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vui no parlarem d’ètica, moral, ni de ideologies amb regust tendenciós de filosofies de 

grups dominants o menys dominants. L’Editorial d’aquesta publicació respon a una 

anàlisi d’un dels instruments importants de relació humana, i que fóra bo que el nostres 

alumnes i fills  aprenguessin a fer-lo servir. Inclús no estaria malament que nosaltres, els grans, 

l’utilitzéssim; però això és un altre cantar. Parlem de l’ EMPATIA. 

L’Empatia –del vocable grec - és anomenada també “intel·ligència 

interpersonal” en la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardnes. Diu aquest autor 

que es tracta de la “capacitat cognitiva de percebre, dins d’un context comú, el que  un altre 

individu pot sentir”. És a dir que estem parlant d’un sentiment de participació afectiva d’una 

persona a la realitat que afecta a l’altri. 

Estem vivint en un moment històric, pot ser ha estat sempre, en el que els efectes negatius 

dels problemes que ens afecten en el camí quotidià, els atribuïm als poders omnímodes que,  de 

manera irrefutable, i un dia sí i l’altre també, ens imposen mides ofegants. Això es així. Cal tan 

sols fullejar quelcom rotatiu, per la pàgina que sigui, i comprovem com els grans banquers, els 

polítics de renom, en resum els “senyors de la guerra”, intenten disposar de les nostres vides amb 

les seves disposicions preses entre telediari i telediari. 

Versus aquesta dinàmica podem fer coses, d’altra manera seriem a la Prehistòria, com 

burxar i burxar de manera conjunta, fins que trontollin les altes torres. Però aquest procés és llarg 

i, sense oblidar-lo, no hauríem de deixar que fos massa vinculant a la nostra felicitat quotidiana. 

A part d’aquet nivell, està el nostre, el dels que fem camí cada albada; el personal;  el que 

necessita de les habilitats individuals  per  sortejar els entrebancs que ens trobem a cada moment. 

Fóra terrible que aquells que manen en els nostres diners, el nostre treball, en la nostra manera de 

vestir, comprar, i fins i tot en el nostre menjar, els hi deixéssim manar en la nostra manera de 

ésser feliços. Fins aquí podíem arribar! No, les nostres vivències són només nostres. Ens podran 

fer caminar per camí de pedres. Però el somriure, l’amabilitat, la solidaritat, la cooperació, 

l’empatia amb el dolor de l’altre seria una pena que ens la furtessin. I quan dic això no estic 

parlant de submissió, acceptació, parlo d’adequació, del patrimoni genètic que com essers 

humans ens pertany. 

Ens queda un espai propi del nostre tarannà íntim; aquest és indelegable i un dels 

elements que dona força felicitat a l’hortet del personal almari. És aquí on podem fer servir 

l’Empatia; la pràctica d’aquest concepte és una vaselina generadora d’energia força positiva. Fa 

uns dies deia el Dalài Lama en una entrevista: “si volem que el món vagi millor comencem per 

ésser amables.”     

 

 

Venerando Murciano León  
 
  

A 

    A la vida professional i per suposat a l’íntima i personal, transmetre bona energia és caminar a sobre de la 

catifa del possible enteniment i la pau; transmetre mala energia és ensementar de tatxes el terra que ens envolta. 

 I a la fi, no oblidem, que sempre s’ha de caminar. (Joaquín Lorente.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
  

Otro curso más que se nos acaba, otra clase de 6º que se va. Han estado 

con nosotros desde guardería. Hemos visto los cambios que han ido haciendo, 

todos para bien.  

Comienzan una nueva etapa, juntos o separados, en el mismo instituto o 

en otro, y, desde estas páginas les deseamos lo mejor para todos ellos. ¡Ánimo! 

Aprovecho también para despedirme, después de 16 años, perteneciendo 

a esta gran familia que es la Escola Azorín.  

Me llevo muchos recuerdos de profesores que siguen y otros que se 

fueron, de nuestras cocineras y de nuestras administrativas. De todas las familias 

que a lo largo de los años nos han ayudado a hacer del AMPA otra pequeña 

familia.  

A todos muchas gracias. 

Loli Lucas 

PD: Les deseo a la nueva junta de AMPA mucha suerte y gracias por continuar 

donde yo he estado. Con tristeza lo dejo. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

Classe dels Conillets  

EI-0 
 

Classe dels Pollets 

EI-1 

Classe dels Cargols 

EI-2 

Aquí ens teniu. Aquests són els 

nostres companys i companyes 

amb els que compartim (de 

vegades), riem, experimentem i 

aprenem dia a dia! 

Les nostres educadores estan 

molt orgulloses de nosaltres 

Fins aviat! 

 

Us desitgem un bon estiu a 

tothom. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QUÈ ÉS AIXÒ? 
 

Aquí ens teniu. Som els més menuts de la 
Llar... 
Com podeu veure a la foto estem 
experimentant amb papers de molts 
colors... Que si me’l poso al cap, que si 
l’estripo, que si fa un soroll!!! 
 
Aquesta és una petita mostra de les 
estonetes de joc. Ens ho passem molt bé. 
Aprenem mitjançant l’estimulació i 
l’experimentació dia rere dia. 
 
Esperem aprendre molt i molt! 
 

Classe dels Conillets 

ENS EXPRESSEM AMB CERES 
SEGUINT DIFERENTS AUDICIONS MUSICALS 

 

Nosaltres som la classe dels Pollets i aquí ens 
veieu fent una activitat amb la que vam gaudir molt. 
Les nostres educadores ens van preparar paper 
d’embalar i el van col·locar al terra, seguidament van 
posar un cd amb música clàssica, van repartir una 
cera a cadascú i ens vam distribuir per l’espai. La 
música va començar a sonar i cadascú al seu ritme va 
començar a expressar-se lliurament pel paper. 
Alguns de tant en tant canviaven de color de cera i 
d’altres sempre pintaven amb la mateixa, anàvem 
variant de postures, a estones pintàvem estirats, 
d’altres asseguts... Les educadores no paraven de 
verbalitzar que estaven molt sorpreses i contentes 
perquè van poder veure que a la seva classe hi havia 
uns grans artistes, ja que quan la música anava mes 
ràpida nosaltres pintàvem més fort i quan anava més 
lenta pintàvem més fluix, érem com uns autèntics i 
autèntiques professionals!! 

Al finalitzar la nostra obra d’art plena de 
colors i de diferents intensitats, com estàvem tant 
satisfets i satisfetes, vam decidir penjar-la a la nostra 
classe per a poder-la mostrar a tothom que hi 
entrava, i tots coincidien i ens deia el mateix: “Quina 
obra d’art més maca! Quins artistes que esteu fets!!” 
 

Classe dels Pollets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe dels Pollets 



El dimecres 3 de maig, la classe 
dels Cargols vam anar a fer una visita al 
mercat del nostre barri. Una vegada 
vam acabar d’esmorzar, vam fer un tren 
molt contents i poc a poc vam anar 
baixant. Un cop a l’entrada de l’escola, 
com ja ens havien explicat, ens vam 
anar agafant de la corda tenint en 
compte de no deixar-nos anar, i 
d’aquesta manera vam anar sortint. 

Tot i que és el carrer del nostre 

centre, el fet de recorre’l amb els 
companys i companyes i amb les 
educadores va ser tota una experiència, 
semblava la primera vegada que 
passàvem per allà; ho miràvem tot com 
si fos nou i desconegut!! 

 
        Vam arribar!! Ja érem allà!! I qui 
ens esperava a la porta? El director del 
mercat per donar-nos la benvinguda!  

Seguidament, vam començar a fer 
el recorregut per les paradetes i a la 
vegada ens anaven explicant un munt 
de coses: els diferents tipus de fruites, 
de peixos, d’embotits… Va ser molt 
divertit!! A més, la gent ens somreia i 
ens anava saludant! 

Per finalitzar, ens van regalar una 
bossa amb dues peces de fruita: un 
plàtan i una poma. Ens la vam posar al 
braç i molt contents vam passejar per 
fora del mercat gaudint de l’olor de les 

diferents parades de flors. 
 

         Vam aprendre moltíssim i ens ho 
vam passar d’allò més bé!! 

Classe dels Cargols 

 

 
  



  

Som els nens i nenes 
d’Educació Infantil.  

Estem aquí per desitjar-
vos un bon estiu. 

