Francesc Carbó, Blanca Gas-
par, Núria Toledano, Marta Bonell, Eva Bernal, 
Gemma Haase, Helena Salvadó, Carla Borràs 
i Esther Gómez

visiteu la web de l’escola http://agora.xtec.cat/escolajaumeferraniclua/
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EXTRAESCOLARS

Estem encara a la primavera i comencem a notar 
l’escalfor que ens anuncia que el curs s’acaba.

Ha estat un any molt intens, ple d’activitats, 
algunes d’elles ens han portat a competir, no 
tant per guanyar, però si per posar-nos a pro-
va i demostrar que som un gran equip. 

També hem cantat i ballat. Altres han decidit 
millorar el seu anglès, ja sigui jugant o cuinant. Hi 
havia qui venia amb casc per evitar accidents men-
tre patinaven. D’altres han demostrat que són pro-
tagonistes de les seves obres, han fet els seus 
guions, han estat protagonistes, i ens han fet riure 
molt. D’altres han après que l’esforça l’hora d’estu-
diar és important per millorar dia a dia.

Però no ens podem oblidar dels grups de 
whatsapp, només direm... hem sobreviscut!!! I 
fins al curs vinent!!

I, per últim, agrair a tots els pares i les mares 
que us heu implicat, sobretot menció especial a 
l’Helena Gómez mamà de la Martina de 6è, que 
ha dissenyat els maillots de rítmica i ha motivat al 
grup de mamàs de cicle mitjà a treballar amb ella.

Fins al curs vinent!!
Núria T.
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AMPA

Aquest curs s’ha posat en marxa a la nostra esco-
la el projecte TEI. Abans d’explicar una mica 
què és , mirem un moment com hi hem arri-

bat. Va ser amb motiu d’una trobada de l’AMPA, el 
febrer de l’any passat, que, des de la seva comissió 
Àgora, vam començar a tractar la qüestió de la pre-
venció de l’assetjament escolar. El primer pas va ser 
trobar quina organització podia ajudar-nos i treba-
llava en aquesta línia i, després d’un temps de re-
cerca, vam trobar la gent i organització que havien 
impulsat aquest pro-
jecte des de la Uni-
versitat de Barcelo-
na, el programa TEI 
o Tutoria Entre 
Iguals, conduït pel 
catedràtic en psico-
logia Andrés Bellido. 
A partir dels primers 
contactes i durant 
els darrers mesos 
del curs passat, vam 
anar establint un di-
àleg entre la gent 
del programa, l’AMPA i la direcció de l’escola, a par-
tir del qual vam veure la seva conveniència i vam 
establir les passes per dur-lo a terme aquest curs 
present. Val a dir que ha estat fonamental el ple 
suport i implicació de la direcció de la nostra esco-
la, del cos docent i de les monitores de menjador, 
també implicades en el programa, així com també 
cal destacar la feina de formació duta a terme per 
la Sara Jiménez, coordinadora del programa TEI de 
primària.

I què és, doncs, el programa TEI? El seu objectiu 
bàsic és la prevenció de l’assetjament escolar en to-
tes les seves formes, des de les més subtils a les 
més evidents. S’orienta a millorar la integració esco-
lar i treballar per una escola inclusiva i no violenta. 
És, doncs, un programa de convivència institucional 
que implica a tota la comunitat educativa. L’objectiu 
és treballar de manera conjunta escola i famílies. En 

la seva praxi, està dirigit a la millora o modificació 
del clima i la cultura del centre respecte a la convi-
vència, el conflicte i la violència. Es basa en la tuto-
rització emocional entre iguals, on el respecte, l’em-
patia i el compromís són els pilars bàsics del seu 
desenvolupament als centres educatius. 

Com funciona el programa? Un cop feta la for-
mació a mestres i monitores, amb el nomenament 
d’un coordinador TEI entre el cos docent, es va fer 
una sessió informativa a les famílies a l’octubre i 

tot seguit es va ini-
ciar pròpiament, ha-
vent fet mestres i 
monitores tota una 
tasca de preparació. 
Bàsicament, es trac-
ta d’implicar alum-
nes de tercer i de 
cinquè curs, de for-
ma que els grans tu-
toritzen els petits 
en parelles tutor-tu-
toritzat, tot tenint 
en compte una sèrie 

de pautes treballades amb el coordinador, les 
mestres i les monitores. Això permet detectar i 
tractar diversos problemes de convivència primer 
de forma horitzontal, entre alumnes, i, si escau o 
sorgeix alguna dificultat, amb recurs al coordina-
dor o les mestres i les monitores implicades. El 
curs següent, tocarà als nous alumnes de tercer i 
cinquè, de forma que es va estenent el programa 
i, al cap de dos cursos, els abans tutoritzats esde-
vindran tutors...

