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Tradicionalment s’ha entès la Intel·ligència com a una capacitat única, que es 
podia mesurar d’una manera estàndard per a tothom. 

 
Ja fa temps  que propostes com la de Howard Garcher, psicòleg i investigador 

conegut per les seves investigacions en l’anàlisi de les capacitats cognoscitives, ha 
posat en dubte aquesta visió uniforme i reduccionista. Ell proposa una forma diferent 
de comprendre la intel·ligència i la defineix com la capacitat cerebral que ens permet 
comprendre les coses, escollir d’entre diverses opcions la millor, resoldre problemes i 
dificultats i crear productes valuosos pel context en que ens movent. Té en compte les 
diferències entre els individus i reconeix l’existència de diverses intel·ligències, 
independents, però que interactuen i es potencien recíprocament. 

 
S’identifiquen vuit tipus: lingüística,  logicomatemàtica, corporal o cinètica, visual 

o espacial, musical, interpersonal, intrapersonal i naturalista. Col·loquialment, aquestes 
intel·ligències s’entenen com a destreses que es poden fomentar i desenvolupar al llarg 
de la vida i que malgrat tots naixem amb unes potencialitats determinades, les podem 
desenvolupar amb estímuls i experiències adequades.  

 
Davant d’aquestes reflexions, l’escola contemporània es proposa com a objectiu 

, entre d’altres, aconseguir desenvolupar totes les intel·ligències fins a un nivell 
raonable de competència i busca contínuament oferir als alumnes experiències que les 
activin i els permeti exercitar-les. Proposa activitats que aprofitin les habilitats i les 
capacitats dels alumnes, estimulant així el seu desenvolupament integral. 

 
Escola i família ens hem de marcar les mateixes fites i l’estiu és un bon moment 

per fer que els vostres fills i filles us mostrin l’evolució de les seves destreses i les seves 
aficions. És per tant un bon moment perquè es manifesti el potencial dels vostres 
fills/es, que canvia d’estiu a estiu, que el redescobriu fent activitats conjuntament i 
treballant plegats les habilitats necessàries per preparar el següent curs escolar. 

 
Bon estiu. 

 

MARIBEL RODRÍGUEZ 
Directora 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  NUESTRO PRIMER AÑO, PARA NOSOTROS COMO AMPA UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE 
Un año más llegamos al fin de curso, habiendo pasado por todas las etapas que ya son familiares año 

tras año. Navidades…,  Carnaval…, Sant Jordi…,  y Festival…, sin olvidar las “dichosas clases”, jajajaja. 
Septiembre fue la única época en la que todos coincidimos, padres, alumnos y profesores; había ganas 

de comenzar. Había que aprovechar el arranque y las ganas de los niños, con las pilas cargadas, y dar ese primer 
empujón para ponerse a rodar. 

A partir de ahí, ha ido comenzando la rutina de clases, deberes, actividades y actos que entre unos y 
otros se han ido preparando para hacer más ameno el curso. En esa preparación de actividades hemos 
participado los miembros del AMPA, con muchas ganas y esfuerzo para que todo saliera en las mejores 
condiciones posibles. 

El primer gran acontecimiento en el que nosotros, como AMPA participamos, fue la preparación de la 
Navidad, y hemos de decir, que no nos hemos sentido más felices y recompensados como en esa época, solo 
por el hecho de ver la cara de felicidad con la que los niños, sobre todo los más pequeños, participaban y 
esperaban la llegada de las visitas tan importantes y mágicas que acudían al colegio para honrarnos. Nos consta, 
a través de los correos recibidos tanto de Papá Noel,  como de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, que ellos 
estuvieron muy satisfechos por la acogida que recibieron por parte de todos los niños y profesores, y se sentían 
muy contentos de que los regalos que trajeron para todos, ellos  tuvieran tan grata acogida. 

Qué decir del Carnaval, no hay palabras,…, aquí sí que hay que agradecer a toda la Gran Familia del 
Azorín, la colaboración prestada para que la rúa saliera tan, tan bien, como para conseguir esa recompensa al 
esfuerzo realizado por parte de todos, y alcanzar un tercer puesto en el desfile, (injusto tal vez, jajaja, 
merecíamos el segundo como mínimo).  Este año que viene, iremos a por el primero, seguro. 

Participar en una festividad tan señalada para Catalunya, como es Sant Jordi, es el primer acto 
participativo al  cien por cien de los alumnos de sexto, ya que es el inicio de su despedida del colegio, el cual 
viven con una especial inquietud. 

