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Dies  enrere un estudiant de magisteri em preguntava: 

-  Tu, que portes tants anys entre nens, has fet un alt en aquest camí per reflexionar en 

l’enorme responsabilitat que suposa el desenvolupament d’aquesta professió? 

La pregunta, per venir d’un jove de vint anys, em va sobtar. El vaig mirar al ulls  amb un 

intent provocatiu... Però va continuar: 

- És que penso  que hi ha pares i potser també mestres, que es prenen això de  l’Educació 

com una projecció de formes, maneres i inclús mancances que serveixen als grans per funcionar a 

dins d’una determinada societat marcada per unes circumstàncies molt personals. Però us 

pregunteu si aquesta visió és la que necessiten els nens d’avui i adults del demà?  

Déu meu senyor...! I només es tractava de un aprenent de mestre d’escola. 

És possible que el costum de treballar, a molta velocitat  dia rere dia,  amb infants no ens 

deixi temps per fer-nos preguntes sobre la nostra activitat. Crec fos d’allò més saludable 

ataconar el fre i fer una mica d’exercici de qüestionaments d’aquest o de qualsevol altre caire: 

-  Parlem a les nenes i als nens de les coses que ens preocupen a nosaltres o de les que els 

interessa a ells? 

-  Quan els hi ensenyem, tenim en compte el seus coneixements previs o naveguem entre 

núvols? 

-  Coneixem els valors, dels “mestres videojocs”, amb els que juguen i dels que mamen 

durant un munt d’hores a la setmana? O pensem que només s’aprèn als llibres de text o en els 

premis de literatura infantil? 

-  Què passa amb les muntanyes d’informació que arriba fins al seu cervell procedent dels 

mitjans de comunicació i amb la manera com la processen? 

D’aquestes i d’altres preguntes podríem omplir folis i folis. I que consti que fer-se 

preguntes i dubtar no és sinònim de  incompetència. Penso,  amb Unamuno, que els dubtes 

generen preguntes i en moltes ocasions sorgeixen respostes amb la capacitat d’obrir horitzons . 

També, fa uns dies,  a la reunió de Claustre de la nostra Escola, ens preguntàvem, els 

mestres, de quines maneres podríem aconseguir que els i les nostres alumnes aprenguessin a 

“pensar” sobre tot allò que els envolta... Doncs us poc ben assegurar que la reunió va ser força 

positiva...    

VENERANDO MURCIANO 

Mestre 

 



  

En estas fechas tan señaladas, en las que los valores de la Familia se acrecientan, 

queremos transmitiros nuestra más sincera felicitación a todos los que componemos esta GRAN 

FAMILIA llamada AZORÍN.  

Todos: Profesores, Padres, Madres, Abuelos y Alumnos formamos parte de ella, y como 

tales debemos actuar, por lo que la armonía entre todos debe estar presente en todo momento, 

acentuándose en estas fechas. 

La Navidad, esa época mágica con la que sueñan los más pequeños de nuestra GRAN 

FAMILIA, y que en más de una ocasión al resto nos supone un trastorno en rutinas, hábitos, 

trasiego de los niños… pero al fin y al cabo, esa época con la que en el fondo todos soñamos y 

que nos hace un poco más personas con el resto de los que nos rodean. Es por ello que 

aprovechamos, quien más quien menos, en marcarnos nuevos propósitos y retos para el año que 

comienza en cada una de estas fiestas. Propósitos llenos de ilusiones, fuerza de voluntad, de ser 

mejores personas…, y que al final, llegan o no llegan a buen puerto, pero cada año intentamos 

superarnos y mejorar. 

Esperamos, que esta GRAN FAMILIA, también tenga esos propósitos e ilusiones… 

nosotros, el AMPA, hemos comenzado esta etapa con mucha ilusión y ganas de que todo sea del 

agrado general y, por ello, confiamos en que estas fechas nos hagan pensar a todos, como y de 

que forma podemos contribuir individualmente a que los proyectos futuros tengan su 

recompensa, que no es otra que la alegría, satisfacción, bienestar, educación…, de nuestros 

pequeños. Este es el mejor regalo que podemos ofrecer a nuestros hijos. 

 Ellos son el futuro, un futuro que ha de estar lleno de ilusión y fuerza para afrontar todos 

los retos que les quedan por delante, y que con nuestra ayuda y la de sus educadores, la otra 

parte de la GRAN FAMILIA, han de poder superar. 

Con del deseo de que entre todos mantengamos unida la GRAN FAMILIA AZORÍN, os 

deseamos unas muy Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo. 

AMPA AZORÍN 

 



 

 

 

quest any, com el temps ens ho va permetre, vam traslladar el bosc al 

nostre pati de l'escola. 

Ens vam abrigar, tot i que no gaire perquè la temperatura era molt 

agradable! Els cargols vam anar a buscar als pollets, els pollets als conillets i tots 

junts vam sortir per gaudir d'aquesta festa.  

Gràcies a les diferents aportacions vam aconseguir un bon grapat de fulles, 

moniatos, castanyes, magranes, bolets, i fins i tot una carbassa!! També vam afegir 

papers de diferents colors i tonalitats per acabar de completar el nostre bosc 

particular. 

Ens ho vam passar d'allò més bé! Aquí teniu algunes fotografies que ho demostren, 

i un dibuix ben maco fet per nosaltres!!! 