A l’espera de veure resultats en els processos 
previstos d’avaluació del programa i de posar en 
comú com ha anat tot plegat en aquest primer curs, 
sabem que ha tingut força acceptació entre els 
alumnes implicats, que s’ho han pres amb il·lusió i 
implicació. També estem il·lusionades les famílies, 
les quals agraïm profundament la implicació de les 
nostres mestres i monitores de menjador.

EL PROJECTE TEI
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JOAN MIRÓ
ELS ESTELS I LES LLUNES ESTEM FETS UNS ARTISTES!! 
ESTEM CONEIXENT LA VIDA I OBRA DEL JOAN MIRÓ.

ENS ENCANTA PINTAR COM ELL!!
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Ens agrada entrar al món de fantasia i imagi-
nació que ens ofereixen els contes. Al llarg 
del curs hem tingut molts moments que ens 
han permès compartir històries amb els com-

panys de la classe. El dia de Sant Jordi, vam 
viure un matí molt especial perquè els nens i 
nenes de cinquè ens van acompanyar a triar 
un conte i després ens el van llegir. 

ENS AGRADA QUE ENS EXPLIQUIN CONTES
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CONSTRUÏM FRASES
A partir d’unes targetes amb paraules elabo-
rades per les mestres, els Tiranosaures i els 
Diplodocus han après a construir frases. Es 
tracta, si més no, d’un joc de llenguatge oral, 
a través del qual s’han iniciat en la formació 
de frases senzilles a partir de tres o quatre 
paraules (articles, noms, adjectius, verbs…), 
proporcionant-los aquestes paraules i dei-

xant-los fer les seves pròpies creacions. Una 
vegada han estat construïdes les frases, ca-
dascú n’ha escrit diverses a un full de treball 
i així també hem treballat la lectoescriptura.

El grau de motivació durant l’activitat ha 
sigut força alt, ja que tots els infants han es-
tat participatius i han fet aportacions inte-
ressants. 
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Les àvies ens visiten

EXPOSICIÓ D’OBJECTES ANTICS
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Els alumnes de tercer aquest any hem fabricat el nostre propi paper!! I hem escrit poe-
mes i “refranes populares”. Aquí en teniu una petita mostra!!
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Durant el segon trimestre, els alumnes de quart hem descobert les tècniques d’escriure contes i poesies. Primer en brut i 
després, ja en net, les hem llegit i explicat en petit grup i després a tota la classe Els cal·ligrames i el món dels sentiments 
expressat en versos ens va agradar força!  Aquí en teniu alguns exemples. 

LES TÈCNIQUES 
D’ESCRIPTURA
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Tot comença quan 
l’arbre neix.

Tot seguit l’arbre
creix.

Acaba quan l’arbre 
floreix, i tot 
es repeteix.

Quan la fulla caduca,
l’arbre perd la perruca,
però després canvia l’estació
i llavors torna el color.

L’arbre no es desplaça,
es queda quiet al mig
de la plaça,
fent bonic
i esperant fer-se més 
gran.

Mark Krakkai Poza, 5è B  

Mi celebración favorita es la Navidad, porque viene 
toda mi familia y me traen muchos regalos. Lo cele-
bro en mi casa, yo soy la primera en levantarme y me 
tengo que esperar tres horas en mi habitación hasta 
que mis padres se levanten. Yo me levanto a las siete 
y mis padres a las diez, lo que hacemos es desayunar 
tostadas con jamón y queso. Después, abrimos los 
regalos con mucha delicadeza y luego encendemos 
la radio y todos nos ponemos a bailar. Después, nos 
ponemos a cocinar madalenas y pastelitos de choco-
late, que los decoramos con fresas y con pepitas de 
chocolate. Al final, las madalenas quedan muy ricas, 
pero los pastelitos no tanto.

María Ruiz, 5è B

Mi celebración favorita

Per a la princesa espantada, 
una rosa ben rosada.
Per al cavaller valent,
una armadura ben resistent.

Per al drac enfadat, 
un xai escagarrinat. 
Per a la gent del poble,
una vida noble.

I un tros de xocolata
Per al gat i la gata.

Aisha

Sant Jordi
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Durant el segon trimestre, els alumnes de sisè vam treballar l’entrevista. Vam veure exemples tant 
orals com escrits, ens vam entrevistar entre nosaltres i, per últim, i aprofitant que a Coneixement del 
medi estàvem estudiant els sectors, vam decidir elaborar unes entrevistes a diferents serveis de la 
ciutat de Sant Cugat. 

A continuació, us deixem dos exemples del treball realitzat. 
Alumnes de 6è

Quins serveis oferiu? Són gratuïts?
Formació, entitats i associacions. Els serveis per a grups són 
gratuïts, però els particulars sí que costen diners.

Quin any es va fundar el casal de cultura? 
No sé l’any exactament.

