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Ho tenim clar...

Les societats han d’estar sempre immerses en anhels de canvi, de millora, de res-
posta a necessitats, per això a ningú no ens pot sobtar que L’ESCOLA  hagi estat el 
centre de debat durant aquests últims dies de sacsejada política. Ens hem vist obligats 
a pensar i reflexionar sobre el que ha estat, el que és i el que haurà de ser l’escola.

L’escola integradora d’idees, de cultures, formadora i organitzadora, està per aju-
dar als nens/es a crear un futur ara ple d’incerteses i d’interrogants, però a la vegada 
motivador i ple d’expectatives i oportunitats al seu abast.

La societat ens demana que responguem als nous reptes eficaçment, aprenent a 
adaptant-nos a les contínues transformacions, però no podem oblidar que hem de 
millorar i innovar, però sense trencar amb l’essència de l’Educació, que és formar 
bones persones, ciutadans feliços  amb capacitat d’esforç, de superació, amb valors 
que treballin la socialització en el marc del respecte a l’individu i als drets dels altres,  
essent coneixedors de quins són. L’educació en la Pau, la tolerància i el respecte als 
drets humans són valors fonamentals per educar ciutadans lliures, cívics i crítics.

Les relacions que es fonamenten en aquests valors són més harmòniques i justes i 
són les que fan aconseguir que la societat avanci, millori i sigui més feliç.

A l’Escola Azorín ho tenim clar. Continuarem treballant per fer de la nostra Escola 
un lloc on cada alumne pugui desenvolupar totes les seves potencialitats, la seva opi-
nió crítica i responsable, sense dogmatisme, en un ambient de respecte a les convic-
cions individuals, sempre que no vulnerin els valors bàsics de l’ésser humà, la igualtat 
de drets, la justícia social, la diversitat cultural i el sentit de responsabilitat envers la 
societat.

EDITORIAL Maribel Rodríguez ( Directora )

3
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AMPA

4 5

Estimades Famílies
Des de la nova i estrenada junta d´AMPA us volem fer arribar el nostre agraïment 

per la confiança i suport rebut en aquest inici de curs.

Volem aprofitar per donar la benvinguda a les noves famílies, que igual que nosal-
tres, inicien una nova etapa dins l’escola d’aquest curs.

Estem convençuts i convençudes que entre tots farem una tasca de col·laboració 
i suport perquè aquest trimestre tan especial per les dates,  sigui unes jornades mà-
giques per els nostres fills i filles.

Aquest any per la castanyada hem fet, entre tots, panellets. Va ser una activitat ex-
perimental molt divertida i enriquidora tant per els nens i nenes, com per els pares, 
mares, avis i familiars que juntament amb els Mestres,  vam participar. 

Si voleu gaudir de les imatges de la jornada dels panellets,  les podreu trobar a la 
web de l’escola.

S’acosten dates importants per els  nostres fills i filles i desitgem des de la junta d 
AMPA que, un cop més, els nens i nenes gaudeixin del Pare Noel, el “Tió” i els Reis 
Mags que com cada any faran una parada a l´Escola per sorprendre als mes petits.

Us desitgem unes Bones Festes i un Any 2018 carregat de somnis d’alegria i felicitat.

Moltes gràcies

AMPA
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JOCS EN FAMÍLIA (LES EDUCADORES DE LA LLAR)

4 5

Jocs en família
En l’actualitat, en general, vivim en 

una societat molt marcada pels horaris i 
amb poc temps per destinar a l’oci fami-
liar, aspecte que creiem molt important 
pel desenvolupament dels petits/es de 
la casa. Per això us animem a fer jocs en 
família per tal d’establir relacions inter-
personals de qualitat. El joc acostuma a 
sorgir de manera espontània i voluntària, 
la majoria de vegades per part de l’in-
fant. Tot i que també és interessant que 
en ocasions siguin les famílies qui pla-
tegin propostes de joc. Moltes vegades 
per jugar a casa no calen joguines sofisti-
cades sinó que podem aprofitar accions 
quotidianes, com l’estona abans d’anar a 
dormir o l’hora del bany que es poden 
convertir en activitats lúdiques que ens 
ho faran passar molt bé.