Quizás el evento más esperado por todos sea el festival de primavera, en el que todos los niños 
participan de una y otra manera, y que preparan con gran ilusión durante prácticamente todo el curso. Este 
acto, tiene un peso específico para los alumnos que, después de haber pasado toda su infancia entre estas 
cuatro paredes, comienzan a volar y a buscar nuevos horizontes.  Ellos, con toda la ilusión, preparan de una 
forma especial los acontecimientos de ese día, convirtiéndose en los auténticos directores de escena.  También 
aquí, los alumnos de quinto, comienzan a darse cuenta que el siguiente año, van a ser ellos los protagonistas, y a 
pensar que sus días en el Azorín comienzan su marcha atrás. 

Nosotros, como miembros del AMPA, solo nos quedan dos cosas por hacer mientras escribimos estas 
líneas. La primera es dar las gracias a todos por la paciencia durante este año, teniendo en cuenta que ha sido 
nuestra primera gestión. Esperamos no haberla realizado demasiado mal, esperando que para el año que viene 
podamos contar con vuestra colaboración en todo lo que sea necesario, así como vuestras aportaciones de 
ideas. 

La segunda cosa que nos queda por hacer, y que posiblemente ya estará echa cuando leáis vosotros esta 
revista, es la despedida que como AMPA realizaremos a los alumnos de sexto, con una comida y tarde de juegos 
que tendrá lugar a pocos días de la finalización del curso. “HA SIDO UN AUTENTICO PLACER DISFRUTAR DE 
VUESTRA COMPAÑÍA DURANTE ESTOS AÑOS QUE HABEIS ESTADO EN EL COLEGIO, SEGURO QUE OS 
ECHAREMOS DE MENOS CHICOS.” 

Por nuestra parte nada más, solo desearos que paséis unas muy felices y merecidas vacaciones, y que 
carguemos todos las pilas para el siguiente curso.  FELIZ VERANO Y PONEROS CREMITA, QUE EL SOL NO ESTÁ 
PARA HACER TONTERIAS. 

AMPA AZORÍN 



Classe dels conillets EI-0 

 

Classe dels pollets  EI-1 

Classe dels cargols  EI-2 

 

 

 

 

 

  

  

Els nostres petits i petites 
 juguen, ballen i aprenen cada dia  

amb ganes i il·lusió.  
 

Les educadores estem molt satisfetes dels 
progressos  

que van aconseguint  
i de l’estimació que ens demostren.  

Continueu així! 
 

Us desitgem un bon estiu a tothom. 
 



 

 

 

 

 

  

Els petits de l’escola ja som una mica més grans i hem 

descobert nous jocs i formes de divertir-nos. A més de les 

paneres dels tresors, els sonalls, les pilotes, els animalons... 

Hi ha una activitat que ens encanta: La panera de llum. 

Amb diferents llanternes i les boles màgiques juguem 

a les fosques amb llums de colors. Les seguim amb la mirada 

quan es reflecteixen a la paret, ens les intentem menjar i 

mirar-les d’aprop, les volem agafar i... surt l’ombra de la 

nostra mà! Però el que més ens agrada és llençar les pilotes i 

picar amb les varetes, i veure com canvien de color. 

Ens agrada molt conèixer coses noves! 

Classe dels Conillets 

Nosaltres, la classe dels Pollets, som un grup molt 
actiu, despert i dinàmic, que ens agrada experimentar, 
observar i aprendre moltíssim. 

Una de les activitats que més ens ha agradat 
d’aquest trimestre ha estat el tastet de fruites. En aquesta 
activitat hem treballat i posat a prova els nostres cinc 
sentits.  

Hem escoltat les explicacions de la nostra 
educadora, hem observat totes les fruites que ens ha 
ensenyat, tant reals com de joguina com en imatges, les 
hem olorat i tocat, també hem après molt vocabulari!! 
Però el que més ens ha agradat ha estat que les hem 
tastat! Com hem gaudit!! Tot i que algunes fruites ens 
han agradat més que d’altres... La veritat és que va ser 
molt divertit!! 

Classe dels Pollets 



La classe dels Cargols ens atrevim a representar un conte amb titelles.  
És una activitat que ens agrada molt, estem molt atents i tots/es volem ser prínceps, 

princeses, per uns moments. En aquestes fotografies estàvem representant el conte dels tres 
porquets... No us voleu imaginar com bufaven aquests llops!!!  

I com feien les seves cases els porquets!! I com reien quan el llop es va cremar el cul!! 
Estones que ens ho passem molt i gaudim amb la nostra obra de teatre. 
Si voleu que ho fem a casa... proveu! 

Classe dels Cargols 
 

 

 

  



Som 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. 
 