Nosaltres segur que ho 
passarem molt bé i al 

setembre tornarem per 
aprendre moltes més 

coses. 
 Educació Infantil 

3 anys 
 

Educació Infantil 

5 anys 
 

Educació Infantil 

4 anys 
 



Hola! 
Som els nens i nenes de P-3, P-4 i P-5. Ja s'ha acabat el curs i ara sabem fer moltes més coses. Hem 

gaudit força fent un munt d'activitats i ara us explicarem algunes a la nostra manera: 

Vam anar al Teatre Joventut a veure "RIU DE LLUNA", llums, colors, música,... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

També vam anar a l' IMAX  a veure "PROFUNDITATS MARINES 3D", ens va 

impressionar molt, perquè semblava que estàvem dins del mar! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

ARNAU (P5) MARIA (P5) 

AROA T. (P3) ANAÍS (P4) 

ANA (P5) 



Quan ja feia més calor, vam visitar la Granja  "CAN PIDELASERRA", on vam fer 

de pagesos i grangers i fins i tot vam fer una volta amb carro de cavalls. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la diada de SANT JORDI van venir el grup de 

"3/4 de 15" a representar-nos la "Llegenda de Sant 

Jordi" amb TITELLES. Vam acabar la festa cantant i 

ballant tots junts. 

 

 

 

 

 

 

 

MARTA B. (P4) 

AINARA (P4) 

CLOE (P3) 

RAQUEL (P3) 



En la Setmana Cultural vam participar al CERTAMEN LITERARI de la millor manera 

que sabem: dibuixant!!! Ens hem dibuixat de superherois/nes fent coses bones. 

 

 

Amb l'arribada de la Primavera vam fer el nostre gran festival. Ens vam convertir 

en personatges de GREASE, cantant i ballant al ritme de ROCK AND ROLL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON ESTIU!    FINS AVIAT! 

ALICE (P3) ÀLEX (P4) ERIC R. (P5) 

ONA 

(P3) 

SALMA 

(P3) 

JULIA G. (P4) HUGO (P4) 

NURIA G. 

(P5) 

NURIA B. 

(P5) 



Al llarg del desenvolupament d’un nen, van sorgint diferents pors: por de la separació 

dels éssers estimats, de sentir-se abandonats pels pares, por de la foscor o dels animals, por 

davant de persones desconegudes, por quan comencen l’escola, etc. 

La por és una reacció normal davant d’una situació que sentim que ens amenaça perquè 

és desconeguda o incerta. La por fa una funció de protecció perquè ens posa en alerta davant 

d’estímuls perillosos. Quan un nen petit té por davant d’una persona desconeguda, aquesta por 

el protegeix de no marxar amb qualsevol estrany que es trobi pel carrer. Per tant, tenir por, en 

principi, és una reacció sana i moltes vegades evita riscos importants. 

Les primeres pors solen aparèixer cap al tres anys d’edat. En aquest moment els nenes i 

nenes encara no saben distingir bé el món real de l’imaginari i la imaginació adquireix molt 

protagonisme. Això provoca que una petita experiència els desperti un munt de sentiments i 

pensaments tant bons com dolents. 

També cal destacar el paper que fan els pares en l’aparició i el manteniment d’aquest 

sentiment de por. És freqüent que els adults siguin els responsables de despertar els temors 

dels fills, associant càstigs o renys amb situacions del tipus: “si no menges bé, anirem al 

metge perquè et punxi”, o “passaràs una estona tancat a... perquè no tornis a pegar al teu 

germà”. Aquesta mena d’amenaces o de sensacions no resulten gaire útils per fer desaparèixer 

la por, més aviat fan l’efecte contrari. 

En circumstàncies normals, les pors van desapareixent de manera natural. Hi ha algunes 

actituds dels pares que poden ajudar els nens i les nenes a superar la por. Cal parlar de les 

pors amb el nen o la nena i que ens expliqui que sent i que en pensa. És bo que comprengui 

que tots hem tingut por alguna vegada, però també cal dir-li que si li fan por moltes coses se’n 

pot perdre d’altres divertides, com anar al cinema a les fosques, etc. Convé fer-li sentir que és 

capaç de superar la seva por, i per això podem acompanyar-lo en les situacions que més 

l’inquieten. L’hem d’ajudar a enfrontar les situacions de por de forma natural i real, sense 

enganyar; per exemple, si el deixem a la nit o una estona a casa dels avis, no hem d’aprofitar 

un moment en què està despistat i marxar sense acomiadar-nos, si no explicar-li la situació 

real. De la mateixa manera si el nen té un malson i no pot dormir, és positiu anar al seu llit i 

demanar-li que ens expliqui el malson i intentar inventar un final que li agradés més, perquè 

així pugui tornar a dormir tranquil.  

Finalment, cal que tinguem en compte que la por no desapareixerà del tot. Al llarg de la 

seva vida, el nen continuarà tenint por davant de diverses situacions. L’important és que 

sàpiga reaccionar de la manera més adequada i que no li impedeixi tenir una vida normal. 

Isabel, Maribel, Raquel J.i Susana 
Mestres del Parvulari 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hola a tots i totes. Som 1r i 2n de Primària.  
Juntament amb els nostres mestres us desitgem un bon estiu.  

Fins aviat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Classe de  

1r EP 
 

Classe de  

2n EP 
 



  



Els nens i nenes de 2n us mostrem un recull d’algunes  
de les sortides que hem fet durant el curs 2011-2012 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

El dia 6 de març vam visitar el Teatre Joventut. 

L’obra de teatre es deia “Un llençol d’ estels”. 

Era una obra musical. Tractava sobre una nena que es 

deia Berta. Va viure moltes aventures amb el seu pare, 

qui va dibuixar el seu nom al cel.  

Participaven 3 músics que tocaven instruments. 

Nosaltres vam cantar amb ells.  

A l’ entrada del teatre, ens van posar unes 

polseres de diferents colors i amb aquestes  

vam fer un joc molt divertit. 
 
 
 
 
 
 
 

El dia 25 d’abril vam anar a la Casa Valldeperas a Sant 

Sadurní d’Anoia. 

Ens van explicar com es fan els gerros, els plats, 

ampolles… Ens van ensenyar com funcionava una màquina que 

feia fang. Vam fer un taller de terrissa que consistia en fer 

una manualitat amb fang blanc (rosa). Vam aprendre a utilitzar 

el torn per fer figures. 

També vam passejar per un bosc, on vam poder 

observar moltes espècies de plantes: oliveres, farigoles, 

espàrrecs, vinyes, ametllers… 

Després, vam jugar, vam ballar cançons molt modernes. 

Hi havia un parc amb tobogans i gronxadors, també vam pujar a una tirolina. 

Va ser un dia genial!!! 
 
 
 
 

 

El 9 de maig vam anar al Museu Industrial del Ter que està a Manlleu. 

Vam fer un taller d’ocells i peixos: vam observar els ocells amb 

uns prismàtics i vam escoltar els seus cants. Després vam anar a 

un laboratori, on hi havien peixeres amb peixos i vam fer unes 

fitxes. 

El segon taller era de teixits,: els nens ens vam posar una armilla 

de treballador i les nenes un davantal per fer la visita a la 

fàbrica-museu. 

Vam veure màquines antigues de teixir, vam tocar amb els ulls 

tancats cotó i llana, vam fer fil, vam pentinar llana… Per últim, 

vam jugar i vam tornar cap a casa molt contents. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Teatre   Jocs psicomotrius i d’aigua 

 Manualitats  Esports (Natació—Escacs—Tennis Taula) 

 Anglès (Speaking)  Jocs matemàtics / lingüístics (Reforç) 

 Excursions  Jocs audiovisuals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ESPLAI 2012 
  

(Del 25 de juny al 27 de juliol) 

  

ESCOLA AZORIN  

C/Anselm Clavé 6-8  

08902 L’HOSPITALET Telf: 933319997  

E-Mail: info@escolaazorin.com    

Web: http://escolaazorin.com 

Activitats per nens/es de P3 a 6è de Primària:  
                
  

Esports 
  

A l’estiu cal fer esport   
i quin millor i més  

complert que la natació…  
Vine a refrescar-te  

a la piscina amb nosaltres. 

Anglès 

Parlem en anglès. 

Farem  

diferents activitats 

per practicar aquesta 

llengua. 

Excursions 
Ens agrada  

jugar, córrer i saltar.  

Per fer tot això  

res millor que sortir d’excursió. 

Teatre 

T’agrada el teatre?  

A l’escola farem  

representacions 

 divertides per passar  

moments agradables. 

Menjador casolà 
Assaboreix plats estiuencs,  

saludables i gustosos amb la companyia  

dels teus companys i amics. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe de  

3r EP 
 

Nosaltres som el Cicle Mitjà.  

Hem treballat molt enguany i ens mereixem unes bones vacances.  

Però també repassarem totes les assignatures perquè sinó al setembre... 
 



El divendres 27 d’abril vaig anar d’excursió amb la meva 
Escola a un poble que es diu Cardona. Vam visitar el castell que 
està situat dalt de la muntanya; ens van ensenyar els patis, 
l’església i la torre. El castell va ser construit per defensar el 
poble i protegir les mines de sal. A l’església, el Víctor, la Ruth, 
l’Esteve, La Irene i el Nico van fer una funció. 

Després ens van portar a les mines de sal en un tren 
petitó. Només arribar ens van posar un casc i ens van deixar 
llepar les parets que estaven plenes de sal. Dins de la mina hi 
havia figures molt boniques que penjaven del sostre i que es 
deien estalactites.  