NENS I NENES DE LA LLAR 
  

A 



 

 

ELS CONILLETS DESCOBRIM LA PANERA DELS TRESORS!! 

Els conillets som els més petits de la Llar 

però tot i així no parem de fer coses! 

Per nosaltres tot és nou i gaudim molt 

escoltant, observant i tocant tots els objectes que 

estan al nostre abast.  

Per aquest motiu la panera dels tresors és 

una activitat que ens encanta perquè cada dia 

descobrim coses noves ja que conté tota mena de 

material de diferents tipus i textures. 

 

QUANTES CANÇONS TENIM A LA NOSTRA CAPSA 

MUSICAL!! 

La classe dels Pollets tenim una capsa màgica, 

musical on hi ha un munt de cançons!! Cançons 

que ens agraden molt, algunes de les quals ja ens 

sabem i d'altres que encara estem aprenent, però 

amb totes elles gaudim moltíssim! 

Cada vegada que l'Ariadna treu una capseta petita 

de dins de la capsa gran, estem pendents i atents 

de quin objecte sortirà per cantar tots junts la 

cançó corresponent... És molt divertit i ens ho 

passem molt bé interpretant-les i cantant-les!  

Ens estem convertint amb uns cantants professionals! 

JUGUEM, SALTEM i ENS DIVERTIM!! 

A la classe dels Cargols no parem ni un 

moment, faci bon o mal temps fora, nosaltres tenim 

sempre moltes ganes de jugar i experimentar. Per 

això quan plou i no podem sortir al pati no és un 

problema, ja que hem trobat una solució; jugar al 

passadís on està ple de joguines!  

Allà no parem, amunt, avall, correm, saltem, 

pugem als cavalls de fusta, juguem amb les taules 

educatives, pilotes, aros...  Realment ens ho passem 

genial i és un espai que ens encanta!!  



 

 

 

ls infants neixen amb una predisposició 

genètica que els porta a prestar més atenció 

a la veu humana que a qualsevol soroll, a 

fixar-se mes a les persones que amb els objecte. 

Aquesta observació acurada de l'entorn que els 

envolta facilitarà la imitació, aspecte clau i necessari 

en el seu desenvolupament. 

Des de la primera infància fins ben entrats els sis o sets anys, tenen una 

necessitat neurològica innata, volen moure's, fer soroll, tocar les coses, experimentar, 

jugar... Però observem que actualment en alguns àmbits estan privats de determinats 

moviments que necessiten ja que els seus jocs són més sedentaris (televisió, 

ordinadors...), cosa que abans no era així, els nens i nenes feien més vida al carrer i 

tenien més contacte amb els iguals.  

És per això que des de la Llar d'Infants s'intenta incentivar i fomentar aquesta 

mancança. Com que cada nen o nena reacciona diferent davant dels estímuls i cadascú 

d'ells té les seves pròpies característiques és important en primer lloc conèixer i 

comprendre com percep cada nen/a les diferents experiències i com li afecten, i un 

vegada les coneixem podem respondre mes efectivament a les seves necessitats 

respectant el seu ritme, donant-li el seu temps, el seu espai, i facilitant-li diferents 

estratègies perquè les seves respostes siguin el més favorables possibles i així ajudar-

los a créixer com a persones. 

Vosaltres com a pares i mares també podeu fomentar un creixement madur i 

saludable del vostre fill o filla proporcionant-li un medi familiar enriquidor. El contacte físic 

és particularment important, no només per la sensació que li proporciona sinó també per 

la oportunitat que ofereix de millorar la relació entre pare-mare-fill/a. És per això 

recomanable oferir-los una varietat de posicions corporals per a jugar, dormir, i abraçar 

ja que ajuda al nen/a a donar-los seguretat i 

augmentar-los l'autoestima. 

Per tant, treballant tots a una i partint 

d'aquests fonaments molt aviat junts aconseguirem 

que es doni la importància que es mereix el 

desenvolupament sensorial en l'educació dels 

nostres petits sense centrar-se exclusivament en 

els aprenentatges conceptuals.  

LES EDUCADORES DE LA LLAR 

*Agraïments al CEIB 

E 

http://www.google.es/imgres?q=ni%C3%B1os+experimentando&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbnid=E7BGHy14p5reTM:&imgrefurl=http://www.otramedicina.com/2010/07/02/medicina-natural-para-ninos&docid=rlxUBqP7bsU2ZM&imgurl=http://www.otramedicina.com/wp-content/uploads/2010/06/ninos-jugando.jpg&w=450&h=280&ei=pHCjUN7qLoSzhAfTo4HwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=305&vpy=270&dur=1693&hovh=177&hovw=285&tx=186&ty=94&sig=101145608459413478378&page=4&tbnh=127&tbnw=192&start=73&ndsp=24&ved=1t:429,r:72,s:20,i:363


 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGORE ANTONIO JANA DANIEL C. 
 

 

 

MARTINA RUTH ADONAI ISONA 
 

 

 

 

 

 

 

LEIA ALLISON ALBA ANDRÉS 
 

 

 

 

Hola, som els nens i les nenes de la classe dels pingüins. 
Ens encanta dibuixar! 

Mireu que bé hem fet la figura humana. 
 