Classe 
dels 

Dofins 
EI-4 

 

Classe 
de 

les Balenes 
EI-5 

 

Classe 
dels 

Pingüins 
EI-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EDUCACIÓ INFANTIL 3 -4 i 5 anys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POL (P3) ADONAI (P3 

 

 

 

 

 

 SALMA (P4) 

 BERTA (P5) HUGO( P5) 

 

 

 

 

 

 

 ONA (P5)  MARINA (P5) 

 

 GUILLEM (P5)

Els nens i les nenes  d’Educació Infantil van anar d’excursió al ZOO. 

Van veure molts animals, l’espectacle dels dofins i van anar en el trenet. 

Va ser molt divertit i ens ho vam passar d’allò més bé 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARTINA (P3) LEIA (P3) 

 

 

 

 

 

 

 PAU (P4) IVAN (P5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENRIC (P5 JÚLIA V. (P5) 

 

 

 

Per Sant Jordi vam veure titelles.  

Allà estàvem tots escoltant ben atents la llegenda, rient, aplaudint, cantant… 

 Va ser molt divertit. 

Vam ballar molt a l’ Auditori, estàvem molt emocionats i nerviosos aquella tarda.  

I a sobre tots els nostres noms estaven a l’escenari. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JANA (P3) IRENE (P4) 

 

 

 

 

 

 

 ORIOL (P4) FRANCISCO (P4) 

 

 

 

 

 

 

 NAILA (P5) 

BON ESTIU A TOTHOM!!! 
 

 

 

Un altre dia vam anar tot el cicle d’Infantil  a veure l’obra de teatre: “Els tres óssos”. 

Allà estàvem impacients esperant que comencés la funció.  

L’escenari estava de ple de capses que s’anaven obrint i transformant en llocs diferents. 
Els titelles anaven i venien explicant el conte,…  

Ens ho vam passar molt bé i fins i tot ens van donar un full  

on explicaven com fer melmelada !!!!!! 
 



 

 

  

Sentir-se estimat i capaç d’estimar, tenir confiança en un mateix, 

sentir-se útil, ser capaç d’acceptar les equivocacions pròpies i dels altres... 

Tot això s’aprèn a partir dels primers instants de vida, des del primer 

moment, amb la primera carícia, la primera abraçada, el primer “T’estimo”. 

Si sóc estimat , sóc important . 

Els nostres fills/es hauran d’enfrontar-se al llarg de la seva vida amb 

moments de dificultat i incertesa. Creure en un mateix facilita la seva 

superació. Nosaltres com a pares/mares podem ajudar tenint en compte una 

sèrie de consells: 

- Alimentar expectatives adequades a l’edat del nen/a. 

- Encomanar-li petites responsabilitats per fer-lo més autònom i confiat 

(“M’ajudes a parar la taula?”) 

- Oferir-li la responsabilitat de prendre algunes decisions dintre d’un 

context delimitat. 

- Reforçar positivament els actes que ha fet (“Que bé que has recollit 

avui les joguines”) 

- No comparar-lo amb altres nens/es (“El teu amic pinta millor que tu”) 

- Crear situacions de les quals el nen/a se’n pugui sortir airós, en funció 

de les seves possibilitats. 

- No “etiquetar” un comportament inadequat amb frases negatives. 

- Animar-lo perquè ho torni a intentar quan alguna cosa li ha sortit 

malament. 

- Transformar les frases negatives (“No puc”) en positives (“La propera 

vegada intentaré fer-ho millor”) 

Seguint aquestes recomanacions, estimant-los molt i respectant les 

seves característiques pròpies podrem ajudar als nostres fills/es. No és 

una tasca fàcil, però és important, ja que de la nostra actitud depèn, en 

gran mesura, l’èxit posterior en la seva edat adulta. 

LES MESTRES DE PARVULARI 



Classe de 1r EP 

 

Classe de 2n EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hola a tots i totes. Som 1r i 2n de Primària.  
Estem aquí per desitjar-vos un bon estiu a tots. Ens veiem molt aviat.  

 



 

 

 

 

A l’àrea de C. del Medi com a activitat resum dels conceptes treballats a 

una de les unitats didàctiques, vam realitzar un joc que consistia en enganxar 

imatges en la cartolina corresponent als conceptes treballats: primeres matèries, 

productes elaborats, oficis i eines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’àrea de Matemàtiques per tal d’interioritzar tota la numeració 

treballada al llarg del curs, vam portar a terme el joc del Bingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

També en aquesta mateixa àrea s’ha començat a utilitzar la calculadora.  

Una eina útil i diferent que els motiva a l’hora de aprendre a fer càlculs 

matemàtics   

Durant aquest tercer trimestre els nens i nenes de primer  

han portat a terme diferents activitats experimentals treballades  

a l’àrea de Coneixement del Medi i de Matemàtiques. 
 