Després de dinar vam tornar a casa. Va ser un dia molt 
divertit. 

Gonzalo Gómez 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

El divendres 24 de febrer hem fet una excursió al 
Museu de la Pell. A les nou hem entrat a l’escola i hem 
pujat a la nostra classe, ens han donat els entrepans i 
hem anat a buscar l’autocar. 
Al museu ens han explicat com treballaven la pell fa 
molts anys i en un edifici els nens de 10 anys agafaven 
l’aigua del rec per mullar la pell. Després persones 
grans l’agafaven del pis de sobre i l’estenien per 
assecar-la. D’altres anaven allisant-la amb diferents 
eines. També els hi donaven color i les tallaven per fer 
soles de sabates, bosses, etc. 
Després nosaltres hem fet un penjoll de pell i hem 
dinat; hem jugat una mica i hem tornat a casa.  

David Bellido 

L’excursió va ser molt divertida. La primera cosa que vam fer es anar a un espai per 

esmorzar; després vam deixar les motxilles i vam anar a un taller a fer un penjoll amb un 

martell i uns claus. Més tard vam anar a veure una fàbrica, a veure com fabricaven el cuir 

antigament i ens van explicar moltes coses.  A l’hora de dinar vam anar a un parc i després a 

un altre parc més divertit. Hi havia un vaixell que tenia un tobogan . Al vaixell hi havia molta 

cua però passat un temps al vaixell ja no hi havia gent. Quan es va fer l’hora tothom ens van 

rentar les mans i vam anar a  l’autocar. Va ser molt divertit.   
Helen Figueroa 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Els nens i nenes de 4rt vam anar a l’Auditori 

de Barcelona a cantar la cantata “50 milions de 

segons”. Van sortir el Victor i la Rita. Era 

impressionant! Primer vam fer l’assaig sense els 

pares.  A l’assaig no portàvem la corbata i ens deien 

les errades que féiem. En Pol va tocar el timbre 

durant l’assaig a la cançó de la mortadel·la. Quan 

estaven els pares, ens vam posar la corbata. Amb la 

cançó dels polls portaven uns globus amb unes 

ulleres. A l’hora de cantar la Nerea va tocar un 

timbre. Quan van acabar ens van aplaudir. Els dos 

viatges, d’anar i tornar, van ser en metro. 
Eloi Giménez 

El 15 de maig els nens i nenes de 4rt van anar 

a l’Auditori de Barcelona a cantar una cantata que es 

deia 50 milions de segons. Era molt estrany perquè 

hi havia una cançó que es deia amb el mateix nom. La 

cantata era molt maca. Ens ven posar una ulleres al 

cap quan cantaven la cançó dels polls. Va ser molt 

divertit, la meva canó preferida es diu “Estem 
cansats!!” 

Genís Millán 
 

Fa uns mesos el Cicle Mitjà va anar al cinema IMAX.  Enguany l’escola Azorín té com a projecte interdisciplinari el 

cinema, i aquesta era una activitat. Ven escollir el cinema IMAX per la seva espectacularitat i per la vessant més 

pedagògica de la pel·lícula. Vam anar a veure la pel·lícula  “Gegants de l’Oceà”. Allí vam poder gaudir molt de la 

tècnica de 3D (tres dimensions). La pel·lícula ens trasllada a un sorprenent viatge al món inexplorat dels altres 

dinosaures, els rèptils que van viure sota l’aigua.  

Els nostres alumnes van gaudir força i ens ho van explicar amb una petita redacció i un dibuix.  

 

Hi havia una vegada una família de peixos que 

eren la mare, el fill i la filla. Un dia van anar a 

menjar i un tauró va menjar-se la mare i els 

dos fills es van quedar sols.  Després van 

atacar a la filla un altre tipus de peix però ella 

va poder fugir. En canvi, al seu germà,  se’l van 

menjar. La filla va morir de vella. Els 

investigadors van trobar els cossos dels peixos 

morts i van saber com havien mort.   
Tomás Peñalba 

 



L’educació musical desvetlla, estimula i va modelant la sensibilitat i aporta nous coneixements. Al 

mateix temps, l’alumne a través de la pràctica de la música en comú, cantant, movent-se i dansant, 

escoltant i escoltant-se, aprèn el llenguatge i la grafia musical que l’anirà fent capaç de desxifrar certes 

obres pel seu compte i repetir i transmetre les seves sensacions. Cal però que l’ensenyament i l’adquisició 

dels coneixements siguin progressius. Aquestes capacitats no arriben a ser totalment positives si no es 

fan a través de la pràctica directa i contínua: fent música, és com millor se la coneix i se l’estima.  

Àrea d’Educació artística: música. Currículum. Generalitat de Catalunya. 
Aquest es un petit  resum de la introducció a L’Àrea d’Educació Artística: música; que cal aprendre  

primer en l’ensenyament  de l’educació musical a l’escola.  

El festival que fem cada any a l’auditori de Cornellà no és res més que això: aprendre música fent 

música.  

Durant els curs escolar a la classe de música es prepara la cançó i la dansa. Són molt dies d’assajos 

i treball que els nostres alumnes fan amb molta il·lusió. Per a ells és un dia molt especial i gaudeixen molt 

d’aquesta activitat.  

Però no només es treballa la tècnica vocal i el ritme, també  la música forma part del 

desenvolupament  general de la personalitat de l’alumne i del seu comportament envers els altres.  Aquesta 

és, potser, un part no tant visible i no tant espectacular, però és la que fa que el festival sigui una feina 

feta entre tots i  per a tots.  

Els nostres alumnes aprenen a tenir paciència, a treballar en equip, a ser tolerants, a escoltar, a 

fer silenci, a donar sense rebre, a gaudir, a aprendre dels companys, a ajudar-se, etc. 

Tanmateix tenim la sort de poder ensenyar-ho a tota la comunitat educativa: pares, mares, avis, 

àvies, mestres, en un marc incomparable com és l'Auditori de Cornellà.  

Per a tots els que participem en aquest acte, aquest es un dia especial i diferent. Els mestres de 

música ens agrada molt poder fer aquesta feina i veure com els nostres alumnes s’ho passen d’allò més bé. 

Moltes gràcies a tots!! 

David Guinot Turroja 

Mestre d’Educació Musical 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Classe de  

5è EP 
 

Aquí estem els grans, els de Superior. Hem après fórmules, comarques, 
músculs, vocabularis, conjugacions, normes d’ortografia i moltes més coses.  

Ara descansarem sense oblidar-nos d’estudiar i llegir.  
Els de 6è no hi serem però mai oblidarem l’escola. Fins aviat.  

 

Classe de  

6è EP 
 



 
Fa uns dies vam sortir al jardí botànic de Barcelona. Aquest és un 

lloc on es cultiven i es cuiden plantes i arbres d’altres regions del món. És 
un lloc molt gran i amb molta claredat i, les plantes que hi ha, estan 
perfectament adaptades al clima de Barcelona.  

Està ple de diferents plantes i cadascuna té característiques 
diferents. Algunes tenen les arrels molt profundes que permeten a la 
planta adaptar-se als canvis de les precipitacions al llarg de l’any. Altres 
es poden reproduir quan hi ha un incendi i es fan més grans, com la 
“Moreneta d’Austràlia”. També hi ha plantes que tenen fulles 
escleròfil·les que són de fulla perenne, dures i petites. 

També hi ha plantes de Califòrnia com la “Rosa Califòrnica”, a 
Sudàfrica com la “Hypocsis Setora”, o de Xile com la “Sahinny Noble”.  

Finalment vam veure d’altres llocs del planeta com dels Estats 
Units o de la Mediterrània Occidental. 

La veritat és que va ser una sortida molt interessant.  

Jan Vidal 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
El divendres dia 18 de maig, els nens i nenes de cinquè 

vam anar al Parc Nou del Prat de Llobregat. Desprès d’esmorzar 
ens van dir el que havíem de fer. Dividits en grup cadascun tenia 
un color diferent. Jo era el negre.  

Vam fer cinc jocs diferents: Shotball, Pitxi, Ultimate, 
Relleus i Aerobic. Tot plegat en dues hores molt intenses. Un cop 
acabat vam dinar i després vam poder jugar a futbol. Al final, de 
tornada cap a l’escola, vam acabar tots molt cansats. 

Raül Rodríguez 
Fa uns dies vam fer una sortida esportiva. Es tractava de 

la jornada de Jocs Cooperatius. Eren moltes les escoles que vam 
anar al Parc Nou del Prat. Per començar cadascun de nosaltres 
duia un dorsal al cos amb el seu nom. Dividits per grups, el meu 
va començar pel “pitxi” que va ser superdivertit. Al final de tot 
totes les escoles vam fer aerobic plegades ballant “Ai se te pego”. 
Després de dinar vam poder jugar lliurement, alguns a futbol i la 
resta a altres jocs. 