Per què es va fundar? 
Primer va ser una escola i després un casal.

Quines instal·lacions tenen? Quina és la més demanada ?
Aules de formació, d’informàtica, per a corals, sala d’actes... 
L’aula de formació és la més demanada.

Quines persones vénen més: nens, joves o adults ?
Adults, sobretot.

Quin horari té el casal de cultura? Obre els festius?
L’horari és de 9:00 a 21:00h i els festius de 8:00 a 23:45h, 
aproximadament. 

Quantes persones treballen al casal de cultura? Quina fei-
na fan?
Sis persones treballen al despatx, vuit al despatx del CAP, 12 
professors a l’escola i 4 a consergeria.

Vostè quina feina fa? Li agrada?
Sóc recepcionista i sí, m’agrada molt la meva feina.

L’ajuntament té pensat fer noves instal·lacions?
No ho sabem amb certesa. 

Hi ve molta gent?
Sí, moltíssima gent.

Quantes hores treballa?
Unes set hores cada dia.

Entrevista realitzada per Mariona Adzarà, Jan Barja, Ènia 
Martinell i Dani Ruiz.

ENTREVISTA AL CASAL DE CULTURA

Ja sabem que la biblioteca porta el nom d’en Gabriel Ferra-
ter, però ens diries qui és o qui va ser?   
Va ser un escriptor de Sant Cugat.

Des de quan està oberta la biblioteca?
Des de l‘any 1992, és a dir, des de fa 24 anys.

Heu estat sempre en aquest lloc?
No, vam estar ubicats als Quatre cantons i allí, la biblioteca 
depenia de La Caixa de Pensions.

Quants llibres hi ha, aproximadament, a la biblioteca?
Hi ha uns 70.000 llibres.

Els llibres estan classificats d’alguna manera?
Sí. CDU, que vol dir Classificació Decimal Universal. Cada 
matèria té un número del 0 al 9. Cada conte té un gomet de 
diferent color perquè els nens o nenes petits sàpiguen quins 
són els de la seva categoria. 
   
Quin és el tipus de relat que agrada més a la gent?
La novel·la és el tipus de relat més demanat.

Teniu ordinadors? I de préstec?
Sí, tenim ordinadors, però no de préstec.

Feu carnets de soci?
Sí, fem carnets individuals i carnets per a entitats (museu, es-
cola…).

Hi ha alguna zona per venir a estudiar? I infantil?
Sí, pots venir a estudiar i també hi ha una zona infantil.

Quin és l’horari que té la biblioteca?
Dilluns obrim de les 16:00 fins a les 21:00; de dimarts a diven-
dres obrim de les 10:00 fins a les 21:00; dissabtes obrim de 
les 10:00 fins a les 19:00 i diumenges tanquem.

Vosaltres entreu abans de l’horari de biblioteca per enlles-
tir-la per quan obriu al públic?
Sí, entrem una hora o mitja hora abans.

Quants treballadors sou a la biblioteca?
A la biblioteca hi ha 9 treballadors: una directora, cinc tècnics 
auxiliars, un bibliotecari, un conserge al matí i un conserge a 
la tarda. 

I tu, quants anys portes treballant a la biblioteca?
Fa sis anys.

Alguna vegada han entrat a robar a la biblioteca?
Amb la biblioteca oberta sí que han robat algun ordinador, 
etc.

Voldríeu millorar algun aspecte de la biblioteca?
Voldríem millorar l’espai per a les activitats i les prestatgeries.

Entrevista feta per Berta Albesa, Olivia Berrocal, Jaume Gas-
só, Mar Pérez  i Robert Tomi

Entrevista a la Mireia, recepcionista de la 
BIBLIOTECA GABRIEL FERRATER de Sant Cugat del Vallés



14

1.-Quants anys tenies quan vas arribar al Jaume 
Ferran i Clua?
Tenia 42 anys i era el curs 2000-2001. L’escola acaba-
va de fer 42 anys.

2.-Has treballat a altres escoles? Quina era la teva 
funció?
Vaig treballar a l’escola Joan Maragall i la meva fun-
ció va ser mestre de català, tutor i director. Al Pau 
Vila de Papiol vaig treballar de tutor i director, com 
a l’escola Jaume Ferran i Clua.  

3.-Quina matèria t’agrada més ensenyar?
La matèria que m’agrada més ense-

nyar és tutoria, medi i català.

4.-Quins són els cicles en què 
t’ha agradat més treballar?
Els cicles on més m’ha agradat 

treballar han estat cicle mitjà i ci-
cle superior.

5.-Durant quants anys vas ser director?
En totes les escoles on he treballat he es-
tat director durant quatre anys.

6.-Què t’ha agradat més: ser director o 
ser mestre?
Les dues coses m’han agradat molt.