Aquí teniu una petita mostra d’algunes activitats que han fet els alumnes de segon. Entre elles destaquem 

els Tallers de Música, la Sortida al Poble Espanyol i el Festival de Primavera celebrat a l’Auditori de Cornellà. 

De bon grat segur us agradarà! 

Isabel López 

Nerea Ayala 

El dia 16 d'abril vam celebrar el "Festival de Primavera" a l'Auditori de Cornellà.  

Vam cantar la cançó de "La Camisa Negra" i vam ballar la cançó "Rich girl". Ho vam passar molt bé. 

Després van repartir els premis del Certament Literari. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els nens i nenes de 2n van fer dos tallers de 

música a l'Auditori Barrades. Un, va ser el 20 de 

febrer. Tractava sobre "L'Entorn Sonor". Vam 

reconèixer els sorolls de l'entorn, a diferenciar 

tipus de sons i d'instruments de percussió i 

vent. 

L'altre taller va ser el 15 de maig i era sobre 

"Les Veus humanes". Vam aprendre a 

reconèixer les veus de: Soprano, Contralt (en 

les dones) i de Tenor, Baríton i Baix (en els 

homes). 

Tots vam participar i ens ho vam passar molt 

bé!!  

 

El dia 24 de maig vam anar d'excursió al 

Poble Espanyol. Vam passejar per carrers 

on havien cases antigues i botigues 

artesanes. Vam veure on s'enganxaven els 

cavalls quan s'anava a visitar a algú i també 

el que s'utilitzava per trucar a la porta. 

Vam mirar com es feia el vidre i també vam 

fer un taller de "Dibuix sobre ceràmica". 

Va ser una excursió molt divertida!! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’objectiu prioritari al C.Inicial és l’aprenentatge de la lecto-escriptura, però 

tot i així no hem d’oblidar la importància d’una altra matèria instrumental, com són 

les Matemàtiques.  

Quan s’estudia Matemàtiques no només estudiem nombres, sinó que hi ha un 

conjunt d’aspectes associats a l’aprenentatge d’aquesta assignatura, com poden ser: 

el raonament, la concentració, l’atenció, la memòria, la percepció espaial-temporal… 

Algunes vegades, podem trobar que alguns d’aquests aspectes presenta alguna 

alteració i això pot derivar en problemes d’aprenentatge en aquesta àrea. 

Un dels més freqüents és “la discalculia” que es defineix com una dificultat 

per comprendre i realitzar càlculs matemàtics. 

És important fer un diagnòstic correcte, ja que moltes ocasions es pot 

confondre amb altres dificultats, com potser la manca de motivació del nen. 

Independentment de que hi hagi una dificultat d’aprenentatge, és prioritari 

mantenir la motivació dels nens i nenes. Per aconseguir-la serà important realitzar 

activitats manipulatives per tal de que el/la  nen/a  pugui experimentar i aplicar 

l’aprenentatge en situacions properes i reials. 

MESTRES DE CICLE INICIAL 

 



Classe de 3r EP 

Classe de 4t EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosaltres som Cicle Mitjà.  

Hem treballat molt enguany i ens mereixem unes bones vacances.  

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



Avui, 10 de Maig hem anat al teatre la classe de 3r i 4t. 
L’obre de teatre es diu Parrot is lost.  Hi havia una senyora 
vella que tocava la guitarra i cantava i un altre de mes jove 
que feia el teatre. Hi havia tres personatges. Un mono, un 
lloro i un minipirata. El lloro era del minipirata. El lloro 
s’escapava.  El minipirata, que era un ninot molt graciós, es 
va adormir dos o tres vegades. Ja cap al final de l’obre le 
minipirata va pujar a un estel i va anar molt ràpid. Va ser 
molt divertit!!  

Enrique Labari 

 

Avui hem anat al teatre Joventut ha veure una obra en 
angles. La companyia es deia Pea green boat puppet i la 
obra es deia Parrot is lost. El protagonista era un pirata 
que havia perdut el seu ocell. El pirata es trobava en una 
illa petita. També hi havia un mico. El mico li va llençar un 
coco al cap del pirata per despertar-lo. Va ser molt bonic!!  

 
Didac  Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació els alumnes de 3r i de 4t us expliquen algunes de les coses  
que han fet ens els darrers mesos. Són molt interessants! 

Dins de la programació d’anglès del curs 2012-13, els alumnes de 3r van anar al teatre Joventut de 
l’Hospitalet de Llobregat ha veure una obra en angles.  Els nostres alumnes van gaudir i aprendre molt! I 
també van treballar molt! Us fem cinc cèntims de les moltes redaccions que han escrit! 
 

Emma  
Gálvez 
 

Dessirée 
Aliaga 

També han anat a l’auditori Barrades de l’Hospitalet de Llobregat  
a cantar en la XI Trobada de Corals d’Infantil i Primària. 