Julia Noriega  
El dia 18 de maig em vaig despertar més d’hora perquè 

havíem de ser a l’escola a les 8:30. Això era perquè vam anar a fer 
els Jocs Cooperatius, una trobada de moltes escoles fent 
diferents esports. Ens van dividir per grups, jo era del grup 3. Allà 
vaig conèixer una nena, l’Elena. Els jocs que vam fer eren el 
shotball, l’ultimate, l’aeròbic, els relleus i finalment el pitxi. 
Aquest últim va ser el que més em va agradar. El meu grup 
poques vegades guanyava però eren tots molt simpàtics. Al final 
vaig acabar cansada però m’ho vaig passar molt bé. 

Clàudia Ucar 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Què entenem per Pissarra Digital? 
Anomenem Pissarra Digital al recurs tecnològic que 

utilitza un ordinador, un videoprojector i una 
pantalla interactiva en els processos de 

ensenyament-aprenentatge que es poden 
desenvolupar en una aula. 
 

Amb la Pissarra Digital es combina la utilització 
d’un recurs informàtic i un recurs multimèdia per 

presentacions, en una pantalla de mida gran i amb 
possibilitats de interactuar. 

 
On s’instal·la la Pissarra Digital? 
Es poden posar en qualsevol tipus d’aula, (multimèdia, aules d’ informàtica i a 

cadascuna de les aules del centre).  
 

Quines avantatges té l’ús de la Pissarra Digital? 
 
La informació i la comunicació que es transmet durant el procés d’ensenyament-

aprenentatge va acompanyat del valor afegit que suposa un recurs multimèdia 
d’alta qualitat. 

 
La interactivitat, la informació i la possibilitat d’accedir ràpidament a internet ens 
relaciona constantment amb l’exterior. 

 
Els primers resultats donen una visió molt 

optimista del projecte. Tot just comencem un 
nou camí amb l’ús d’aquest recurs tecnològic a 
l’escola. 

 
Altres fets importants són que els i les mestres 

es troben de gust fent-la anar. A més existeix 
una gran motivació en professors i alumnes. Es 
poden trobar també propostes de millora i 

eficàcia en les sessions realitzades. 
 

Arribar fins aquí i aconseguir avançar en el dia a 
dia. Tots podem sortir guanyant. 

David Bernal 

  

La Pissarra Digital s’ha convertit en el millor recurs 

referent a les Tecnologies de la Informació  
i la Comunicació a la nostra escola. 

A Educació Infantil iniciem una tasca  
que ens permetrà millorar. 

 



ELS ALUMNES MÉS GRANS DE L’ESCOLA MARXEN A L’ESO. TOT SEGUIT US EXPRESSEN ALLÒ QUE SENTEN,  
LES EMOCIONS I PENSAMENTS QUE ELS ENVOLTEN AQUESTS DIES. VAL LA PENA LLEGIR-HO, NO HO CREIEU? 

 
 
 
 

 

Des que vaig arribar al col·legi em va encantar.  
Als professors mai els oblidaré i si tinc un treball serà gràcies 

als estudis que he aprofitat. 
M’encantaria seguir aquí, però haig que de passar a l’ ESO. 

MAI US OBLIDARÉ!!! 
 

 
ADRIAN ALONSO RIBA 

Aquesta Escola m’ha ensenyat, m’ha cuidat, m’ha educat i 
sobretot m’ha convertit en una altra persona diferent.  

I estic molt agraït.  
Dono les gràcies a tots aquells que m’han ajudat.  

I fins aviat. 
 

 
PAU GONZÁLEZ PALACIO 

Estimada escola, us desitjo molta bona sort i que sigueu 
feliços. Us dic adéu perquè me’n vaig de l’escola i començo 

una nova etapa a l’ institut.  
Gràcies a tots per fer-me feliç i ser amb mi en els moments 

difícils. 
I AMB AQUEST BREU COMIAT, US DIC ADÉU. 

 
DANIEL DURÁN GONZÁLEZ 

Espero, que tots els meus companys de l’escola Azorín, s’ho 
passin molt bé a la seva nova escola, i que tinguin bons 

professors i bons companys. 
 

 
 
 

LAIA VALENCIA ROIG 

Ja són 8 anys que estic a l’escola, però el meu temps s’acaba. 
Ja són moltes aventures, i gresques amb els meus amics. 

Espero que quan surti conegui a gent tan meravellosa com 
vosaltres.  

Espero que seguim tenint relació amb vosaltres. 
SEMPRE US TINDRÈ EN EL MEU COR. 

 
 

NOELIA GARCÍA BALLESTA 

Aquest curs ha estat el millor de la meva vida. M’ho he 
passat molt bé amb els meus companys i amb els mestres 

que tant m’han ensenyat.  
Trobaré a faltar aquesta petita però acollidora escola. No 
m’oblidaré mai de vosaltres i espero que vosaltres no us 

oblideu de mi. 
MOLTS PETONS I ABRAÇADES 

 
MÒNICA FERNÁNDEZ ESTELLÉ 

Abans de marxar de l’escola, m’agradaria deixar-vos unes 
paraules, unes paraules sinceres. Per començar, vull dir que 

en aquesta Escola no es podria gaudir sense les cuineres i 
professors meravellosos que he tingut. 

També, m’emporto grans records de ser una Escola molt 
familiar, i sobretot dels meus amics,  que portem 12 anys 

junts. Per finalitzar, us dic, que sempre estareu en el meu cor: 
escola, professors i amics. 

 
PATRICIA CAPUZ ESCUDERO 

Encara no em faig a la idea que hauré de marxar de l’ escola 
en la que he estat durant dies, mesos, anys... La major part 

de la meva vida la he viscut aquí. Espero enrecordar-me 
d’aquelles estones entre amics, riures, diversió... però 

també dels plors, disgustos, moments de malestar... Al cap i 
a la fi, això és madurar!!! Sé que me’ n vaig, però recordaré 
el primer i l’ últim dia d’ escola, els meus amics i mestres, 

persones que formen part de la meva vida.  
Només puc dir: Adéu i gràcies!!! 

ALBERT BERNAL MACÍAS 

Estimat col·legi: M’ha agradat molt estar amb vosaltres des 
de preescolar fins a sisè de primària, però ara és l’hora de 

començar un nou curs i faré nous amics. Sempre us tindré al 
meu cor gràcies per tot el que heu fet per mi i fins aviat! 

 
 
 

ESTHER BONFILL CABALLERO 

No vull dir-vos adéu, però aquest és el meu últim any a 
l’escola, sempre us recordaré a tots i espero que no us 

oblideu de mi. M’ha agradat molt estar amb vosaltres però 
és l’hora d’anar-se a una altre escola. Comencem una nova 

etapa i espero que us vagi molt bé a tots. Us trobaré a 
faltar!!! I desitjo que sigueu feliços. Mai m’aniré, sempre 

em tindreu al vostre cor. Adéu, adéu a tothom! Bona sort!!! 
  ISAMAR MORTE MARTÍNEZ 

Dic adéu a aquesta meravellosa escola, l’Escola Azorín.  
He tingut bones relacions d’amistat amb companys i 

professors. Sento deixar aquesta petita escola on tots ens 
coneixem, petits, grans, professors, cuineres... 

Et trobaré a faltar, Azorín! 
 

 
NÚRIA FERRATÉ PARDO 

Adéu a tothom. No oblidaré mai aquesta escola. Tampoc us 
oblidaré a vosaltres i espero que vosaltres tampoc a mi. 

M’ho he passat genial! 
M’ho he passat molt bé amb els professors i amb els 

companys. Us vindré a veure. 
 
 

EDU FERNÁNDEZ ESTELLÉ 



 
 
 
 

A aquesta escola vaig arribar a principis de 2n. 
He estat molt bé i he conegut a molts amics i professors. 

L’any que ve aniré a una altra escola,  
però aquesta mai l’oblidaré. 

 
ADRIANA ÁLVAREZ MUÑOZ 

Aquests anys a l’Escola Azorín  han estat molt interessants  
, també hi ha hagut alguns moments difícils , però Han 

estat uns anys fantàstics amb els professors i companys. 
                                                  

 
NADINA CALET CARREIRA 

Ja sóc gran i  
de l’escola m’he d’anar. 
M’ho he passat molt bé 

mai us oblidaré. 
El vostre amic seré 

Per mai més. 
 

SAÚL ESCARTÍN VIVANCOS 

En aquests anys que he estat a l’Escola m’ho he passat 
genial. En aquesta escola he viscut moments difícils i 
moments molt agradables. Tots els professors m’han 

ensenyat moltes coses i m’han ajudat quan ho he 
necessitat. Moltes gràcies i adéu a tothom.  

  
                         

   CARLES VALDEOLIVAS MURILLO 

Des de petit, he estat estudiant, jugant, divertint-me... fins 
arribar a sisè. Aquest any he estat divertint-me, sobretot, al 

carnaval a la tardor amb els castanyers, al festival de 
“Grease” i aviat les colònies de final de curs. L’any que ve 

trobaré a faltar l’escola, els companys i els professors.  
Fins una altra! 