7.-I, a part de ser mestre, has treba-
llat d’alguna altra cosa?

No.

8.-T’agrada anar de colò-
nies amb els nens?
Sí, m’encanta! És una al-
tra manera de conviure 
amb ells.

9.-En quin curs has treballat més?
He treballat més anys al cicle superior.

10.-Quin dia et jubilaràs?
Em jubilaré a final de curs. M’acomiadaré dels alum-
nes el 21 de juny i dels mestres, a final de mes.

11.-Quan et jubilis, vindràs a visitar-nos?
Clar que sí. Quan pugui, col·laboraré amb l’hort i 
amb les increïbles festes que feu a l’escola.
12.-Tens pensat què faràs quan et jubilis?
No. Prefereixo que les coses vagin venint. Tinc algu-
na idea, però sobretot m’agradaria viatjar, fer excur-
sions i estar amb els amics jubilats.

13.-Prefereixes els gegants o els capgrossos? Algu-
na vegada n’has portat algun?
Prefereixo més els gegants. Sí, algun cop n’he portat algun. 

14.- Ara, a què dediques el teu temps lliure?
Dedico el meu temps lliure a caminar, ballar el ball 
del vot, fer pilates... També m’agrada dedicar temps 
a la cultura i, sobretot, estar a l’hort de casa.

15.-Gaudeixes estant en contacte amb la natura?
Sí, no podria viure sense ella.

16.-Quins països has visitat durant la teva vida?
Molts. Penso que viatjant descobreixes noves cul-
tures.

Lluc Andrés, Dàlia Lecina,  
Lucia Mayol i Robert Tomi, 6è A

ENTREVISTA AL FRANCESC CARBÓ

ENTREVISTES
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ENTREVISTA  
AL LLUÍS GALLIFA
(mestre de música)

Entrevistem al Lluís, mestre que ha vingut nou aquest curs i ensenya música a tots els 
alumnes de l’escola.

1-. Quants anys fa que ets mestre?
Vaig començar fa 11 anys. Vaig estar dos anys de 
substitut i ara ja porto 9 anys des que tinc la meva 
plaça.

2-. Per què vas decidir ser mestre de música?
Perquè vinc del món del lleure. Jo ja havia portat 
canalla i m’agradava la música. Era una forma 
d’ajuntar les coses que m’agraden.

3-. Per què vas decidir ser mestre de primària i 
no de secundària o d’adults?
Per la quantitat d’hores de música que es fan, a 
primària se’n fan més.

4-.Sabem que véns del Ciutat d’Alba... Quines di-
ferències has notat entre aquella escola i el Fer-
ran Clua? 
El Ferran Clua té molts  anys, hi ha una línia esta-
blerta i... també he notat que a l’hivern hi fa molt 
més fred!!  

5-. Et costa adaptar-te a les escoles on vas?
No, he tingut la sort d’anar a parar a bones escoles.

6-. T’agrada anar de colònies amb els teus alum-
nes?
Sí. M’encanta veure els alumnes en un altre ambi-
ent.

7-. Quina és la cançó que creus que agrada més 
als alumnes?
The Days o Let her go als grans; Bicicletes, als mit-
jans, i Micos i mones, als petits.

8-. Quina va ser la primera vegada que vas  to-
car? Amb quin instrument? 
A l’escola, quan era petit, tocàvem la flauta dolça.

9-. I de gran, a quins grups de música has tocat?
He tocat a The Smoking Dogs, Gespa, Imputats, i 
Rita i Lluís.

Entrant una mica en la teva vida personal...
10-.Quins són els teus hobbies?
Vaig convertir el meu hobbie en la meva feina (la 
música). També m’agrada molt passejar per la mun-
tanya.

11-. T’imagines amb el cabell curt o calb?
Sou molt dolents!!! (riures). Quan em comenci a 
clapejar me’l tallaré molt curt.

12-. Quan eres petit, a quina escola vas estudiar?
A l’escola Lys, una escola molt petita del barri del 
Putxet, a Barcelona.

13-. T’agrada el teu nom? El canviaries per un al-
tre?
Sí, estic content amb ell, però també m’agraden 
molt els noms de: Maurici, Gil i Tomàs.

14-. Practiques algun esport?
M’agrada anar a córrer i també esquiar.

15-. T’agrada el teu ofici?
M’encanta! És un ofici que em dóna molta vida.

Martina González, Anuk Guerra,  
Martí Molinero i Xènia Tehàs, 6è B

ENTREVISTES
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OBJECTIU: Millorar la competència comunicativa en llengua anglesa.
Fa dos anys que a l’escola s’imparteixen en anglès les classes de plàstica a la majoria de 

nivells. Aquest curs, a més a més,  s’han dut a terme en alguns d’ells, vàries experiències 
d’aprenentatge basat en projectes, vehiculades a través de les àrees de plàstica i música.