Tot seguit us mostrem alguns trossets  de les redaccions que han fet després. 

El dia 16 de maig van anar a l’auditori Barrades a cantar. Van anar moltes 
escoles i cadascuna va cantar dues cançons. Després tots junts van cantar: El 
borriquet, La nau pirata i El cant per la trobada de primària. Estaven una mica 
nerviosos. I després ens van donar un diploma!   

Nerea Leal 
 

Vam anar vàries escoles: Escola Garbí, Pere Vergés, Singuerlín, Azorín, 
Charlie Rivel. Les cançons  que més en van agradar van  ser: Senyor Sant  Jordi i 
Hey Jude. Quan van acabar als professor els hi van donar un ram de flors!  

Daniela Puyo 
 

Eren sis escoles, a mi el que més en va agradar va ser sortir a l’escenari. 
Després van cantar asseguts a les butaques. Mentre cantaven l’Andreu que és 
músic ens dirigia des de l’escenari a  totes les escoles. Em va agradar molt!  

Claudia Piña 
 

Yeray Franco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes de tot el cicle van anar al museu arqueòlogic de Gavà,  
(descobriment d’una mina de variscita, del període del neolític, a finals dels anys setanta). 

Els nostres alumnes van gaudir i aprendre moltes coses interessants.  
Aquí teniu una mostra de les redaccions. 

 

El 10 de Maig van anar els companys i jo al parc arqueòlogic de Gavà. Hi havia una pedra que s’anomenava Variscita. Van 
fer un taller amb una pedra de guix, i amb una eina que es deia ballarina, un trepant, van foradar la pedra per després passar 
un cordill i penjar-nos-la al coll. Desprès vam veure un vídeos sobre els homes cavernícoles. L’estona que més em va 
agradar va ser quan vam baixar a les mines subterrànies, per què ens vam posar casc i vam anar molt avall. Allí vam veure la 
pedra variscita i cossos de víctimes i objectes que els hi agradaven molt els cavernícoles. Els homes cavernícoles es pensaven 
que tenien un altra vida per viure. Va ser la millor sortida que he fet amb el col·legi. I després van anar a un parc ha menjar i 
jugar!!   

 Raul Benítez 
 

Avui hem anat a les mines de Gavà. Ens en explicat moltes coses i ens han parlat d’un mineral de color verd molt important 
que es diu variscita. Una tutora ens ha explicat coses i després hem vist un vídeo relacionat amb el tema. Hem anar a una 
cova molt xula i hem vist coses fetes amb variscita, collarets, etc. També hem vist on s’enterraven els morts i on tiraven les 
escombraries. Als senyors més importants els enterraven amb els seus collarets. Hem fet un collaret amb pedres, amb un 
cosa antiga però una mica modernitzada, hem fet un forat a la pedra per desprès passar un cordill.  

Maria Amor 

Joel Pérez Alejandro Ruiz 

Vam anar a les coves prehistòriques de Gavà; ens vam explicar moltes coses sobre la pedra variscita. Els homes del Neolític 
les utilitzaven per fer joies i ens han explicat que quan les mines no servien perquè no hi havia més minerals, les utilitzaven 
per llençar coses que menjaven, que caçaven o que no necessitaven. Els homes del Neolític foradaven les pedres amb la 
ballarina. La ballarina és una màquina del Neolític que té un pal vertical i un altre horitzontal amb dues cordes pels dos 
extrems en forma de vela. A la punta posaven una pedra tallada molt prima. La feien servit donant voltes a la corda, posaven 
els dits i tiraven del pal fins a baix i el pujaven.  
Vam veure molts vídeos sobre com van trobar les coves de Gavà, per a què utilitzaven la variscita, què feien amb els morts i 
com feien servir les mines. Ens van ensenyar moltes eines que feien servir per excavar les mines; també feien operacions per 
curar la gent.  
Paleolític significa pedra antiga i Neolític significa pedra nova perquè podien la pedra.  

Marc Solano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Finalment, els alumnes de 4t ens comenten una activitat que han pogut gaudir: 
LES AUDICIONS MUSICALS. 

També ens mostren un petit racó poètic que han treballat a classe. 
 

El dia 17 d’abril vam anar al teatre Barradas a veure i escoltar una audició musical.  
El Frederic, que era l’home que presentava l’audició, també tocava la flauta. Havia convidat 
uns amics que també tocaven alguns instruments, com per exemple el clarinet, la guitarra i el 
fagot.  
El Frederic ens ha explicat la família del clarinet; com per exemple, el saxo i ens ha dit que té 
una canya i l’altra part del clarinet no sona, igual que amb el fagot i la flauta.   
A mi m’ha agradat molt! 