A continuació us oferim algunes ide-
es per compartir espais i moments en 
família, unes propostes per complemen-
tar amb la vostra imaginació, els vostres 
gustos i, sobretot, amb els de l’infant. 

Alguns jocs de moviment podrien 
ser crear camins amb papers pels quals 
haurem de caminar, crear túnels i caba-
nes amb coixins, llençols, teles per po-
der-nos amagar. També fer maraques 

amb ampolles d’aigua per poder jugar 
sacsejant-les tot cantant i ballant. Altres 
propostes senzilles i divertides podri-
en ser amb capses grans de cartró que 
ens permetran múltiples formes de joc: 
ficar-se a dins, amagar-se, arrossegar-los, 
treure i posar objectes... I un altre espai 
que dóna molt de joc i que en ocasions 
el tenim vetat seria la cuina, on podríem 
fer conjuntament un pastís fred de melin-
dros amb xocolata o ajudar a enfarinar el 
peix, fer masses per galetes...

Tal com fèiem referència a l’hora del 
bany hi ha un ampli ventall d’oportunitats: 
dibuixar amb el dit en l’escuma, jugar a 
passar aigua d’un got a un altre, fer ona-
des, jugar amb els estris del bany ama-
gant-los sota l’aigua –l’esponja, el pot del 
sabó, etc.–, tot indicant-ne el nom…

L’èxit de les nostres propostes depen-
drà de conèixer els interessos i necessitats 
de l’infant: cada nen és únic i reaccionarà 
d’una determinada manera a les diverses 
situacions, per això és tan important ajus-
tar-nos a la seva individualitat.
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Saludem a la nostra mascota!
Cada matí quan arribem a la llar, truquem a 

la porta i saludem a les educadores i als nostres 
companys/es. Tot seguit ens traiem la motxilla 
i la jaqueta, i ara que ha arribat el fred, ens po-
sem la bata. 

Cada dia, tenim dues propostes de joc di-
ferents, mentre esperem l’arribada de tots els 
companys/es. És una estona enriquidora ja que 
la compartim tots plegats (conillets, pollets i 
cangurs). Aquesta activitat dura aproximada-
ment una mitja hora. Després fem el bon dia, 
on cantem cançons relacionades amb tema 
que estem treballant (la tardor, el Nadal, les 
parts del cos...).

Tot seguit, cada grup se’n va a la seva classe 
per a saludar a la seva mascota.

Per una banda, els conillets saludem al Co-
nill, el mirem molt atents i li fem una abraçada i 
tot seguit cantem el bon dia. D’altra banda els 
pollets saludem en Piu, el nostre pollet. Cantem 
la cançó de “Bon dia al matí” i a continuació en 
Piu fa un petó a cada nen i nena per donar la 
benvinguda. Tot seguit verbalitzem qui  ha vin-
gut a l’escola i qui no i així repassem els noms 
dels companys/es de la classe. També mirem 
per la finestra quin temps fa. Depenen del que 
veiem, cantem una cançó o una altra (sol solet, 
plou i fa sol...). Aquí teniu un petit recull dels 
nostres primers moments del dia a la llar!.
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Per l’altra banda, els cangurs, quan arribem a l’aula, seiem a terra i saludem a la 
Muma. Cantem plegats la seva cançó i ella ens fa un petó a cadascú.

Després li expliquem com ens ha anat el dia anterior, sobretot els dilluns, que 
expliquem el nostre cap de setmana. També reflexionem sobre el nostre comporta-
ment, si algú no ha fet cas a la família, o s’ha barallat... 

Llavors la Muma els explica que ella es posa “trista” si no es porten del tot bé. 
Sempre “prometem que ja no ho farem més”. 

Un cop fet això, en fixem en quins nens s’han quedat a casa, mirem el temps i 
enganxem el símbol (núvol, sol i núvol, sol, pluja...) segons el temps que fa.
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Els nens i nenes d’educació infantil, P3,P4 i P5, 
hem gaudit molt treballant la tardor.

Hem estat molt participatius portant elements 
propis d’aquesta estació (codonys, castanyes, pi-
nyes, fulles, cargols…)

EDUCACIÓ INFANTIL P3 + P4 + P5

Treballant la tardor
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I  ens ha agr
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Ens vam convertir en autèntics cuiners i cuineres i vam fer uns deliciosos 
panellets que estaven per llepar-nos els dits.