Aquesta metodología (PBL)  implica:
•  Una pregunta retadora per a l’alumnat, que intenti resoldre un problema o situación 

real.
• Un procès d’investigació per contestar la pregunta.
• Un producte final.
•  Un auditori (companys, escola, barri..) al qual es comunica o es lliura el pro-

ducte final.
És una forma de treballar que potencia l’autonomia, el treball coopoeratiu, 

l’aprenentatge d’habilitats de recerca i planificació, la responsabilitat i la conscièn-
cia del propi aprenentatge. Normalment es tracta de projectes interdisciplinars.

Partint de situacions en que l’alumnat se sent molt implicat, s’afavoreix la millora 
de la comunicació, en aquest cas, en llengua anglesa.

MAKING TOYS FROM RECYCLED STUFF 
(2nd grade)

The “Driving question: a guide throngh the 
process.

Every team experiments with three different
materials and fills out both a properties’ and 
a safety‘s checklist. Following on, they share 
their findings with their mates.     

Putting in the correct order the tasks of a 
toy’s tutorial. Reflecting on the importance 
of having a plan.

Making one of the toys: the “Fish toss”.

VISUAL ARTS & MUSIC  
PBL: PROJECT BASED LEARNING 
(Aprenentatge basat en projectes)
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And the result: 

The “real problem” to solve and the 
driving question that guide the project.

We analyse different types of graffitis 
and draw some sketches of them.

FROM A GRAFFITI TO A STREET MURAL 
(5th grade)

The first instrument that we have listened to is a violin; the second 
one is a flute,the third one a lute and the last one an harpsichord.

After listening to the music they must work in groups and decide 
what instruments have appeared.

After reading the text and listening to these music styles, they 
decide the correct order of the images  discussing in groups.

WHAT INSTRUMENTS ARE 
YOU LISTENING TO IN 
THESE CLASSICAL MUSICAL 
PIECES? (5th and 6th grade)

In different teams, children decided the 
graffiti they want to draw and paint. 
They gave roles to each member of the 
team and reflected on the elements a 
graffiti must to have and represent.
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Volem donar les gràcies al papa d’en Quim de les Llunes per haver-nos fet aquests murals amb els 
personatges principals de la llegenda de Sant Jordi. Oi que estem guapos?

SANT JORDI

Teia Moner
El passat 5 de maig, les Llunes i els Estels vam fer la nostra primera 
sortida de tot el dia. Vam anar a Palau Solità i Plegamans per visitar el 
taller de titelles de la Teia Moner. Ens va agradar molt poder tocar tot 
tipus de titelles i fer una papallona de guant, però el més emocionant 
va ser fer un pícnic tots junts a un parc!!!!

ACTIVITATS I SORTIDES (P3)
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Aquest trimestre hem fet dues sortides ben dife-
rents. Una ens ha apropat a la natura i l’altra ens ha 
deixat jugar a ser joves conductors. A l’abril, vam 
anar a l’Hort de Can Mates i vam passejar, olorar, tas-
tar, remenar, plantar i regar hortalisses. Fins i tot vam 
tenir una estona per jugar al parc.

Més endavant, vam passar un matí entre vehicles a 
la ITV. Primer ens van explicar un conte, després, men-
tre uns observaven com es revisen els vehicles, els al-
tres conduïen bicicletes i cotxes per un circuit amb 
senyals de trànsit i semàfors. Com vam riure quan els 
cotxes no anaven cap a on nosaltres volíem!!!

LA NATURA I ELS VEHICLES

Hort de Can Mates

ITV Sant Cugat

ACTIVITATS I SORTIDES (P4)
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Una de les activitats que més ha entusiasmat a les 
classes de P5 han estat les colònies al poble d’Ai-
guafreda. 

L’11 de maig al matí i sota un cel gris i plujós, els 
Diplodocus i els Tiranosaures estaven desitjant pu-
jar a l’autocar que els portaria cap a la casa de la 
Llobeta. Allà, tot i que quan van arribar encara plo-
via, els núvols van deixar pas a un sol brillant que va 
acompanyar els dos grups en la seva gran aventura. 
Noves coneixences, activitats plenes de sorpreses, 
monitors propers i divertits, melodies boniques amb 
guitarra... quantes coses que hem tingut per expli-
car! Una experiència diferent que ens fa créixer i 
gaudir tot compartint moments inoblidables. Gràci-
es a tots per fer-ho possible!!