Lara de los Santos 

Racó poètic de 4t EP 

 

M’agrada molt el futbol, 
Sobretot quan el meu equip fa un gol. 

Al jugador li agrada celebrar-ho 
Amb l’espectador. 

Hi ha jugadors de tennis, 
Que són uns genis, 

Però la meva tieta Enriqueta 

No sap ni agafar la raqueta. 
 

Raúl Gómez 

Les roses són de colors 
I oloren a molts olors. 

Hi ha roses blanques i vermelles 
Que els agraden a ells i a elles. 

Hi ha roses al jardí 
I al costat del pi. 

Per Sant Jordi vull una rosa 
Que sigui ben preciosa. 

   
Claudia Martín 

L’estiu és tan viu 
Que jo vaig al riu. 
Cada dia fa calor 

Com l’olor de les flors. 
Cada dia surt el sol, 
I amaga el bressol. 

A l’estiu, vaig a la muntanya 
per descansar 

I a la platja per jugar. 

Laura Labari 



Aquí estem els grans, els de Superior.  

Hem après fórmules, capitals, músculs, vocabularis,  

conjugacions i moltes més coses.  

Ara descansarem sense oblidar-nos d’estudiar i llegir.  

Els de 6è no hi serem però mai oblidarem l’escola. Bon Estiu. 

Classe de 5è EP 

 

Classe de 6è EP 

 

  



Els alumnes de 5è aquest any han tingut l’oportunitat 
d’aprendre moltes coses sobre Educació Vial. A partir d’uns 
tallers que es feien, a l’escola primer i després fora, amb la 

col·laboració de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet i de la 
Caravana Mapfre, han gaudit de l’experiència de conduir un 

karts elèctrics adaptats dins d’un circuit delimitat. 
A continuació us mostrem l’experiència d’alguns d’ells en 

aquesta activitat. 

El dia 23 d’abril els nois i noies de 5è vam gaudir d’una CLASSE D’EDUCACIÓ 
VIAL.  
Cal dir que una setmana abans dos policies de la Guàrdia Urbana van venir a 
l’escola a fer una xerrada i veure un vídeo. 
El lloc on estava l’activitat era Bellvitge.  
Vam arribar a una plaça i ens vam quedar al·lucinats perquè casi tot eren 
inflables. Llavors vam entrar en una carpa on feien la teoria. Ens van dir com 
funcionava tot i què faríem. Ens va dir que mentre un grup feia de vianants els 
altres conduïen uns karts. Després en una televisió ens vam posar com una 
mena de preguntes sobre l’educació vial i el que s’havia de fer. 
El meu grup va ser el primer en muntar-se en el kart. Quan el vam veure era 
molt xulo. Havíem de fer el que posava a les senyals. Després nosaltres vam 

fer de vianants i havíem de passar pels passos corresponents. 
ENS HO VAM PASSAR GENIAL!   

Andrea Pérez 

 
 

El dia 15 d’abril vam venir dos policies a l’escola i ens van explicar moltes coses: el significats de les senyals de trànsit, algunes normes 

com posar-se el cinturó, etc. Després vam baixar al saló i vam veure un vídeo on sortia el senyor Xino-Xano que incomplia les normes 

de trànsit i per això després li passaven coses dolentes.  

El dia 23 d’abril vam fer un circuit de karts, primer ens van recordar el significat de les senyals, és a dir un petit repàs, i després ens 

van explicar com anava el cotxe. Era l’hora de conduir.     

Mentre un grup feia de vianants i havien d’anar passejant per la vorera, un altre conduïa els karts pel circuit. Fèiem doncs de 

conductors. A la tornada estàvem molt emocionats, i per això vam anar molt contents a casa. 

Tania Coral 

 

El dia 15 d’Abril va venir a visitar-nos la guàrdia urbana de l’Hospitalet. Ens van explicar una mica com era el seu treball i per a què 
servia. Va dir-nos que a tot arreu hi ha normes i que les hem de respectar el màxim. 

Al final cinquè i sisè vam baixar junts a baix i vam veure un vídeo d’una representació d’un home que no feia cas a les normes de 
trànsit. 

Una setmana més tard vam anar a Bellvitge a fer una classe d’educació vial. 

Vam aprendre moltes coses, les senyals de trànsit, el que ha de fer un vianant al carrer... 

La cosa més divertida va ser el circuit de Karts. En grups de sis persones agafàvem el Kart i altres sis feien de gent que passejava per el 
carrer. 

El Kart tenia dos pedals, el dret per accelerar i l’esquerra per frenar. 

Al circuit hi havia com carrers, anaves amb el Kart i et trobaves semàfors, senyals d’STOP, passos de zebra... 