 
RUBÉN PÉREZ GÓRRIZ  

A arribat l’hora de marxar, i tot i que no vulguem, això no 
es pot canviar. Deixem enrere l’escola, i fem un nou camí. 

No voldrem acomiadar-nos de tots els nostres amics, ni 
dels professors, ja que en ser una escola petita, ens fan 

sentir com en una família. Potser ens fa pena, però el que 
ve ara serà una nova experiència. 

 
MIREIA MONTESINOS JIMÉNEZ 

A poc a poc els anys van passant,  
i els alumnes de 6è ens hem d’ anar. 

Diem adéu, als professors que ens han ensenyat i ajudat 
i a companys amb els que ens hem enfadat  

i perdonat moltes vegades. 
Adéu! Molta sort! 

 
SANDRA COLLADO LUCAS 

Estic molt orgullós d’haver estat en una escola tan 
magnífica, com la que he tingut fins al dia d’avui. 

Amb uns companys, i uns professors tan simpàtics. 
Em fa molta pena deixar aquesta escola. 

Per això us dedico el meu comiat. 
Adéu, un petó. 

 
ADRIÁN MORENO RODRÍGUEZ 

Jo en aquest col·legi he estat molts anys. Cada vegada s’ha fet 
més difícil, però jo cada any que passava de curs m’he 

esforçat més. Durant aquests anys he fet molts amics , però 
ara me’n vaig a l’Eso per trobar més amics i esforçar-me més i 

de deixar l’escola Azorín. 
Un petó. 

 
POL LABAD ROIG 

No us oblidaré mai. 
Les coses són així i no es poden canviar.  

Han estat uns anys fantàstics que mai oblidaré.  
Han estat i seran els millors anys de la meva vida. 

 
  

 
JUANMA RIVAS ALCÁNTARA 

Sempre recordaré els bons moments que hem passat amb els 
professors, monitors de menjador... No vull que m’esborreu 

de les vostres ments, jo tampoc ho faré. Us agrairé el que heu 
fet per mi. Adéu, tornaré a visitar-vos algun cop. 

 
 

JAN SOLANA FERNÁNDEZ 

M’ ha agradat aquests anys a l’ escola i en fa pena marxar, 
perquè he fet molts amics i amigues, però ho continuaran 

sent encara que anem a instituts diferents.  
Gràcies a la nostra escola per tot! 

 
 

MARIA MERO PINCAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La meva escola és petita, tan petita que com diria en Guardiola, des de qualsevol lloc se 

sent l’olor del menjar que les cuineres ens preparen, com si fóssim a casa. És tan petita que us 

coneixem abans, molt abans que siguem els vostres mestres.  

A alguns de vosaltres us conec des que éreu al ventre de les vostres mares, coincidència, 

vaig ser mestre dels vostres germans grans. 

Alguns tenien tanta pressa per venir, que fins i tot van arribar abans d’hora. D’altres ho 

van fer més tard. 

 Però, en tots els casos, hem compartit uns anys de les nostres vides, de la nostra 

història personal. Generalment es parla de la influència que els mestres tenim en vosaltres 

però, permeteu-me que avui, us en parli de la que vosaltres heu tingut en mi.  

Aquests dos anys no han estat fàcils, i creieu-me, potser sense saber-ho, heu estat un 

estímul importantíssim.  

- Gràcies per mostrar-me el que l’esforç i la constància us ha permès aconseguir. 

- Gràcies per entusiasmar-vos davant d’aquelles coses que no coneixíeu. 

- Gràcies per fer-me riure tant. 

- Gràcies pel vostre somriure al superar allò que creieu impossible de superar. 

- Gràcies per la vostra confiança. 

- Gràcies per voler sempre més. 

- Gràcies pel respecte que sempre m’heu fet sentir. 

- Gràcies per fer pinya en els moments importants. 

- Gràcies per ser generosos. 

- Gràcies per fer-m’ho tan fàcil. 

Ara comenceu una nova etapa. Viviu-la amb intensitat. No us deixeu vèncer mai per un 

fracàs, doncs al seu darrera sempre hi ha una experiència i aquesta ens fa avançar. 

I, sobretot, estimeu sempre allò que feu perquè això us farà sentir plens i feliços. 

Us desitjo molta sort. 

Una abraçada. 

Rosa Asensio Villalba   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Estem a final de curs. En els darrers anys s’ha fet tradició que els alumnes de cicle superior es cantin 
mútuament versions de temes coneguts amb lletres adaptades.  

Aquest any, en el que hem treballat el cinema com a Projecte Interdisciplinar, hem aprofitat per adaptar dos 
temes de pel·lícules de Disney: Pocahontas i El llibre de la selva 

Aquí us en mostrem el resultat. Estan fetes amb estimació ja que és una manera d’acomiadar-se. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quan vam arribar aquí en aquesta escola 

no ens podíem pas imaginar, 

que passats uns quants anys aquí estaríem, 

tots reunits, per gaudir d’aquest comiat. 

 

Hem estat tan amics des d’aquell dia 

que a l’escola Azorín vam arribar. 

Hem caminat tots junts des d’aleshores 

amb algun que altre problema ja arreglat. 

 

Ara toca separar-nos amb tot el dolor 

que estem sentint a dins del nostre cor. 

Un bon dia al tornar la vista enrere 

ens vindran al cap els records d’aquests anys 

que han estat plens d’harmonia i amistat. 

Cancó de 6è a 5è 

No importa on vas o d’on véns 

sempre que sàpigues qui ets 

oblida’t del futur per un moment. 

 

No pensis que el que ha de venir 

serà pitjor que això d’aquí 

tot un món ple d’amics per descobrir. 

 

Sempre que em pregunto 

què us ha de passar, 

jo sempre em contesto 

coses genials. 

 

I m’imagino a tots vosaltres 

estudiant el curs vinent, 

en una escola molt diferent 

però en la que també estareu contents. 

Ja tots us separeu, 

però mai oblidareu 

la màgia d’estar aquí, 

a l’Azorín. 

Cancó de 5è a 6è 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Georgina Vega 

1r EP -1r Premi 

Pol Muntasell 

1r EP -2n Premi 

Julia Menéndez 

1r  EP -3r Premi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joel Ríos 

2n EP -1r Premi 

Claudia Piña 

2n EP -2n Premi 

María Amor 

2n EP -3r Premi 

 

 

 

 

 Laura Labari 

3r EP -1r Premi 

 

 

 

 

 

 

 Irene Pérez 

4t EP -1r Premi 

 

 

 

 

 

 

Raul Barroso 

5è EP -1r Premi 

 

 

 

 

 

Juan M. Rivas 

                  6è EP -1r Premi 

 

 

 

 

 

Ariane Moradi 

3r EP -2n Premi  

 

 

 

 

 

Rubén de Juan 

4t EP -2n Premi 

 

 

 

 

 

Ainara Benítez 

5è EP -2n Premi 

 

 

 

 

 

Isamar Morte 

6è EP -2n Premi 

  

 

 

 

Lucas Vizcaíno 

3r EP -3r Premi  

 

 

 

 

 

Xandria Morte 

4t EP -3r Premi 

 

 

 

 

 

Jan Vidal 

5è EP -3r Premi 

 

 

 

 

 

Mónica Fernández 

6è EP -3r Premi 

 

Aquest any els textos que hem llegit han estat referents a un personatge famós en el cinema: “Els Superherois”.  

Tots en som en algun moment de la nostra vida i els nostres escriptors han respost a la qüestió sobre “Què farien ells si en 

fossin? Aquests són els guanyadors d’Educació Primària. 



 

PSEUDÒNIM: Superforçuda 

NOM: Georgina Vega 

 
 
 
 

 

PSEUDÒNIM: Super Man 

NOM: Joel Ríos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSEUDÒNIM:  Superheroïna 

NOM: Laura Labari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSEUDÒNIM:  The Eight  

NOM: Irene Pérez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSEUDÒNIM:  Cometa Halley 

NOM: Raul Barroso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1r EP – (1r premi) 
 

Lluitaria contra el mal i ajudaria a la gent, atraparia supermalvats i si algú està en perill, allà estaré jo. Els 
atraparia amb una corda, els enviaria a la carcel i tornaria amb la meva família. 
 

2n EP – (1r premi) 
 

Ajudaria a la gent del món i portaria als lladres a la presó. 
Hola,  sóc Super Man!, sempre ajudo a la gent bona. Li dono menjar. 
Avui estic ajudant a la gent però tinc una missió especial: espiar un laboratori secret i misteriós del meu pitjor 

enemic i malvat; però amb els meus super poders màgics el derrotaré. Ell també és bo, fa trampes per fer-me morir en 
el meu punt dèbil, però jo li guanyaré perquè tinc poders màgics i no perdré passi el que passi.  
 