 

AITANA POL MARINA AINARA 
 

 

 

 

 

 

ADRIÁN ERIC R. UNAI DANIEL R. 

 

YASMINA NOA EMMA ERIC T. 
 

 

 

 

 

 

XÈNIA ILIAS 

Esperem que us hagin agradat molt els nostres dibuixos! 



E l s  n e n s  i  n e n e s  d e  P 4   

u s  d e s i t g e n  u n  B o n  N a d a l !  



Que els reis us portin molts regals! 
 

 



Els nens i les nenes de P-5 van anar d’excursió a Arbúcies “El Pol”. Van 
anar en autocar, 

 

 

 

 MARINA IVAN 

i allà van jugar molt, van passejar pel bosc i van veure bolets. 

 

 

 

 

 ANAIS GUILLEM 

OOOOhhhhhh!!!!   Tots els/les alumnes de P-5 han dibuixat la Mica i mireu 
què guapa que està. 

 

 

 

 

 LEIRE 

 ÀLEX ANAIS 

             AINARA 

 

 ARNAU 

 

 

 

 

 



 
 BERTA  DANIEL MELISSA ÈRIC ENRIC 

 

 

 

 

 

 

 

 ERIK  GABRIEL  JOEL  GUILLEM     JUDIT 

 

 

 

 

 

 

 IVAN  HUGO  JÚLIA G. JÚLIA V. MARINA  

 

 

 

 

 

 

 MARTA    NAILA  XAVI  ONA  OSCAR   



Ossets tovets, mantetes suaus, llençolets,… 

Els especialistes els hi diuen “objectes transicionals”. Són objectes que 

ajuden als nens/es a enfrontar-se als moments de separació i a situacions que 

l’incomoden. L’objecte el tranquil·litza, el relaxa, el consola a l’hora de dormir i 

omple el buit de l’absència de la seva mare. Per tant li dóna seguretat i li crea 

autonomia. 

L’objecte es converteix en un amic inseparable que l’acompanya durant la 

seva infància, i això és positiu. Però, aquest vincle sovint ens comporta moments 

delicats: l’objecte s’ha perdut, està brut, s’ha trencat, s’ha oblidat a casa,... 

Davant d’aquestes situacions, sobretot, no ens hem d’alarmar, ja que 

transmetrien al nen/a el sentiment de què és indispensable i que no pot estar 

sense ell. 

No s’ha de ridiculitzar la situació dient ”així mai et faràs gran, cap amic teu 

faria això,...” Tampoc enganyar-lo perquè crearia falses expectatives ni 

substituir-lo per un “doble”, dient que ja l’hem trobat. 

És recomanable ser sincer, explicar la situació real i buscar una alternativa 

com: 

- Reparar l’objecte trencat. 

- Anar a comprar amb ell/a un altre objecte, substitut o nou amic. 

- Presentar un de semblant dient que és el germanet del seu, etc. 

- Tenir paciència, donar-li temps a experimentar el sentiment de 

pèrdua sense reprimir emocions. 

En resum, no cal tenir pressa, quan l’infant se senti preparat de forma 

espontània prescindirà ell mateix d’aquest objecte. 

 

LES MESTRES DE PARVULARI 

     

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest primer trimestre del curs,  

els nens i nenes de primer  

han realitzat diferents activitats  

que us volen explicar. 

La primera d’elles és l’elaboració dels 

panellets el dia 30 d’octubre per celebrar la 

castanyada tots junts. 

La segona activitat forma part de l’àrea de 
Coneixement del Medi 

per treballar els grups d’aliments. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I la tercera activitat va ser la Sortida de la Tardor. 
Endinsats en el bosc vam fer servir els nostres sentits per 

poder recollir gla, escoltar el so dels ocells, observar els talls 
de l'alzina surera, palpar la molsa i sobretot vam fer servir les 

cames per poder córrer molt i molt per la muntanya! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    La Gina juga amb la Georgina. 

- La Isabel té una amiga que es diu Maribel. 

- El Pau diu que el metge opera a una persona del                                                                      

fetge. 

- El Pol marca un gol. 

- La Laura compra una taula. 

- El David té un elefant que és gegant. 

- L’Aarón és amic de la Carón. 

- La Georgina, de postre, va menjar una mandarina. 

- En Jordi veu al cuiner que agafa el saler. 

- El Santi, fa un càntir. 

- El Pol mira el sol. 

- El Joel té un amic que es diu Biel. 

- L’ Eloi s’ha trobat a un animal original. 
 

 

 

 

 

ALUMNES DE 2n EP 

Durant aquest trimestre, a la materia de Llengua Catalana, els nens i 

les nenes de 2n hem treballat els “rodolins”. 

Una de les activitats realitzades ha estat que cada nen havia de fer 

un rodolí amb el seu nom. Us mostrem alguns d’ells: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNES DE 2n EP 

 

El dia 30 d’octubre, pel matí, tots els nens i nenes de 2n vam fer 

panellets. 

Van venir a ajudar-nos a fer-los, la Cristina i la Meri, dues mares de 

nens de l’escola. 

Vam començar barrejant tots els ingredients: 

- la patata cuita 

- el sucre 

- l’ametlla molta 

Vam remenar-los molt i després vam fer boletes amb la massa. Una 

vegada fetes,vam guarnir-les amb pinyons. 