Va ser divertidíssim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Sara Ortega 

 

  



Una altra activitat que els alumnes de 5è han pogut gaudir durant aquest trimestre ha esta la de 
participar en la 3ª edició dels “Jocs cooperatius”. Nens i nenes de diferents escoles han gaudit de la celebració 

de diferents activitats esportives fent-ho de manera alegre i divertida.  
Fent grups barrejats es coneixien i jugaven amb una finalitat comuna:  

Gaudir d’allò més. Us mostrem les impressions d’alguns alumnes que hi van participar. 

 

 

 

 

 

  

El dia 10 d’abril els nois i noies de la classe de 5
è 

de primària van anar 
al parc Nou que està al Prat de Llobregat. Vam anar en autocar. 
Primer vam va ser buscar lloc per esmorzar. Després la nostra tutora, 
la Rosa, ens va donar uns dorsals que vam fer a classe.  
A mi em va tocar l’equip Vermell 1 amb el Tomàs, l’ Iker i la Sara. 
Quan vam acabar de repartir-los  ens van distribuir amb els nostres 
grups. Desprès ens van separar per colors i números del dorsal i van 
començar els jocs. Al meu grup primer ens va tocar fer Pitxi amb les 
altres escoles. Vam empatar la primera partida. La segona la vam 
perdre d’un punt. El següent joc era el de matar per camps. Vam 
empatar. El següent joc era l’ultimate que tracta d’anar passant un 
frisbee fins arribar a una zona entre dos cons i plantar-lo en aquella 
zona. Desprès vam fer aeròbic i per últim els relleus. 
Desprès de totes les activitats vam menjar i per acabar el dia ens van 
deixar jugar lliurement en 5 camps de futbol, 2 de bàsquet i un de 
futbol sala. 

Jorge Ortega 

 
El dia 10 d’abril, la classe de cinquè vam anar a fer uns Jocs 
Cooperatius al un parc del Prat amb altres escoles. Hi havia grups amb 
nens de diferents escoles. Ens va tocar el color verd i el número 5 a la 
Laia, al Genís, l’Erik, a mi i a altres escoles diferents. A nosaltres ens 
van tocar dos monitors molt simpàtics. Vam fer moltes activitats com 
pitxi, aeròbic... El meu grup va començar per relleus, després vam 
jugar a pitxi contra uns altres nens, i vam guanyar!!! També vam jugar 
a matar per camps, passant-ho molt bé, tot i que vam perdre. Vam 
jugar a “ultimate”  que és un joc on s’utilitza un frisbee i quatre cons 
petits. Després vam fer aeròbic amb dues monitores molt simpàtiques 
que ens van ensenyar a fer uns passos nous que no sabíem, i vam 
ballar una cançó. Al final, tots els grups i nens de totes les escoles, 
vam ballar la cançó junts. 
Va ser genial, i m’ho vaig passar molt bé!!!  

Xandria Morte 

 
El divendres dia 10 de maig,els alumnes de cinquè va anar al parc Nou 
per fer els Jocs Cooperatius. Vam arribar i ens vam posar a esmorzar. 
En acabar ens vam posar el dorsal. 
Quan ens van cridar tothom estava nerviós per veure què li tocava. El 
primer joc que va fer el meu grup (els 3 vermell) va ser el pitxi . Ens 
vam dividir en dos grups cada equip per fer els jocs, i en anàvem 
canviant de grup. En el pitxi, va guanyar el meu grup. Després, vam fer 
el matar per camps. Aquí, el meu grup no va guanyar. Després, vam 
fer el “ultimate”, que es passar-se un frisbee i plantar-lo a terra a la 
porteria contraria. Aquí vam empatar 6 a 6. Una mica més tard, vam 
fer aeròbic, on ens vam divertir molt. 
En acabar l’aeròbic, vam fer una cursa, on podria ser perfectament un 
quilòmetre. Després ens van regalar una braga, un llibre i un bolígraf, i 
ens vam posar a ballar tots aeròbic. Algunes escoles van marxar, però 
d’altres no. Nosaltres ens vam quedar, vam dinar i ens van deixar 
jugar al que volguéssim. Ens va agradar a tots. 

Nico Ufenast 

 



L’HORA DE MARXAR HA ARRIBAT. ELS ALUMNES MÉS GRANS DE L’ESCOLA SE’N VAN A L’ESO.  
TOT SEGUIT US EXPRESSEN EL QUE SENTEN I LES EMOCIONS QUE ELS ENVOLTEN AQUESTS DIES. 

ALLÒ QUE SURT DEL COR VAL LA PENA, NO HO CREIEU? 

 

 

 

Aquests anys han estat increïbles a la meva escola. Tots junts 

ens ho hem passat molt bé. Mai oblidaré l’escola i els meus 

amics. 