SÚPER 

COLÒNIES

ACTIVITATS I SORTIDES (P5)
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VISITA A LA PEDRERA
Al Migdia, vam dinar en una zona de picnic amb tauletes i engronxadors. A la tarda, l’autocar ens va 
portar a la Pedrera. Allà ens esperava una noia guia

ACTIVITATS I SORTIDES (1R)
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El 21 de febrer els alumnes de segon vam visitar el Park Güell i la Pedrera per conèixer millor 
l’Antoni Gaudí. Estàvem estudiant aquest arquitecte modernista a classe i l’excursió ens va aju-
dar a conèixer millor la seva obra. Ens va sorprendre molt la quantitat de gent que anava a visi-
tar els dos llocs cada dia... Si ho veiés l’Antoni Gaudí! 

VISITA AL PARC GÜELL I LA PEDRERA

ACTIVITATS I SORTIDES (2N)
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Els nens i les nenes de tercer hem estat  
de colònies els dies 26,27 i 28 d’abril a 
Castellar de N’Hug, a l’Alt Berguedà.  

El temps va fer de les seves, vam co-
mençar amb pluja, vam continuar amb 
neu i finalment va sortir un sol radiant. 
Van ser uns dies plens d’aventures, des-
cobertes i gresca... Va ser molt emocio-
nant i divertit!!

LES  
FANTÀSTIQUES 
COLÒNIES  
DE 3R

ACTIVITATS I SORTIDES (3R)
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La Cristina Losantos, il·lustradora de contes infantils, ens 

va expicar la seva feina, que consisteix a fer dibuixos. La 

seva màgia en dibuixar, en convertir objectes en éssers 

animats, en saber buscar diferents punts de vista o tenir 

molta imaginació ens van meravellar. Va ser fantàstic!! Des-

prés de les seves interessants explicacions, nosaltres vam 

fer proves.

LA VISITA DE LA CRISTINA LOSANTOS

La visita del Cesc Carbó en va fer descobrir un país tan 
bonic com és el Nepal. Després del terratrèmol hi va estar 
4 mesos amb una ONG ajudant a reconstruir una escola. 
L’esforç de la gent, els somriures de la quitxalla, les ganes 
de tirar endavant, els colors de les banderes i els símbols 
ens van ajudar a entendre que cal que valorem  molt el que 
tenim a Catalunya i a la nostra escola. Va ser molt didàctic 
i interessant. Nosaltres farem banderes i les enviarem a 
l’escola del Nepal.  

LA VISITA DEL CESC CARBÓ

El  Sergi  ens va 
parlar d’eines de 
la prehistïria.

El Guillermo  
i l’ aparell 
respiratori

L’ Empar i el món 
dels contes.

El Josep i l’ aparell 
circulatori

Gràcies als pares i mares del nivell que ens han vingut a explicar moltes coses!

Durant aquests dos trimestres hem fet moltes activitats. 

ACTIVITATS I SORTIDES (4T)
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CANTÀNIA
Dimecres, 17 de maig, els nens i nenes de cinquè 
vam cantar la Cantània de La nit dels malsons. 

Vam estar assajant des de principis del segon 
trimestre i, per fi, va ser el moment d’ensenyar el 
que havíem après. Quan vam arribar a l’auditori, 
vam assajar amb 380 nens de diferents escoles, i 
hem de dir que ens va sortir bastant bé. Vam es-
tar dues hores assajant amb el director i estàvem 
molt contents de participar-hi. Al camerino, hi ha-
via unes bombetes molt “xules”, d’aquelles dels 
famosos quan s’arreglen per sortir a actuar. Ens 
sentíem molt nerviosos i emocionats.

Quan es va pujar el teló, ens vam quedar boca-

badats dels pares que hi havia, uns... mil potser! 
Al començar a cantar, tots ens vam quedar 

més tranquils. Sort que els van dir que no podien 
fer fotos amb flaix..., ningú va fer cas i van comen-
çar a disparar i a fer servir les llanternes sense 
parar. 

Després de cantar, ens vam trobar amb els pa-
res i, molt emocionats, pares i fills se’n van anar 
cap a casa moooooooooooolt feliços d’haver can-
tat i haver gaudit d’una Cantània tant esplèndida!

Tots els alumnes de cinquè i les tutores volem 
donar les gràcies al Lluís per haver-nos fet viure 
aquesta magnífica experiència.

ACTIVITATS I SORTIDES (5È)
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SORTIDA A SANT CUGAT
El passat divendres, 17 de març, els alumnes de sisè 
vam anar a Sant Cugat per fer un treball d’investiga-
ció sobre alguns serveis de la ciutat.

Primer, vam esmorzar al parc Ramón Barnils i des-
prés, ens vam separar per grups de treball. Cada 
grup havia preparat una entrevista per fer al respon-
sable de cada servei. Els serveis que vam visitar van 
ser: Medi ambient, Educació i sanitat (a l’edifici de 
l’ajuntament), Policia local, OMET (Oficina Municipal 
d’Esports), Casal de cultura, Oficina de turisme, Bibli-
oteca, Casal Torreblanca i Escola de música.