Ens ho vam passar pipa! Va ser molt divertit! 

 



En un examen, el professor diu a un alumne que no ha sabut respondre cap pregunta: 
- Li faré una darrera pregunta: si la sap contestar l’aprovaré. 
Quants pèls hi ha a la cua d´un cavall? 

- Trenta mil cinc-cents vuitanta-tres 

- I com ho sap? 

- Perdoni, professor, però això ja és una altre pregunta. 

Un nen li pregunta a la seva mare: 

- Mare, quina és la data del meu naixement? 
I li mare li respon: 

- El 29 de juliol. 

Ala! El mateix dia que el meu aniversari!!! 

Entra un nou professor a classe i es presenta: 

- Hola, bon dia. El meu nom és Llarg. 
I salta un alumne: 

- No importa. Tenim temps... 

- Mamà, mamà! A l’escola diuen que tinc la boca massa gran... 

- No els facis cas i porta la pala per donar-te el menjar!!! 

Dos nens arriben tard a classe, i la professora li pregunta a un d’ells: 

-  Miquel, per què has arribat tard? 

-  Miri senyoreta... és que somiava que viatjava per tot el món, i he conegut tants països... 

 i m’he despertat una mica tard... 

-  I tu, Joan? 

- Jo he anat a l’aeroport a rebre’l... 

- El meu fill va amb bicicleta des dels quatre anys... 

- Ah doncs ja deu estar lluny!!! 

Volo com un ocell,  
xiulo com un vampir, 
pico com un mosquit 

i, si ho faig, he de morir 
 

(L’abella) 

No és espelma i crema molt, 
camina pel pla i la serra, 

el pots amidar amb un pam 
i és molt més gran que la Terra. 

 
(El Sol) 

No tinc cap olor, 
No faig cap olor, 

No tinc gens de gust, 
I en temps de calor 

Us dono frescor 
 

(L’aigua) 

Va sempre de viatge, 
sense maleta ni bastó. 

Hi ha dies que sembla un formatge 
i d’altres un tall de meló. 

 

(La lluna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNES DE 6è EP 



El divendres 23 de novembre els alumnes de tercer, juntament amb la resta de l’escola, hem 

anat d’excursió al Montseny a gaudir de la Tardor. 

El divendres vam fer la sortida de la tardor 

al Montseny. És un bosc molt bonic ple 

d’arbres i fulles I vam fer una excursió. El 

professor Venerando ens va explicar moltes 

coses dels arbres. Durant l’excursió pel bosc 

vam agafar: pedres, fulles, escorça dels 

arbres. Quan van acabar l’excursió vam 

jugar a futbol i a bàsquet. Desprès a la tarda 

vam pujar els autocars i vam marxar cap a 

casa. 

EMMA GÁLVEZ 

L’excursió va ser molt divertida i interessant. En 

arribar vam esmorzar, i després va jugar a futbol i 

a bàsquet. Més tard els professors vam explicar 

que qui volgués podia anar a fer una excursió pel 

bosc, va ser molt divertida!. A l’hora de dinar vam 

menjar tranquil·lament. En acabar de dinar vam 

estar una altra estona jugant. Després vam pujar 

als autocars i vam marxar. 

CLAUDIA PIÑA 

He anat al Montseny. M’ho he passat molt 

bé. He jugat amb els meus amics. Hem fet 

una excursió al bosc i he menjat al bosc. 

Durant l’excursió vam trobar molts fruits de 

la tardor. El bosc era tan gran que no 

s’acabava mai. Després he jugat a futbol i a 

bàsquet amb els companys de la classe. Ha 

sigut una excursió de la tardor molt bona 

per nosaltres. 

IVAN RUÍZ 

El divendres 23 van anar d’excursió al Montseny 

amb l’autocar i vam estar una hora i trenta  

minuts de viatge. Quan vaig sortir de l’autocar 

vam anar a esmorzar. Quan vam acabar 

d’esmorzar van anar a jugar a bàsquet amb els 

companys i després van anar a fer una volta pel 

bosc. Després de dinar vam tornar a anar a jugar 

una estona més. Ha sigut una excursió molt 

divertida! 

JOEL RÍOS 

Avui que és divendres, hem anat a la muntanya del Montseny. Les fulles dels arbrers teníem molts 

colors: verd, groc, vermell i marró. Les fulles marró són quan s’han de caure dels arbres, les verdes 

es quant han passat de ser noves, les grogues quant acaben de sortir dels arbres. A la tardor surten 

molt bolets i castanyes. Hi ha arbrers que els tallen per fer taps de suro. M’ho he passat súper bé. 

YERAY FRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

  



Arriba la tardor i amb ella la festa més important, la castanyada. A l’escola volem impregnar-nos 

d’aquest ambient tan bonic, i deixar-nos envair pels colors de la tardor. Ens agrada veure la nostra 

escola vestida amb la decoració de tardor.  

Aquest any hem pensat en fer servit una tècnica diferent, l’estampació.  

El nostre cicle ha fet dibuixos utilitzant els fruits de tardor per fer una composició. Hem fet servir 

mangranes, bolets, nous, patates i fulles. Les anàvem sucant en la pintura i posant al full per fer un 

dibuix.  

Han quedat coses molt maques, que segurament ja heu vist penjades als nostres murals. 