Aquí us deixem la recepta:

Per la Castanyada vam fer  
panellets !!! 
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Aquests
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nosaltr
es fent

 

els pan
ellets:
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Com ens agrada fer panellets!!!
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Cada cop més observem que a la nostra societat es sobreprotegeix  als 
infants i això pot arribar a dificultar el seu desenvolupament maduratiu.

Actualment, als nostres infants, amb l’afany de procurar un entorn segur 
se’ls està privant també de la possibilitat d’aprendre, de poder assumir riscos 
i tenir experiències d’autosuficiència. La sobreprotecció porta als infants a 
no poder gaudir d’experiències de desenvolupament, a tenir una percepció 
equivocada dels perills i això pot incidir de forma negativa en el seu autocon-
cepte.

Una finestra oberta, uns 
productes tòxics, una 
paella amb oli calent, 
etc, són situacions de 
risc “real” que hem 
d’evitar necessàriament. 
Però n’hi ha d’altres, que 
són experiències vitals 
necessàries per tal d’anar 
agafant confiança en 
les pròpies possibilitats, 
per saber què pot fer 
mal i què no, per agafar 
habilitat i seguretat en 
ells mateixos.

M’AJUDEU A CRÉIXER?
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L’autoconfiança que els infants 
van adquirint quan se’ls permet 
que vagin superant reptes mo-
trius, els podran extrapolar a al-
tres àmbits de la seva vida.

Si volem tenir infants autò-
noms, hem d’entendre que l’ad-
quisició d’aquesta autonomia res-
ponsable ha de passar no només 
per tenir el desig de fer-ho, sinó 
també la possibilitat d’actuar.

La recepta es potser fàcil de 
dir i difícil a la pràctica: dotar els 
infants de llibertat en els seus 
moviments i que facin front als 
petits reptes que ells mateixos 
es plantegen per poder créixer 
i desenvolupar l’autonomia res-
ponsable.

Les Mestres d’educació infantil
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Els nens i nenes de C. Inicial vam fer uns dolços típics relacionats amb la 
festa de la Castanyada: “els panellets”.

Van venir dues mares de l’escola, la Marta i la Montserrat a ajudar-nos.  
Aquest any han fet  panellets de molts sabors: coco, ametlla, pinyols i xo-
colata!!!  

Hem rebut la visita dels castanyers i castanyeres que ens han donat cas-
tanyes!!!

Celebracions - La castanyada

CICLE INICIAL 1È I 2N

Què bons 
que van 
sortir!!!
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A més de fer aquesta activitat tant divertida, vam realitzar també unes 
activitats d’expressió escrita i de plàstica de l’experiència viscuda com a 
“cuiners”
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Sortida al teatre
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Ens ho van pasar “pipa”!!!
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Teatre Barradas

19

Els alumnes de Cicle Inicial vam anar al Teatre Barradas per fer 
una sessió musical. Es presenten els objectes quotidians com a 
instruments musicals, com a productors de sons capaços de trans-
metre idees, emocions, de dibuixar paisatges, explicar contes...
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Hem arribat a tercer!!!!!

CICLE MITJÀ 3ÈR I 4T

Quan vam arribar a tercer vam començar a sentir sensaci-
ons molt diferents. Teníem barreges de sentiments: alegria, 
nervis, tensió … i fins i tot una miqueta de por. 

Hi ha moltes coses noves i moltes coses per descobrir. Mi-
queta a miqueta ens hem acostumat a tercer i cada cop tenim 
menys pors, nervis i tensió i ens sentim tranquils.

El primer dia de classe vam pensar tot allò que ens agra-
daria tenir durant el nostre curs i vam escriure uns desitjos 
que volem aconseguir per la nostra classe:

- Que a tothom li agradi venir a l’escola.

- Que tothom sigui agradable amb tothom.

- Que tothom respecti les normes.

- Que les classes siguin divertides.

- Fer nous amics.

Amb aquest desitjos el que volem es que tot funcioni bé i 
que tercer sigui “especial”.

Autors: El grup-classe

Qualsevol situació nova crea infinitat de sentiments i 
emocions. 