Ens van atendre molt amablement i ens van ense-
nyar les instal·lacions. Una vegada acabades les en-
trevistes, cadascú va fer una enquesta sobre alimen-
tació, moda i tecnologia a un home i a una dona, per 
després, a classe, fer un estudi estadístic. Per últim, 
vam fer un recompte dels establiments que hi ha al 
carrer Santiago Rusiñol.

Va ser un dia molt divertit i interessant! Vam 
aprendre moltíssim! 

ACTIVITATS I SORTIDES (6È)
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SETMANA  
CULTURAL
Enguany el parc d’atraccions de les emocions ha 
estat el centre d’interès de les activitats del migdia 
i, per tant, aquest any tots hem format parc d’un 
parc d’atraccions temàtic. 

Cada cicle ha representat un país o regió dife-
rent, i ens hem distribuït de la següent manera:

P4 i P5 LA POLINÈSIA
1r i 2n LA XINA
3r i 4t MÈXIC
5é i 6è L’OEST AMERICÀ

Des del mes de març, els nens i nenes de P4 fins 
a 6è, amb les seves monitores respectives, han es-
tat preparant algunes de les activitats que requeri-
en més temps.

Dilluns: dinar especial amb un àpat característic 
de cada regió, i cada cicle ha fet una activitat dife-
rent que té relació amb el seu país. 

Tots els nens i nenes tenien el mateix menjar, 
però l’activitat especial de cada cicle era la se-
güent:

P4 i P5 fem un taller d’elaboració d’una broque-
ta de pinya, plàtan i síndria, amb xocolata desfeta.

1r i 2n mengem l’arròs amb palets xinesos.
3r i 4t elaborem “tacos” ficant arròs i pollastre 

dins de les “tortillas”.
4t i 5è mengem les patates amb un tastet de 

tres salses: barbacoa, quètxup i maionesa.
Com a activitat de pati, hem après i cantat una 

cançó:

Dimarts: hem fet un taller per elaborar algun 
detall per a la festa de divendres, que té relació 
amb la regió del nostre parc temàtic, que ha triat 
cada cicle:

P4 i P5 Faldilles hawaianes
1r i 2n Barret xinès i pai-pai
3r i 4t Maraques
5è i 6è  Vestit de germans Dalton i xapa de 

Lucky Luke

Dimecres: hem assajat els balls que estem pre-
parant per a la festa de divendres, i que tenen re-
lació amb el país escollit:

P4 i P5 Hawaian rollercoast”
1r i 2n Gangnam Styles” i “Levan Polka”
4t La cucaracha” (3r estava de colònies)
5è i 6è Country” amb la música de Lucky Luke.

Dijous: les monitores han explicat contes i lle-
gendes relacionades amb la Polinèsia, la Xina i Mè-
xic. Els alumnes de cinquè i sisè han vist els dibui-
xos animats de “Lucky Luke, i han llegit alguns 
còmics:

Divendres: hem fet una gran festa! Primer hem 
dinat tots junts al pati tancat, de P4 fins a sisè, as-
seguts fent rotllanes per cursos. Ens ha fet un pre-
ciós dia de sol i ja no quedava ni rastre de la pluja 
dels dies anteriors. El menú estava format per un 
entrepà d’hamburguesa (quètxup opcional), nug-
gets amb patates xips i polin. P3 ha dinat al menja-
dor.

Després hem anat a les pistes i, quan ja estaven 
tots preparats amb els complements que havien 
preparat com a taller de migdia, cada cicle ha re-
presentat el seu ball, mentre la resta de companys 
i companyes els mirava i en gaudia. Eren els balls 
que també havien estat aprenent i assajant en el 
temps de migdia.

TEMPS DE MIGDIA
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TEMPS DE MIGDIA

DINAR SENSORIAL
7iTria ens ha proposat un dinar molt especial per a aquest curs, i l’hem posat en pràctica el 23 de febrer. 
Es tracta que els nens i nenes experimentin amb els sentits.

Amb el primer plat, hem posat música de diferents 

ritmes, per tal que experimentin si canvia el gust del 

menjar segons la música que escolten, si està més bo 

amb el rock o amb la música clàssica, etc.

OÏDA

Amb el segon plat, els hem tapat els ulls amb mo-

cadors o antifaços, segons el curs i el que havien pre-

parat, i han agafat el menjar amb les mans.

VISTA I TACTE

Amb les postres han pogut tastar un mateix aliment 

amb tres condiments diferents. Han sucat les palme-

retes en 3 bols diferents: un amb mel, un altre amb 

xocolata i un altre amb sal.