Per no perdre aquesta festa típica del nostre país, hem volgut fer a la classe, entre tots, panellets, aquests 

dolços tan típics d’aquesta celebració. Hem portat cadascú els ingredients necessaris. A l’Escola han posat la 

patata i els estris per fer-los. Hem ficat les mans en un cubell per barrejar tots els ingredient (Ei, ens les 

havien rentat molt ben rentades amb sabó). Després hem fet les boletes i el que més costava era que els 

pinyons s’enganxessin. Però al final ens van quedar molt bé i a més estaven molt bons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNES DE 3r EP 

 



Jo era el fill petit d’un moliner. Em lamentava de la meva sort perquè 

el meu pare havia mort i m’havia deixat en herència només un gat gris. 

El gat em va dir: - Si em dones un parell de botes i un barret, en poc 

temps veuràs el que puc fer per tu. El gat va agafar un sac i una 

pastanaga i va parar una trampa per agafar un conill. I amb el conill es 

va presentar al palau del rei per fer-li un regal. Li va dir que era de 

part del seu amo, el marquès de Carabàs. El gat volia que jo em casés 

amb la filla del rei. Per aconseguir-lo, un dia que jo m’estava banyant 

nu al llac, va esperar que passés el carruatge del rei i va començar a 

cridar: - Ajuda! Al meu senyor li han robat quan es banyava. El rei li 

va donar roba neta i feliços i contents van regressar al palau i el rei 

va concedir la mà de la seva filla a aquell jove tan guapo i atent. 

      ALEX CRUZ 

Jo era el fill d’un fuster que es deia Geppeto. Vaig néixer de la màgia i era de fusta. Em 

van posar el nom de Pinotxo. En el poble anava al cole amb tots els nens, però jo volia ser 

com ells, amb un cos normal. Hi havia un problema; quan deia mentides em creixia el nas, i 

la meva fada madrina no em deixava ser com ells si no em portava bé. Vaig fer moltes 

coses; una d’elles treballar en un circ, escapant-me del col·legi i això és dolent perquè la 

meva obligació és anar a l’escola. El meu pare em va buscar per tot arreu però no em 

trobava. Al cap d’un temps vaig acabar dins d’una balena, el meu pare em va rescatar, jo 

em vaig portar bé i després d’aquesta aventura vaig poder ser un nen de veritat.    

      VICTOR DÍAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de l’Escola, volem fomentar el gust per la lectura, fer que els nostres nens i nenes s’aventurin 

en un món de paraules que expressen emocions, que expliquen coses i que els fan pensar. També 

ens agrada que els nostres alumnes escriguin i ho facin explicant les seves idees, il·lusions, 

preocupacions..., que es posin en diferents contextos i aprenguin a explicar coses. Els contes que 

llegireu ara no són nous, són els contes clàssics de tota la vida, però explicats en primera persona. 

Aquí en teniu dos exemples diferents. A veure si endevineu de quin conte es tracta. 



Com que a medi hem estudiat els invertebrats, hem fet un mural per plasmar el que hem aprés.  
Cada equip havia de buscar fotografies i informació del grup que li hagués tocat i posar-la en comú.  

Això és el que ha sortit. 

Em vaig aixecar del llit pel matí. Vaig esmorzar, vaig vestir-me, rentar-me la cara, les 

dents, pentinar-me i vaig anar cap al col·legi. Vaig pujar a la classe i vam fer filera. Vam anar 

a l’autocar i les meves companyes i jo vam estar escrivint-nos entre nosaltres. Després vaig 

provar de dormir perquè em marejava. 

Vam arribar i vam esmorzar; després vam jugar una estona, a un joc com de polis i 

lladres. Després vam anar a fer una volta pel bosc. Va ser molt divertit per moltes coses 

però una graciosa era que el Marc S. es va abraçar a un arbre i va aixecar una cama i va 

posar una cara molt rara i l’Ana li va fer una foto. Quan vam arribar del bosc, vam jugar una 

mica i vam dinar. Després ens vam anar a casa però ja no anava amb la mateixa companya 

sinó amb una altra.    

LUCÍA PEREA 

 
Ahir vaig anar d’excursió al Montseny. En teoria havíem d’anar el 

divendres passat però va ploure. Vam anar ahir i m’ho vaig passar 

genial. Primer vam esmorzar, després vam jugar molta estona,  i més 

tard vam pujar a la muntanya del Montseny i era molt bonic. Vam 

veure un esquirol i molts ocells, ah si!, també vam veure cinc cavalls. 

Després vam baixar tot el que havíem pujat, que va ser tota la 

muntanya. Al baixar vam fer una cursa i vaig quedar tercer. Vam 

veure moltes fulles i a sota de les fulles, a vegades, hi havia bolets. I 

també vam veure un cuc de terra. N’hi havia cinc autocars i el meu 

germà Hèctor, es clar, com va a P4 no anava amb mi, perquè jo sóc 

de quart. L’autocar del meu germà va arribar l’últim de tots.    

CÉSAR GALLEGO 

 El divendres 23 de novembre de 2012 van anar d’excursió al 

Montseny. Va ser una excursió de la tardor. Anàvem tota l’Escola. Hi 

havia molts autocars; vam sortir tots junts camí del Montseny i a 

l’arribar vam esmorzar. Després vam jugar molta estona ja que 

portaven pilotes per jugar a futbol. Altres nens vam fer una caminada 

per la muntanya. Vam dinar a unes taules que hi havia. Feia un dia 

molt bonic i amb un sol fantàstic, però va arribar l’hora de tornar cap 

a casa. Ens ho vam passar molt bé. Ara hem d’esperar fins la 

propera.  