Començar un curs és un gran esdeveniment. És un repte 
i alhora un ampli ventall de noves possibilitats que ompliran 
el seu camí. 

Carreguem aquest camí de sentiments positius que els 
ajudin en aquest nou repte.

La tutora 21

21

Revista Azorin - Nº106.indd   20 10/12/17   15:14



20

La classe de 3èr s’organitza per 
departaments i comissions: 

21

-Comissió d’ordre:  Manté la classe ordenada.

-Comissió de convivència: Ajuda a resoldre els problemes.

-Departament de decoració i material: S’encarrega de la decoració i de 
repartir tot el material necessari.

Cada grup té un treball i una llibreta on s’apunta les diferents feines i tot 
allò que es parla en aquest departament o comissió.

Autors: Eric T. , Eric R., Emma, Yasmina
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Sortida teatre Barradas

Celebrem la castanyada fen
panellets
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El dia 25/10/17 vam anar al Barradas a una audició musi-
cal que es titulava “Tocar plegats”.Primer vam anar a l’esco-
la i vam fer la primera classe i després d’esmorzar, vam anar 
al teatre en metro. A l’escenari hi havia quatre persones, 
cadascuna amb un instrument diferent: la guitarra, el fagot, 
la flauta travessera i el clarinet. Van tocar algunes cançons, 
primer tots els instruments junts i després per separat. Van 
fer una cançó en que cada instrument entrava en un mo-
ment diferent. M’ha agradat molt! Les cançons eren molt 
boniques i m’he divertit molt.   

David   4t

Dimecres passat vam anar al teatre Barradas a veure un 
espectacle dins de les sessions musicals, que es deia “Tocar 
plegats”A l’escenari hi havia quatre músics, tres nois i una 
noia. Cadascú d’ells tocava un instrument diferent; la flau-
ta, la guitarra, el clarinet i el fagot. A mi l’instrument que 
més em va agradar va ser la flauta. L’espectacle consistia en 
conèixer diferents tipus d’instruments i a mi em va agradar 
molt! 

Estela    4t

Vam anar en metro. Quan vam arribar, vam seure i va 
començar l’espectacle. HI havia una flauta, una guitarra, un 
clarinet i un fagot, que mai havia escoltat; sonava molt greu 
i era molt llarg. Ens van tocar moltes melodies amb diferents 
tons i ens van explicar les famílies de cada instrument. El 
que més em va agradar va ser que a la tornada en metro, un 
senyor va cantar un rap. Va ser un matí molt musical!!! 

 Cloe  4t

El dia 25/10/2017 hem anat al Barradas a veure una obra 
de música que es deia “Toquem plegats”. L’obra tractava so-
bre com assaja un grup de música. Era molt xulo perquè ens 
han ensenyat tota la família de les flautes (una la van por-
tar d’Holanda), la família del clarinet i del fagot. El fagot se 
sembla al clarinet,però no sona si no té la canya posada.  La 
guitarra no en té de família i jo em pensava que sí. Després 
van tocar tots junts. A molta gent no li va agradar l’obra, però 
a mi sí que em va agradar!!! El que més,l’experiment que 
van fer bufant dins d’una ampolla d’aigua buida i després 
dins d’una ampolla plena i sonaven diferent. Quan van buidar 
l’ampolla que estava plena, sonava de nou com l’altra. 

Axel  4t
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Halloween

Una mica més de 100 anys és el que separa la tecnologia de la superstició. Des de temps imme-
morials, allò que no es comprèn i no pot ser explicat científicament és motiu de creences fortament 
arraigades, que es perpetuen a través dels contes i les llegendes populars.

Halloween (All Hallow’s Eve) es correspon a la 
nostra Nit de Difunts. Aquesta és una tradició del 
món anglosaxó que, per la seva posada en esce-
na, resulta molt atractiva a la resta del món. 

La llegenda explica que els primers en ce-
lebrar el Halloween van ser els pobles celtes. 
Entre ells existia la creença de que un déu dolent 
anomenat Sanhaim segrestava al déu bo durant 
la tardor i l’hivern; el ficava en una cova profun-
da i el tenia retingut fins la primavera. El déu bo 
no podia lluir com sempre ni tenia força per fer 
créixer les collites. Els seus raigs eren febles i 
arribaven esvaïts a la terra,  i per això, durant la 
tardor i l’hivern no hi havia conreus i els habitants 
de pobles i ciutats passaven gana. 