3r EP – (1r premi) 
 

Si jo fos una superheroïna em diria Superheroïna tres, nou, quatre. Portaria un vestit rosa amb una capa lila. 
Posaria els dolents a la presó i els donaria una lliçó, com per exemple, si atraquen un banc de diners o roben una botiga 
els agafaria volant amb la capa i descobriria on s’amaguen, els seus plans per robar... Seria molt guai! Salvaria el món 
moltes vegades! I si enxampo a un lladre robant alguna cosa jo estaré allà per portar-lo a l’alcalde. Però no tindria un 
moment per descansar. No tindria ni un minut! Però el que importa és que no hi hagi lladres i estiguin a la presó. 
Perquè si hi ha lladres i no hi ha cap superheroi o superheroïna, els lladres robarien les botigues, els bancs, les cases, els 
pobles o les escoles. I seria un caos! 
 

4t EP – (1r premi) 
 

Havia una vegada a l’escola Sant Joan quatre nens molt amics: el Victor, el Miquel,  La Mireia i l’Elena. Un dia 
ens van reunir a l’hora de l’esbarjo  per què en Victor tenia una novetat.  Va preguntar al seus amics, què feríeu si fóssiu 
superherois?  Tots van dir: Ajudar a la gent. I en Victor els va dir que durant el dia d’avui serien superherois. I com ? van  
dir els seus amics. Doncs amb uns amulets que m’he trobat.   

El Victor els va repartir i tots van començar a volar buscant a gent en problemes. Ràpidament van trobar en 
Pere que estava en dificultats.  Ell va explicar que no tenia una rosa per la seva mare i ella es posaria trista. Ells li van 
donar una rosa i es va posar molt feliç. La Rosa la seva mestre tenia molt treball i no podia celebrar el dia de Sant Jordi. 
Els superherois la van ajudar i ella va posar contenta. Però de sobte van desaparèixer els amulets, però ells estaven molt 
feliços per haver ajudat.  

Jo faria ell mateix. I vosaltres? 
 

5è EP – (1r premi) 
 

Jo, no ho tinc gaire clar. Segurament em dedicaria a fer el bé, com tots els superherois de les pel·lícules. És clar 
que no hi ha a la vida real malvats dolents que vulguin apoderar-se del món. Ara que m’ho penso, igual lluitaria per 
salvar algun animal en perill d’extinció. 

Perquè, en temes d’economia, un superheroi no sé en què podria ajudar. Els que maneguen tot aquest tema 
són els governs.  

Podria salvar la vida dels ciutadans indefensos dels lladres malvats. És el més semblant que fan els superherois. 
A part d’això, ser un superheroi té les seves responsabilitats, com per exemple haver d’estar les 24 hores per la 

ciutat, que dic per la ciutat, per tot el món!  A no fos que hi hagués més d’un superheroi. Això ho canviaria tot. Ell podria 
ocupar-se de l’hemisferi sud i jo del nord. 

Si fos un superheroi seria molt famós. El que he de pensar és si cobraria a les persones que necessitessin la 
meva ajuda, ja sé que seria el meu deure ajudar-los, però seria un bon negoci...  

També no tindria gaire temps per dedicar a l’escola. I tampoc no tindria temps per jugar.  
La veritat, no sé si m’agradaria ser un superheroi...  

 



 

PSEUDÒNIM:  Luffy, sombrero de paja 

NOM: Juan Manuel Rivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSEUDÒNIM: Helena 

NOM: Montserrat Murillo 
 

 
 
 
  

6è EP – (1r premi) 
 

Sóc un superheroi 
Adversari dels mals. 

Jo faig tot 
Per salvar tothom. 
Superpoders tinc 

I cap cosa em guanya. 
Podria contra l’escalfament global 

Perquè tinc uns superpoders estelars. 
L’extinció dels animals 

S’acabaria en un plis-plas. 
Jo podré amb la contaminació 

Perquè sóc un superheroi. 
La terra no estarà en perill 
Mentre que jo visqui aquí. 
Quan jo ja no pugui estar 

No ho deixaré passar. 
Un altre ho faria 

I també us protegirà. 
Però com tot això no pot ser 

Jo sempre ho somiaré. 

Redaccions pares 

 

(1r premi) 
 

- Mama, avui m'han donat la circular informativa del Certamen Literari d'aquest any. 
- Quin és el tema que han triat? 
- Què faríeu si vosaltres fóssiu un heroi o una heroïna, t'hi presentaràs? 
- Ui, no sé si tindré temps, escriure un relat necessita el seu temps... i ja saps que jo no en tinc gaire. 
- Però, em vas que aquest any et presentaries. 
- Ja veurem. 
- Et recordo aquella frase que tu sempre em diu: "el més important és participar". 
Si, té tota la raó del món. No em canso de repetir que el més important és participar, que ens hem d'esforçar sempre 
encara que no tinguem ganes, etc. i ara vaig jo li dic que no tinc temps, i que no se m'acut res. Ho he d'intentar. 
Què és una heroïna? És una persona que ha realitzat un acte extraordinari. 
Penso i penso, però no voldria caure en el tòpics de sempre. 
Persona que realitzat un acte extraordinari... sona el despertador, les 5:40h. Cada dia em costa més aixecar-me, m'estic 
fent gran. Comença el dia. Tots estan dormint. Vaig a la cuina i preparo els entrepans dels nens, els fico a les motxilles. 
Engego la cafetera. Em dutxo i em vesteixo. Pren un cafè, agafo les escombraries i surto per la porta, sense fer soroll. 
L'escala està molt silenciosa, no se sent ni el soroll de l'ascensor, ni el cridar dels nens... Encara és molt d'hora. 
 
Com cada dia m'enfilo al metro. La poca gent que viatja a aquesta hora està encara mig adormida, tampoc se sent cap 
soroll, la gent no parla a aquestes hores. Com cada dia trec de la bossa el meu llibre i em poso a llegir, es fàcil concentrar-
se amb aquest silenci. Són 30 minuts per a mi, aprofitar-los llegint és un luxe. Arribo a la feina, encara no hi ha ningú. 
Vaig escollir aquest horari per poder anar a buscar els nens a l'escola. Obro l'ordinador i començo el dia laboral. de 
seguida comença a arribar la gent i el soroll dels telèfons marquen la rutina habitual. Tothom demana coses, i totes són 
urgents. Mentre esmorzo aprofito per fer el llistat de les coses que he de comprar a la tarda. Torno a la feina de seguida 
es fa l'hora de dinar. Dino ràpid i torno a la feina. Més soroll de telèfons, faxos, reunions, etc. De seguida les 16.30h. He 
de córrer o arribaré tard, sempre igual a última hora els problemes... me n'he d'anar, els meus fills m'esperen. Si el metro 
triga un minut més, arribaré tard. Ja comencem! 
- Mama, un altre cop arribes tard. 
- Ja ho sé perdona, ja saps, el metro... 
- M'has portat el berenar? 
- Té, espera't un moment que vaig a buscar a la "tata". 
- Bé nens, com ha anat el dia? Alguna nota a l'agenda? 
 



 
  

Agafo les motxilles, les carpetes i els abrics, perquè ja comença a fer calor, i sortim de la gentada de pares, mares i avis 
que s'apilen a la porta de l'escola. Avui tenim un dia una mica complicat. He de portar-los a les activitats extraescolars, i 
cadascú va a un centre diferent. Què hi farem! ja hi estem acostumats. Deixo el gran a prop de l'escola, un petó i la frase 
de sempre: 
- Ves al "tanto" al creuar! 
 
A la nena la porto jo, ja que encara és molt petita. Arribem al centre que ja està ple de nenes cridaneres i somrients. La 
canvio de roba i la deixo amb la professora. Surto corrents de l'escola i me'n vaig de dret a comprar. Busco la llista que 
havia fet al matí esmorzant, i carai, me l'he deixada a sobre de la taula. 
Compro, segurament res del que havia apuntat, i carregada amb les bosses me'n vaig ràpid, perquè ja vaig justa de 
temps per arribar a buscar la nena. Arribo i la veig sortir de la classe, em rep envermellida i amb el seu somriure 
característic. Quan la canvio no para d'explicar coses i de cridar. Agafo les motxilles, les carpetes, els abrics i les bosses 
de la compra i surto per la porta corrent darrera de la nena. Corrent anem a buscar al gran, el trobem a mig camí. El veig 
baixar pel carrer alegre i content, tranquil. Em fa un petó i penso segur que no ha vigilat al creuar el carrer. Pel camí 
m'explica impacient com li ha anat la classe, la petita segueix cridant i corrent, no es cansa mai. 
 
Arribem a casa, deixo totes les coses a sobre de la taula de la cuina. Els nens no paren de cridar perquè volen entrar tots 
dos al mateix lavabo, cada dia igual... 
 