MARC OLIVARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fa uns mesos una promoció va “tocar el dos”. Nois i noies que, com tots els que 

marxen de l’escola, deixen una petita empremta en els que aquí es queden. Us 

mostrem l’experiència que ha suposat per alguns d’ells el fet d’haver  “emprés el 

vol”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La meva entrada a l’ institut ha 
estat per a mi bastant fàcil, tot i que he 
de reconèixer que els primers dies 
estava mort de por i de nervis.  

Que si seria molt dur i difícil... 
No cabia en mi ajuntant 

sentiments i emocions. Tot eren 
diferents maneres de veure l’ESO i 
molts punts de vista dels quals enfocar. 

Tot i que m’ha estat bastant 
fàcil, he de dir que les notes m’han 
baixat una mica. Estic segur que, qui 
estigui llegint això, i ho ha passat, pot 
pensar coses semblants. És una nova 
etapa d’estudi que us serà molt 
profitosa. 

Per a les persones que hauran 
de començar encara l’ESO els dic que 
no és tan difícil, només t’has de posar 
les piles i estudiar una mica més. 
 

ALBERT BERNAL 

Hola a tots. Primer de res us he 
de dir que l’ambient que m’he trobat 
és diferent. Veig clar que un s’ha 
d’esforçar per aconseguir moltes 
coses, fer noves amistats, treure bones 
notes,...  

Haureu d’estudiar més, i és que 
a l’institut no accepten cap cosa mal 
feta. Els horaris canvien i t’afegeixen 
més assignatures (tecnologia, 
filosofia,...)  

Una cosa que ara mateix no 
m’ha agradat és que hem passat a ser 
els més petits però esforçant-te 
s’aconsegueixen les coses.  

Al principi costa relacionar-te i, 
en ocasions, recordes l’Azorín amb 
estimació. Però tinc molt clar que, si 
t’afanyes, es pot aconseguir tot allò 
que un vol. 
   

CARLES VALDEOLIVAS 

L’institut és un lloc on pots aprendre coses noves i recordar d’altres que 
sabíem. Per això trobo molt important aprovar tot i, si es pot, treure bones notes. 
Tant se val si vas a un institut o a un altre, segur que t’ho passaràs d’allò més bé. 

Fareu nous amics i amigues. Aprendreu coses que no heu sentit mai a parlar. 
Però també enyorareu els vostres antics amics i amigues, professors i ... l’escola. Però 
tot i això sempre s’ha d’anar amb el cap ben alt i “mai llençar la tovallola”, perquè 
sempre hi ha algú que et pot consolar, ajudar, animar, acompanyar-te els moments 
més durs... és a dir, un bon amic que et comprengui i no et deixi de costat. 

Jo crec que m’estic esforçant i per això ara puc explicar-vos-ho, amb tantes 
ganes com les que vaig tenir quan hi era a l’escola Azorín.  
 

JAN SOLANA 



 
 

Busca en aquesta sopa 
 el nom de 7 assignatures 

M A I W E T A H D J H A 

S A V P A S P I T A N I 

A N T L O M H S L R P R 

I G B E R B O A U L T S 

N L H U M S T J A D E F 

A E U B O A K S H E F H 

D S K P C A T I J T G O 

A Q L V E I J I K W K I 

T D R A C Q S Q Q G I H 

U C F A N G M A L U D Y 

I D G K H H T S D G E E 

C H C J K A C I S U M S 
 

Troba les diferències en aquests dibuixos: 

 

Busca en aquesta sopa el nom de 7 animals 
 

T A R B E Z S H I 

R A H R D O J V T 

B S G X V U C A A 

J I B V I S N Z T 

T U V H O E E H A 

P C J G P W S R R 

G P Z T A Q J O P 

D X A H M P A L D 

O R P Z U J G P Q 
ALUMNES DE 6è EP 

 



Hay  a veces, a caso por costumbre, que el futuro que añoramos, es el presente y no nos 

damos cuenta que lo estamos perdiendo. 

Una crisis, de cualquier tipo, nos estresa, angustia e incluso nos paraliza, porque nos 

encontramos en una situación donde los recursos que utilizamos no funcionan.  Pero de nuestra 

actitud y nuestra forma de reaccionar, dependerá el buscar y encontrar la solución o quedar 

atrapados en los problemas. 

Manejemos el estrés que surge ante las preocupaciones, por lo que pueda ocurrir en el 

futuro, lo desconocido y la falta de control. No nos dejemos vencer por la desazón,  actuemos y 

resolvamos los  problemas. Mientras más inseguros nos sentimos respecto a ese futuro, mayor 

estrés e incluso más temor es el que podemos sentir.  Hay que actuar cuando se pueda y cuidarse 

cuando no está en nuestras manos la solución. Si la dificultad no tiene remedio, no ganamos nada 

con preocuparnos y si la tiene procedamos, no le demos más vueltas innecesarias a nuestra mente. 