GUSTEls nens 
i nenes 
s’ho han 
passat 
súper 
bé!!!
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DINAR LLIGAT
El dia 24 de febrer hem gaudit d’un dinar ben poca solta: els nens i 
nenes de primer a sisè han dinat amb les mans lligades a les dels com-
panys del costat. Així, per portar-se el menjar a la boca, s’han hagut 
de posar d’acord amb el nen o nena amb qui estaven lligats. Els alum-
nes de P4 i P5 han dinat amb unes màscares molt boniques que s’ha-
vien fet en els tallers del migdia.

Tot plegat ha estat molt divertit!

TEMPS DE MIGDIA
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ACTUALITAT

La vida passa per diferents etapes: quan naixem, depenem totalment dels pares; els 
primers anys, aprenem coses importants com, caminar i parlar; a l’escola, ampliem el 

nostre cercle d’amistats i fem noves descobertes; de joves, agafem autonomia i esti-
mem intensament; d’adults, és quan ens impliquem amb la família, la professió, és 
quan vivim plenament i donem el millor de nosaltres. I arriba la jubilació, una 
nova i merescuda etapa que hem de saber viure amb il·lusió.

Doncs bé, Francesc , a l’escola hem gaudit de la teva millor etapa. Uns 
anys com a director i tots com a company. Has posat molta energia, la teva 
companyonia i professionalitat, amb un toc d’humor, força hiperactivitat i 
molta emotivitat.

Els del Ferran agraïm la teva dedicació desinteressada, les teves inquietuds 
educatives, els teus escrits emotius, les teves il·lusions compartides, els teus de-
talls amb tothom, les teves paraules amables, la teva feina ben feta!

Els del Ferran: mestres i monitors, alumnes i famílies, i tota la comuni-
tat educativa, avui, aprofitem per donar-te les gràcies i desitjar-te molta 
sort!

Arribes en plenitud i no dubtem dels múltiples plans que tens i tindràs. 
Només volem que trobis un moment per saludar-nos i compartir alguna 
cosa. 

Nosaltres sempre et portarem al cor!
Gràcies, Francesc!

No sé perquè és tan difícil escriure unes paraules de comiat a una persona estimada. Potser perquè 
és difícil assumir la seva partida, potser hi ha tants moments de mil colors compartits que es fa com-

plicat endreçar-los i donar el valor que van tan tenir i que tindran en un futur. Voltes i més voltes, preci-
sament això és la vida, si més no, la de qualsevol de nosaltres i les circumstàncies fan que no sempre la 
visquem de la mateixa manera.

Tu, Dolo, has fet un llarg camí, aquí, al Ferran. Malgrat alguna anada i tornada, part de la teva histò-
ria l’has escrita a la nostra escola, la de tots. La teva empremta és tangible i única. La dedicació i voca-
ció incondicional per fer que els aprenentatges fossin perdurables, inoblidables, creatius, motivadors i 
alhora rigorosos, fan que tant els mestres com centenars d’alumnes no t’oblidem mai. 

Aquells gegants petitons, els nens i nenes convertits en titelles, o amb els cabells espiralats i de co-
lors, les ombres xineses, els contes i històries que escrivien, les endevinalles i poemes que els ensenya-
ves i ells aprenien i inventaven, aquella lletra tan ben perfilada que sortia d’un llapis ben esmolat, les 
lliçons i experiments de ciències, aquells reculls de textos que anaven canviant any rere any i que eren 
una obra mestra, essent tan petits els teus alumnes que sempre et recordaran perquè te’ls guanyaves 
de debò i veien en la teva mirada el caliu d’una bona mestra que es preocupava per ells. Tot això ha estat 
gràcies a les teves ganes d’encomanar a la canalla el valor de la feina ben feta. Buff... com t’enyorarem!

Els teus companys i companyes, d’ara i també els que ja s’han jubilat, portarem dins nostre part del 
teu esperit, que és una miqueta el del Ferran. Recordarem sempre els moments de complicitat, les ri-
alles, els teus consells a l’hora d’escollir una bona exposició... tantes i tantes coses... 

Ara, continua donant voltes, la vida segueix i, més que mai, pots gaudir d’un temps on et serà més 
fàcil decidir què fer o deixar de fer.

Nosaltres, a estones, t’acompanyarem!
Gràcies, Dolors!

ADÉU, FRANCESC

ADÉU, DOLO
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ENTRETENIMENTS

7 DIFERÈNCIES

EN UN PARC HO TROBARÀS I MOLT ET DIVERITÀS

... A PINTAR!

BUSCA 5 PARAULES RELACIONADES AMB LA PRIMAVERA 

TROBA UN REFRESC PER L’ESTIU...
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NE
W VIS

UAL  Si un dia caus, no et preocupis!  

Fes com el sol!
Que cada tarda cau,  

però cada matí  

es lleva amb més resplendor!

Perseguiu els vostres somnis!  

US ESTIMEM!

C/Brollador, 5
EMD Valldoreix
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