- Però si hi ha un altre lavabo. 
- Ja, però jo he arribat abans. Diu el gran. 
Després d'una gran disputa entra el gran, i la nena comença a plorar. 
Hora del bany. Aquí no hi ha problema, el gran va primer. Aprofito i, un cop aviada de roba, endreço les coses que havia 
deixat prèviament a la cuina. Agafo la roba bruta i poso una maquinada. Començo a preparar el sopar. El gran comença a 
fer els deures i jo aprofito i dutxo a la petita, és una bona estona per estar juntes i jugar una mica. Mentrestant, els nens 
sopen estenc la maquinada i ja sento: 
 
- Hola papa! 
 
De seguida s'aixequen de la cadira i comencen a parlar a l'hora. 
Finalment, aconseguim sopar tots plegats. Recollim la cuina i preparem les coses de l'endemà. 
 
A aquestes hores ja començo a estar cansada, em rento les dents i em poso el pijama i.. a última hora: 
 
- Em preguntes aquest tema, que demà tinc control de "medi". 
- Sempre t'has d'esperar a última hora. 
- No, si ja m'ho sé, però... 

 
Entro a l'habitació, m'assento en el seu llit i li començo a fer preguntes: 
 
- És molt interessant aquest tema, no? 
- La veritat és que si, ja saps que a mi aquesta assignatura m'encanta. A més a més, la professora ens ha explicat un 

munt de coses d'aquella època, es veritat que... 
 
Ha passat un altre dia i no he tingut tems d'escriure res del relat. Però, si ho penso bé, una heroïna no és una mare 
treballadora que es preocupa tot el dia de la seva família? 
Una bona heroïna normalment té al seu costat un heroi que s'encarrega per igual de totes les feines. Aquell que fa els 
llits, prepara l'esmorzar, acompanya els nens a l'escola, els pentina i, fins i tot, aprèn a fer cuetes a la seva filla, planxa, 
compra, escombra, juga amb els seus fills, etc. 
Aquest és un exemple d'un dia qualsevol d'una família qualsevol de l'escola, però m'agradaria que fos un petit 
homenatge a tos els pares que dia a dia, malgrat el moment econòmic i social que ens ha tocat viure actualment, 
s'esforcen amb il·lusió per tirar endavant els seus fills. No importa el sexe, ni el tipus de la feina que desenvolupin, ni els 
horaris que facin,... tots tenim un front comú que és estimar, educar i orientar els nostres fills, dintre de les nostres 
possibilitats. 
No vull oblidar que per desenvolupar aquesta feina tenim l'exemple i el suport incondicional de tots els avis que 
prèviament ja han passat per aquesta experiència. Ells són els que ens ajuden a tirar endavant amb la seva saviesa i 
tendresa. 
- Pot ser, fill meu, si que tenies raó en dir que no és tant complicat escriure un relat sobre herois, només has d'explicar 

el dia a dia de les persones que tens al teu voltant. 
 
Mai m'havia pensat que pogués arribar a ser UNA HEROÏNA! 
 



PSEUDÒNIM: Gatubela 

NOM: Juani Castelló 
  

(2n premi) 
 

Així va sortir de l'escola la meva filla, preguntant-me que és el que faria jo si fos una heroïna com les que surten en les 
pelis. 
Aquell dia la seva mestra li va donar una circular on ens convidaven a totes les famílies a participar en el certamen literari 
de Sant Jordi. Aquest ant el tema era el cinema i havíem d'explicar que faríem amb súper poders. 
 
- Mare, oi que hi participaràs? Va, si us plau, digues que si! Em faries tan feliç!, em va dir la meva filla amb veu de gatet 

de Shrek. 
- No ho sé filla. Es que així, de cop, no em ve rés al cap. Li vaig contestar, esperant que amb aquella resposta es quedés 

conformada. 
- però mare, mai no hi participes en rés! Em va dir indignada. 
 
Aquelles paraules, "mai no participes en rés", sonaven en el meu cap fort, molt fort, i em van despertar de la mateixa 
manera que em desperta el meu telèfon mòbil tots els dies a les sis del matí. 
Tenia raó, normalment no acostumo a participar en cap de les activitats que es presenten: Que si tinc molta feina, que si 
no tinc temps de rés, que si estic molt cansada,... excuses i més excuses.  
 
Aquesta vegada seria diferent. Faré de súper woman per una tarda. No serà feina fàcil, la veritat, però, que puc perdre 
per intentar-ho?. 
 
Per començar, hauré de parlar amb la meva imaginació. Ara, això sí, també podria ser que ella no volgués parlar amb mi, 
i amb tota la raó perquè, la veritat és que fa temps que no li faig cap visita. De totes formes ho provaré. 
 
- Ehh! Imaginació, desperta! ?Què hi ets per aquí?. 
 
De sobte vaig sentir una veu que s'escoltava per tots els racons de casa meva. 
 
- Uhmm, ¿Qui em crida? Deixa'm!, es que no veus que estic dormint? 
- Desperta imaginació! Desperta!. Soc jo, que no t'enrecordes de mi?. Li vaig respondre. 
- ¿Tu?, Apa, això sí que és una sorpresa! Feia molt de temps que no sabia res de tu. Va contesta aquesta veu. 
- Vinga, si us plau! Ajuda'm, la meva nena vol que li expliqui que faria jo si fos una heroïna i no la vull decebre. Li vaig dir 

amb veu desesperada. 
- Està bé, t'ajudaré!. Però només ho faré perquè soc la imaginació. I la imaginació és molt amiga de tots els nens de 

manera que no puc consentir que cap d'ells es desil·lusioni perquè jo no hi soc. Em va respondre, i va continuar dient: 
- ¿Veus aquelles sabates velles que tens allà? 
- Quines? Aquelles de color taronja que no faig servir ai? Vaig dir-li tota sorpresa. 
- Exacte! Teles hauràs de posar. 
- Com que me les hauràs de posar? Li vaig respondre. Si son les més lletges que tinc!. 
- Vols que t'ajudi o no? Va dir-me la veu que sonava una mica molesta. 
- Està bé, faré el que em dius. Li vaig dir al mateix tems que començava a posar-me-les. 
- Ara tanca els ulls i deixa'm a mi que jo faré la resta. 
Vaig tancar els ulls tal i com em va dir la meva imaginació, i vaig sentir que començava a elevar-me i a fer una cosa 
semblant al que hi entenia com a volar. Quina sensació això de volar. Al principi em va costar una mica, que si un cop 
aquí, un cop allà, però al cap d'una estona no hi havia qui m'aturés. Em sentia com un nadó quan fa els seus primers 
passos tot sol, o com un ocellet jovenet en les seves primeres aventures al cel. 
De sobte vaig obrir els ulls i em vaig adonar que ja no portava la meva jaqueta de sempre, en lloc d'ella portava una capa. 
era una capa de color vermell i amb una "S" gravada al mig, com aquelles que tenen els súper herois, i que la fan servir 
quan han d'ajudar a algú. 
 
- Per una estona, aquesta tarda tu no ets tu, si no, que ets una heroïna, defensora dels dèbils i indefensos. Em va 

comunicar la imaginació. 
 
Anava de sorpresa en sorpresa, ara començava a escoltar veus de l'exterior. 
- ¿Què és això que estic escoltant? Vaig preguntar en veu alta. 
- És el soroll del món. Em va respondre. I va continuar dient. 
- Ara tens súper poders i d'un d'ells és la súper oïda. Ja saps, per ser un heroi com cal, s'han de tenir poders com cal i així 

poder escoltar a tot el que demani ajut. 
- Presta molta atenció i descobriràs on és el perill. 
 



 
I així va ser. Em vaig concentrar i de mica en mica vaig aprendre a diferenciar les veus. El que primer vaig escoltar va ser 
la veu d'uns nens, la desesperada veu d'uns nens. De totes les veus, aquestes eres, sens dubte, les que més fort 
s'escoltaven. Em vaig desplaçar de seguida al lloc d'on sortien aquestes veus i els hi vaig preguntar perquè ploraven tant. 
- Plorem perquè ens volen fer fora de la nostra terra i no sabem on anirem. (Em va dir el nen que semblava era el més 

gran). Nosaltres vivim en un poblar en mig de la selva i no coneixem altra terra. Aquí som feliços!!, però ara han vingut 
de la civilització amb aquestes màquines i volen destruir tot el que han fet els nostres avantpassats. I era veritat. Allí 
estaven en mig de la selva rodejats de màquines i grues. no sabia com consolar a aquells nens. M'havia transformat en 
una súper woman i no sabia de quina manera ajudar-los. De sobte es va escoltar un de tro espantós que venia de 
prop. Després d'això un crits d'auxili. Algú estava en perill. 