Somos irresponsables cuando podemos realizar acciones y por miedo, inseguridad o por 

exceso de  preocupación, no lo hacemos. Somos aborregados cuando una gran mayoría de un país 

ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por gran parte de 

jóvenes que buscan ocupar una plaza en los concursos actuales de la televisión, por políticos que 

insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de serviles para disimular su ordinariez y por 

gran parte de la sociedad que ridiculiza al que se esfuerza. 

 Si hoy nos ocupamos por estar sanos, informados, resolviendo los problemas, sin dejar que 

crezcan…, estamos construyendo las bases, de un recorrido a un  futuro mejor.  

El camino hacia  el éxito, está formado por información, capacidad, acción, 

perseverancia……… 

Cada paso, por pequeño  que sea, nos acerca a la meta. 

MANUEL DURÁN 

Profesor  

 

 

 

 

 



 

 

Fa uns dies la classe de 5è EP va poder gaudir d’una òpera al prestigiós Liceu de 

Barcelona. En aquest text ens expliquen les sensacions que van experimentar i ho 

guarneixen amb un dibuix.  

 

 

 

  

El dia 18 d’octubre els nens i les nenes de 5è de Primària vam anar al 
Liceu a veure una obra de teatre titulada “Guillem Tell”.  

Vam anar en metro i vam baixar per les Rambles.  
Quan vam arribar ens vam sorprendre amb el teatre; era tan bonic i gran 

que semblava que fóssim reis!  
L’obra tractava d’uns soldats que van atacar el poble on vivia Guillem Tell 

i li van demanar si era cert que tenia tanta bona punteria amb l’arc. Llavors van 
agafar la seva filla, lligant-la a la bandera envoltada dels símbols dels soldats.  

Al Guillem Tell li van donar un arc i una fletxa perquè li donés a una 
poma que havien posat al cap de la seva filla. Finalment va llençar la fletxa 
donant de ple a la poma.  

 

ESTEVE SABATÉ, NATÀLIA FRANCO, TÀNIA CORAL I IKER ORTEGA 

 



 

 

 

 

Tot seguit alguns alumnes de 5è ens expliquen coses que han fet aquestes setmanes 

a classe amb la intenció de fer conèixer allò que més els ha agradat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTAMPACIÓ 
Per celebrar la tardor a l’escola hem fet una 
activitat de plàstica: “Estampació de les fruites 
de la tardor”. 
Hi havia bolets, fulles, magranes i unes pomes 

grogues i verdes. Els colors del fons eren grocs 

i taronges. El fons el vàrem pintar amb 

esponges. 

 

 
ELS PANELLETS  

El dia 30 d’octubre a l’escola vam fer 
panellets. 

Per fer-los vam necessitar els següents 
ingredients: 500 g. d’atmella mòlta, 500 g. 

de sucre, tres patates bullides i pinyons.  
Primer ens van donar un tros de massa a 

cadascun de nosaltres. Vam fer quatre o cinc 
boletes petitones i després vam afegir els 

pinyons. 
Sabeu una cosa? Ens van quedar boníssims! 

 
 

ELS CASTANYERS 
Un dia, mentre fèiem classe, un  grup de castanyers i 

castanyeres va venir a la nostra aula. 
Van dir que ens donarien castanyes amb la condició que 

expliquéssim dos acudits. Els va explicar l’Esteve i van 
ser força divertits. Així que van repartir quatre 

castanyes a cadascú.  
I sabeu una cosa?  

Algú se les amagava i així li donaven més! 
Va ser molt divertit! 

 

 

JORGE ORTEGA, LAIA MONTILLA, POL SOLANA, SARA ORTEGA I IRENE PÉREZ 



 

Els alumnes de 6è tenen, entre les matèries que estudien, l’assignatura de Ciutadania. 

Aquesta matèria es fa només en aquest curs i serveix per parlar de molts temes socials, del dia a 

dia, i d’aspectes que ens envolten com la tolerància, la justícia i els drets socials.  

A continuació ens fan cinc cèntims d’algunes coses que han parlat a classe. 

 

 

 

 

 

 

  

Antigament només les persones riques eren considerades com a “ciutadanes”, i la gent 

pobre no era considerada com a tal. També existia una discriminació amb les dones que 

fins fa poc no van aconseguir els mateixos drets que els homes.  

Per sort, avui en dia tots som ciutadans (dones, pobres, rics, etc). Tot i això, 

malauradament, encara hi ha països que segueixen con fa uns anys i la llibertat no és 

plena per alguns d’aquests grups. Ciutadania ens ensenya a conviure, compartir i 

conèixer  els drets i deures de les persones. 

Tothom ha de tenir en compte aquests drets i deures i contribuir en el bé comú, 

respectant la justícia, la igualtat, la pau,...  

De valors cívics hem conegut la llibertat, la responsabilitat, la justícia, la tolerància i 

d’altres. Per poder ser millor ciutadà s’ha d’ajudar a qui ho necessita. No creieu? 

EVA ESTEVEZ – AGATHA VIDAL 
 

 

Aquest any he arribat a l’escola i també ha estat novetat per a mi rebre 

l’assignatura de Ciutadania. Aquesta matèria la fem una hora a la setmana els dimecres 

amb la professor Rosa. 

En aquesta estona intentem posar-nos “el la pell de l’altre” i també intentar 

conèixer els Drets Humans. Una altra cosa que també té molta importància és no riure 

d’un altre en cap situació o motiu. 