Fa més de dos mil anys, durant la nit del 31 
d’octubre, els druides celtes convocaven als 
habitants de les terres properes, pujaven dalt del 
turó o muntanya més propera i allà hi realitzaven 
una cerimònia de cants i sacrificis per demanar 
l’alliberació del seu déu bo per tal que els tornés 
a proporcionar llum, escalfor i aliments. Aquests 
sacerdots celtes es cobrien amb pells d’animals, 
portaven màscares i cantaven i ballaven al voltant d’una foguera, invocant els esperits. Quan 
s’apagava l’última espurna del foc, tothom sortia corrent a aixoplugar-se amb la convicció de 
que l’últim seria atrapat per les més terrorífiques criatures. 

Van ser els irlandesos els que van portar a Amèrica la famosa frase de 
“Trick or treat” (truc o tracte). A mitjans del segle XIX, Irlanda va sofrir una 
terrible epidèmia que va delmar la població; es coneix amb el nom de la 
“Gran Hambruna” o la crisi de la patata, tubercle en el qual es basava principal-
ment l’alimentació de la major part de la població. Aquest fet va impulsar l’emi-
gració de gairebé dos milions d’irlandesos cap a Estats Units. Ells van portar la 
tradició del Halloween. Aquesta nit de por, els nens i nenes irlandesos sortien 
de casa per gastar bromes als veïns i donar les culpes als esperits. 

Actualment la festa del Halloween representa diversió terrorífica; gent  
disfressada de monstres, fantasmes, criatures malèfiques, etc. poblen els nostres 
carrers i celebren festes espantoses, però també molt divertides!!!
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Els alumnes de 5è van fer de cuiners i cuineres durant el matí del passat 
dia 30 d’octubre.

Tot seguit teniu les impressions d’alguns d’ells:

Fem panellets

CICLE SUPERIOR 5È I 6È EP

El dia 30 vam fer panellets a classe. Aquests estaven fets 
de patata bullida, ametlla mòlta i sucre. Després ens van 
donar un tros de massa a cada un i vam fer quatre boles. 
La massa que sobrava era per fer el panellet de xocolata. 
Mentre els mestres feien el de xocolata a nosaltres ens toca-
va fer el de coco, pinyons i dos d’ametlla. Finalment, el dia 
següent, els vam portar a casa. 

Guillem N. - 5è EP 

El dia 30 tota l’escola va preparar panellets. Aquests 
són els ingredients per fer-los: Patata bullida (sense pell), 
ametlla mòlta i sucre. Després d’aixafar les patates tindreu 
una magnífica bola. Les toques i  ai!!!, és bastant divertit to-
car-ho. Es poden fer de molts sabors. Nosaltres els hem fet 
d’ametlla, coco, xocolata i pinyons. Espero que l’any vinent 
tornem a fer-los. Ja estic impacient.

Júlia G. - 5è EP 

Fa pocs dies, a l’escola, vam fer panellets. Primer el David 
i la Rosa van posar-se a fer la massa amb la patata, l’ametlla 
i el sucre. Quan ja estava ben feta ens van repartir les boles 
i d’allà havíem de fer-ne quatre. Finalment van sortir cinc (2 
d’ametlla, 1 de coco, 1 de pinyons i 1 de xocolata). Sabeu 
una cosa? Tenien molt bona pinta!!!

Naila P. - 5è EP 
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Els alumnes de 5è van gaudir de l’experiència de la música en directe. Amb la 
companyia del Frederic Sesé i el José Gallardo veiem exemples sonors que comple-
menten les explicacions sobre els fragments de pel·lícules que s’hi exposen.

Música i cinema

El dia 18 d’octubre els nens  nenes de 5è i 6è vam anar 
al Barradas. Vam veure algunes de les pel·lícules antigues 
on només sentíem música. Algunes d’aquestes eren “The 
kid” o “El gran dictador”de Charles Chaplin. Quan posa-
ven la música havíem d’endevinar de quina pel·lícula era. 
Vam veure que a música és molt important en el cinema.