 
Vaig anar volant, mai millor dit, al lloc on es va escoltar aquell so tant estrident i em vaig trobar l'home, que demanava 
auxili. 
- Si us plau, ajuda'm! La màquina excavadora ha caigut, i el meu fill petit, al voler esquivar-la s'ha precipitat en aquell 

pou. 
No m'ho vaig pensar, ara si sabia el que havia de fer.. El pou era força estret i fosc i se sentia un olor molt  intens 
d'humitat. Vaig baixar per ell de la manera més ràpida que podia, vaig agafar-lo de seguida i vaig portar-lo on era el pare. 
- Oh! moltes gràcies, has salvat el meu fill! Com podria agrair-te el que has fet per mi? Va dir l'home amb veu 

emocionada.  
- Sóc un home amb molt de poder, promotor d'aquest projecte que veus aquí. ¿Com puc tornar-te el favor? Vaig mirar 

els nens del poblat que havien arribat en aquell moment i li vaig dir a l'home: 
- Jo he salvat al teu fill del pou, ara tu hauràs de salvar a aquest nens de quedar-se sense casa. L'home em va mirar 

fixament als ull i em va dir: 
- Potser no guanyi milions, però tant se val, he recuperat el tresor més valuós que posseeixo. 
 
I així va ser el dia que vaig ser una súper heroïna. Després d'això, va sonar el despertador del meu mòbil i em vaig aixecar 
pensant "JA TINC LA MEVA HISTÒRIA". 
 

 

PSEUDÒNIM: Fulleta Transparent 

NOM: Mª Teresa López 
 
  

(3r premi) 
 

Si jo fos una heroïna... és una bona qüestió per meditar. 
Quan era petita els meus herois eres "Els Beatles" tinc el record d'aquell fred 9 de Desembre de 1980, el dia que es va 
morir el John Lennon; va ser la primera vegada que em vaig adonar que els somnis no es compleixen, ja que el meu era 
viatjar per veure'ls tocar junts perquè no tènia cap dubte que qualsevol dia, els meus herois tornarien a ajuntar-se un 
altre vegada. Aquella nit, es va trencar el primer dels meus somnis d'infantesa. Va ser la primera vegada que vaig plorar 
per algú. 
 
Ara ja sóc una mica més gran i si fos un heroi o una heroïna m'agradaria ser com una fulla transparent que em portés el 
vent amb el seu ball on calgui; on sigui el sofriment, el dolor, la desesperació i la por. 
Una fulla transparent amb la seva aura sua i i ballarina que canviés al seu pas, totes les coses negatives d'aquest món on 
som tots connectats, fer els canvis, sense que ningú sigui conscient de la meva presència, transparent com l'aire, sense 
aplaudiment, sense recompenses, sense agraïments; amb la sensació plaent comparada com la brisa suau i calent del 
vent quan toca la pell, fent el bé sense rebre a canvi simplement la felicitat dels altres. 
 
-  Aneu amb compte!! 
- Mireu al vostre voltant!. 
 
Potser aquest heroi o heroïna s'ha convertit en fulla transparent. No intenteu veure-ho amb ulls d'adult sinó amb un cor 
de nen, no deixeu passar l'oportunitat de ser l'heroi o la heroïna de la vostra pròpia vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

l mundo siempre ha girado en torno a corrientes filosófico-científicas, que están de moda en cada momento histórico. El 
socialismo científico, la teología de la liberación, el humanismo, el constitucionalismo jurídico-político, el capitalismo 
deshumanizante, la globalización, etc., etc. Todas estas corrientes surgen con la intención de tomar como centro de su 
acción al hombre de su época, de su tiempo, y terminan -paradójicamente- con la alienación de dicho hombre. 

Últimamente se habla de inteligencia emocional como un “descubrimiento” de la “nueva psicología”, sin tener en cuenta  que la 
ausencia de las otras inteligencias (la cognitiva o del conocimiento, y la ejecutiva, que es la que controla y guía nuestras 
acciones y conductas) resta la importancia de aquélla. 

Desde el punto de vista empresarial y de otras organizaciones se ha puesto de moda la implantación del sistema de gestión de 
calidad total como panacea para conseguir el reconocimiento y/o éxito de cualquier proyecto. 

Sin ánimo de descubrir nada nuevo, sólo quiero centrarme en el concepto de calidad y excelencia humanas como premisas 
indispensables para cualquier actividad humana que, para su desarrollo, cuenta con la participación activa del ser humano. 

Todas las teorías y corrientes científicas o seudocientíficas, todos los proyectos diseñados por el hombre para el hombre, si no 
toman en consideración la importancia que tiene la calidad y la excelencia humanas para la implementación de toda actividad 
que requiere el trabajo cooperativo, estos proyectos e iniciativas empresariales están  abocados al fracaso. Y llegado a este 
punto, la pregunta que cabe formular es: ¿qué entiendo por calidad y excelencia humanas? 

Antes de seguir, debo efectuar algunas aclaraciones. En primer lugar, dejar constancia de que el enfoque del término calidad 
que planteo aquí no es el aplicado habitualmente cuando se refiere al sistema de gestión de calidad aplicado al mundo 
empresarial; mi empeño va a consistir en resaltar la importancia del concepto calidad aplicado a las comunicaciones 
interpersonales, a las relaciones entre personas humanas. En segundo lugar, expondré aquí el término excelencia no sólo 
aplicado al trabajo bien hecho, sino como cualidad humana. 

 

¿Qué entiendo por calidad humana? Todos los seres – y los humanos no somos una excepción – somos fruto de una  
comunicación de unos con otros, de una comunión resultante de una convivencia intensa y profunda con los demás seres que 
luego se van humanizando a lo largo de su vida. Nuestras relaciones deben cimentarse y fundamentarse bajo el paraguas de lo 
que vengo en llamar relaciones humanas de calidad, cuyas características o señas de identidad son: 

 

 El reconocimiento de las personas que nos rodean como interlocutores válidos en nuestra comunicación con los otros. 

 Ausencia de todos aquellos obstáculos que pueden impedir la viabilidad de una buena comunicación positiva. 

 Evitar que haya una brecha de credibilidad en nuestra comunicación con los demás, esto es, que no haya 
discrepancias o incoherencias entre lo que decimos y lo que hacemos. A la larga, la acción es más elocuente que las 
palabras. 

 Uso de la escucha activa en todas nuestras comunicaciones con los demás. 

 Poner en práctica nuestra empatía a la hora de comunicarnos con los otros, ser capaces de ponernos en su lugar (el 
dicho castellano “póngase usted en mi lugar”). 

 Mostrar un interés sincero hacia las otras personas con las que estamos en comunión. 

 Evitar el uso de metalenguajes o metacomunicación: un sobre dentro de otro sobre, un mensaje dentro de otro 
mensaje. Una comunicación de calidad debe expresar con claridad el mensaje, objeto de nuestra comunicación. 

 Evitar el uso de comunicados, pues éstos no precisan una retroalimentación. 

 

La calidad humana supone la cualidad que guía todas nuestras acciones comunicativas hacia los demás, consiguiendo así unas 
relaciones afectivas entre las personas humanas, evitando en todo momento tener una actitud de acción-reacción (en el mismo 
sentido); esto es, ojo por ojo, diente por diente. Todo emisor o receptor con calidad humana  ante cualquier acción, tiene una 
reacción si no empática, al menos comedida y comprensiva, porque sabe que todo tiene un por qué. 

¿Y la excelencia humana? Como decían los romanos:”Roma no necesita jueces, sino hombres justos”. Y yo digo, el mundo actual 
no necesita calidad total aplicado al campo empresarial, ni a trabajos excelentes, sino a seres humanos excelentes y de calidad 
probada en sus relaciones con los demás y en sus actividades profesionales. 

En las sociedades modernas el ser humano está perdiendo la capacidad de amar y de ser amado, propiedades propias de una 
persona humana excelente.  

Lo que garantiza el éxito de cualquier proyecto empresarial o no, no es su planificación, capital circulante, o su inmovilizado, es 
aquella persona humana que influye positivamente en los demás y que busca siempre el bien para ella y para los que le rodean.  

E 



Una persona  excelente es aquella que sabe servir y apoyar con placer a las demás, porque sabe que entre todas se puede hallar 
la mejor forma de hacer las cosas. Una persona humana excelente sabe proteger sin asfixiar, sabe guiar sin imponer, sabe 
motivar a los que están a su cargo para que también puedan desarrollarse (artículo María Eugenia Hassan, Lda. en 
Comunicación Social); es decir, para que también sean personas humanas excelentes. 

La excelencia humana supone el autoconocimiento, el autocontrol y el autoestima de uno mismo, lo que nos conduce a tomar 
conciencia de quiénes somos, lo que hacemos, lo que deseamos, sentimos y pensamos; es decir, vive en un permanente estado 
de consciencia de sí misma y del mundo que le rodea. 

Y concluyo: La calidad y la excelencia humanas son dos cualidades que deben formar parte de nuestra condición humana . 
Estas dos cualidades constituyen un verdadero compendio de los valores éticos y morales, conductores, como nuestra 
inteligencia ejecutiva, de todas las acciones que realizamos como personas humanas excelentes. 

 

Barcelona, mayo de 2012 

Simplicio Nsué Avoro  
Pedagogo  
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