MARIONA ROIG 
 

 



Tot va començar uns quants dies abans de 

disfressar-nos quan vam fer els grups. A 

nosaltres ens va tocar anar a les classes de 

preescolar, més exactament a la Llar 

d’Infants (P0, P1 i P2).  

Dimecres 31 era el dia assenyalat. Tots 

estàvem nerviosos i impacients per 

començar. Al grup de la Llar érem els únics 

que ho feien al matí (de 10 a 10:30). 

Quan va ser l’hora, ja disfressats vam dirigir-

nos cap a la classe. Havíem de fer la 

“funció”. 

Esperant tres o quatre minuts fins que les 

Mestres van preparar tots els nens i nenes, 

va arribar l’hora. Tots estaven ben 

col·locats. 

Alguns nens van plorar en veure’ns i la 

majoria estaven bocabadats. Vam cantar 

la cançó de “Marrameu”. En acabar tots 

vam aplaudir i vam repartir les castanyes. 

Tots ens vam anar molt feliços. 

ALBA BELLIDO – RAUL BARROSO 

El dia que vam fer de castanyers  va 

ser molt emocionant. Ho vam fer per 

grups  i va ser divertit sentir-se com 

iaios. Cadascun de nosaltres anava 

en un grup diferent però veure les 

cares dels nens, petits o grans, ja era 

molt bonic. Des de P3 fins a 6è vam 

anar passant per les classes,  

Al final el temps va passar volant. VA 

SER MOLT DIVERTIT! 

ERIC SÁNCHEZ 
GERARD ROMERO  

OSCAR RUÍZ 

La nostra experiència sobre els castanyers va ser 

molt bona. Al principi estàvem nerviosos, però quan 

vam vestir-nos i vam veure el nens i les nenes mirant-

nos atents i escoltant allò que dèiem, sabíem que 

tot havia valgut la pena. Vam repassar els textos 

vàries vegades i al final sabíem que no ens havíem 

de posar nerviosos.  

Vam descobrir que quan una cosa no et surt bé, cal 

improvisar una mica i... tot passa. 

RAÜL RODRÍGUEZ – TONI MARTORELL I SERGI CUTCHET 

 

  

Fa uns dies ens vam disfressar d’avis i àvies distribuïts ens 

grups de cinc. Ens vam repartir per tots els cicles per 

repartir les castanyes a tots els nens i nenes de l’escola. 

Entre el matí i la tarda vam anar passant. 

L’experiència va ser molt divertida. Segons ens van dir el 

grup que va anar a la Llar, algun dels petits va plorar una 

mica però ràpidament se li va passar.  

És molt agradable passejar pels cursos i parlar amb els 

nens. 

DIDAC MARTÍNEZ – GERARD PELEJÀ I DAVID NOVELLA 

 

  

 

Els alumnes de sisè van representar per tota l’escola el paper de castanyers i castanyeres el passat dia 31 

d’octubre. Per grups van anar passant per totes les classes. Aquí teniu l’experiència d’alguns d’ells que ens 

expliquen en detall la seva actuació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

n aquests dies que Nadal s’acosta moltes llars s’omplen de videojocs o de 
consoles. No podem negar que, per la majoria de nens, actualment, són el 
passatemps preferit. 

Això té avantatges i inconvenients.  

Darrerament han sortit diferents estudis on ens parlen dels beneficis d’aquest tipus d’oci 
pels nens i nenes. Això no significa que els podem deixar una llibertat plena de quan i com els 
han de fer servir sinó que el paper de pares i mares és bàsic en el bon ús dels videojocs. 

Entre els beneficis d’aquestes joguines hi trobem especialment l’estimulació de les 
habilitats cognitives.  

En funció del tipus de videojoc que escollim podem estimular: 

- El raonament, amb els jocs d’estratègia. 
- L’orientació espacial, amb els jocs en 3 dimensions que impliquen un 

domini de l’espai (aventures gràfiques). 
- L’atenció, en dosis raonables afavoreixen la concentració d’aquests 

estímuls. 
- La coordinació visomotora, que els fa relacionar allò que veuen i el que han 

de fer. 
- L’aïllament. Malauradament alguns videojocs poden provocar que  s’aïllin 

al seu voltant i es tanquin en ells mateixos. No heu vist nens dinant amb els pares en una 
hamburgueseria i jugant amb una petita consola? 

Davant d’aquest i altres riscos és necessari que pares i mares prenguin una sèrie de 
mesures que faciliten un ús adequat dels videojocs: 

1) Regular el temps de joc 
2) Participar, en ocasions, amb ells ja que així interferim en un aïllament 

davant la resta. 
3) Controlar el tipus de joc que comprem, els seus continguts i si són 

realment adequats per ells (tots els jocs tenen una edat recomanada en les seves 
caràtules). 

4) Evitar que marxin a la seva habitació amb els videojocs sovint. 
Recomanem que ho facin en llocs comuns.  

5) Facilitar altres activitats en família. Sortides interessants, lectures 
compartides, jocs de taula, etc 

 

Definitivament, els videojocs ens poden aportar moltes coses però també ens poden 
treure altres que poden ser més importants.  

 
 
 
 
 

DAVID BERNAL 
Mestre 
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