Marta B. - 5è EP 

Aquest any m’ha agradat més anar al Barradas. Van 
explicar-nos la relació entre la música i el cinema amb 
algunes pel·lícules. Un actor que m’agrada molt, Charles 
Chaplin, va sortir en vàries. Ens van dir també que al princi-
pi en el cinema només hi havia música i no parlaven. 

Una altra pel·lícula on la música era molt important era 
“Psicosi”d’Alfred Hitchcock

Marta P. - 5è EP 

El dia 18 vam anar al Barradas a veure unes audicions 
musicals. Aquest cop anava de la importància de la música 
en el cinema. Ens van ensenyar una quantes “pel·lis”i vam 
veure que a partir dels anys 30 el cine es fa sonor. Abans 
només tenia música. Fixeu-vos si pot canviar amb música 
que, Alfred Hitchcock, quan va acabar de rodar “Psicosi”  
no li agradava, però quan li va posar la música va canviar 
d’opinió. 

Àlex B. - 5è EP 
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Un any  més un dels nostres pares, que sap moltíssim de bolets, s’ha en-
grescat per fer-nos una classe magistral  sobre aquest meravellós món. Hem 
aprofitat un dia de la tardor per fer que la sessió estigués millor ambientada.

A continuació us deixem algunes imatges:

El món dels bolets
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Un any més, els nens de sisè han tingut el gran repte de posar-se en la pell d’uns 
vellets que arriben a l’escola per repartir castanyes: “els Castanyers”.

Mirem que ha suposat per a ells aquesta gran experiència.

Els castanyers a l’escola

Mentre em vesteixo per fer de cas-
tanyera penso: “Em sortirà bé? Fallaré 
en alguna cosa pels nervis? Faré el ri-
dícul?” És en l’única cosa que penso 
però quan ja hem fet la primera classe 
ja estic més tranquil·la i molt contenta. 
M’ha encantat quan els alumnes riuen i 
es diverteixen...

Kristel B.

Què se sent..? Alegria, nervis,por... 
Jo vaig sentir aquests tres sentiments 
a la vegada, però cada cop l’alegria es 
feia més gran.

Em va fer molt feliç veure com els 
nens reien i reien sense parar. 

Això em va ajudar a treure’m els 
nervis.

Tornaria a viure aquesta experièn-
cia mil vegades més. M’ho  vaig passar 
genial!!!

Chloé U.

2928

Revista Azorin - Nº106.indd   28 10/12/17   15:15



Quan estàs practicant el 
guió no valores ni penses el 
que estàs fent, però després 
quan estàs rumiant en el llit 
totes les coses que has fet 
en tot el dia i penses en el 
guio, dius: “Quina experièn-
cia  més guai!”

Quan has acabat, l’únic 
que recordes són els somriu-
res dels teus companys i les 
cares d’aquells nens petits 
que estan desitjant tot el dia 
que vinguin els castanyers.

Ainhoa C.

Vaig estar esperant molt 
aquell moment, sí. El moment 
en el que passaríem de ser 
nens de 6è de Primària, a ser 
avis i àvies. 

Mai m’oblidaré d’aquesta 
experiència.

Núria B.

Quan vam fer de casta-
nyers em sentia una mica ater-
rada, pensava que em sortiria 
malament, que no  recordaria  
què havia de dir... Però tot i 
això, també tenia moltes ga-
nes de fer-ho, estava emocio-
nada.

Penso que els del meu 
grup som molt bons interpre-
tant els castanyers, i m’ho he 
passat molt bé.

Sofia M

2928
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OUS A LA MAL
LORQUINA

Ingredients:

• 4 panets de Viena

• 2 ous grans

• 200g de sobrassada

• Una mica de sal

Elaboració:

1.  Obrim els panets per la part superior com si 

fos una tapa i en traiem la molla.

2.  A la base del panet hi posem un tros de so-

brassada.

3.  Separem les clares dels rovells i les batem a 

punt de neu.

4.  Posem el rovell, procurant que no es desfaci, 

sobre la sobrassada i cobrim l’entrada del pa-

net amb la clara d’ou a punt de neu.

5.    Ho coem al forn a 180ºC durant uns 10 mi-

nuts.

Taller de cuina
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Passatemps
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