 

 

ARTURO PORTELA MENGUAL 

 

Mai oblidaré els anys que ha viscut a l’escola. Quan era petit 

era molt entremaliat i ara, gràcies a l’escola, me’n vaig 

content i amb bons records 

 

 

GERARD ROMERO VERTEDOR 

 

Ha arribat l’hora de marxar, han estat nou anys de diversió i 

aventures. Això sí, mai us oblidaré: Professors, companys i a 

moltes persones més. MAI US OBLIDARÉ!!!. 

 

 

 

DIDAC MARTÍNEZ LUCAS 

 

Vaig començar a P.2, 

I acabaré  a 6è, 

però tots aquests 

nou anys de la meva vida, 

m’ho he passat molt bé. 

Sempre us recordaré 

JULIA NORIEGA FERNÁNDEZ 

 

Vaig arribar a primer i ara me’n vaig a sisè. He fet moltes 

amistats en aquests sis anys. D’aquesta escola me’n vaig amb 

molta pena. M’agradaria seguir aquí però no puc.  

MAI OBLIDARÉ AQUESTA ESCOLA!!! 

 

 

 

MARIA LÓPEZ CARBALLO 

 

Sempre us recordaré 

Encara que d’aquí m’aniré. 

I dins del meu cor  

sempre tindré un gran record. 

A diferents instituts 

És com si estiguéssim tots junts 

 

SERGI CUTCHET AGUIRRE 

 

Els anys van passant a poc a poc, 

Ja són moltes aventures. 

Espero que conegui a persones meravelloses 

Com vosaltres 

MAI US OBLIDARÉ!!! 

 

EVA ESTÉVEZ GARCÍA 

 

Vaig estar molts anys a l’escola, 

m’ho he passat molt bé, 

aquest any és l’últim 

i mai m’oblidaré. 

Fins un altre. 

 

ALEX PIÑA MARCO 

 

Aquest és l’últim any. M’ho he passat molt bé.  Ja s’ha acabat 

estar amb els amics parlant, jugant, fent bromes. Ara anirem a 

un altre cole nou. Coneixerem nens i nenes. Aquest any han 

estat molts bonics i mai els oblidaré, com els mestres i els 

amics. 

 

GERARD PELEJA RIZO 

  

No tinc paraules per descriure totes les emocions que han 

passat per aquests deu anys. El dia 21 m`adonaré compte 

d`allò que veritablement he viscut. Dono les gràcies a tots els 

meus companys i professors que han estat amb mi durant 

aquest període de temps. Sempre us portaré al meu cor. 

 

 AINARA BENÍTEZ UREÑA 

 

M’ha agradat molt estar a aquesta escola, l’escola Azorín. 

Aquesta escola m’ha ajudat a madurar, canviar i ser tolerant. 

Porto tota la vida vivint aquí, però, ja sóc gran i m’he d’anar. 

Encara no em faig la idea que hauré de marxar. Però estic 

segura que faré nous amics. Sempre et tindré al meu cor, 

Azorín. 

ALBA BELLIDO LUZ 

 

L’escola Azorín ha estat la meva segona casa. He estat molts 

anys aquí i ara he de marxar. Vull dir adéu al meu tutor David, 

a tota l’escola i a tots els meus amics. 

 

 

 

DAVID NOVELLA CANUT 



 

Ara comença una nova història, nou col·legi, companys i 

professors. Però la meva estància aquí mai la podré oblidar. He 

estat nerviós, content i alguna vegada enfadat, però sempre tot 

s’ha arreglat. Per això vull dir-vos: MOLTES GRÀCIES A 

TOTS!!! 

 

 

RAÜL RODRÍGUEZ PÉREZ 

                                                  

Aquesta escola m’ha fet canviar, abans no parlava amb ningú 

però ara ja ho he superat. Trobaré a faltar aquesta escola per 

tots els records que deixo aquí i sobretot pels amics i 

professors. Adéu i moltes gràcies a tots. 

 

 

CLAUDIA UCAR DEL ESTAL 

 

Cada cop falta menys perquè ens anem de l’escola. I amb 

nosaltres ens emportem totes les experiències viscudes a 

l’Azorín. Mai oblidaré l’Azorín i tot el que ell té. A tots us 

trobaré a faltar però mai a la vida oblidaré l’experiència viscuda. 

MOLTES GRÀCIES AZORÍN!!! 

RAUL BARROSO VALLE 

 

Mai oblidaré aquesta escola. 

L’escola que em va acollir del 3 als 11 anys 

Mai oblidaré els amics i professors. 

Sempre us estimaré Azorín 

MOLTES GRÀCIES!!! 

        JAN VIDAL LEAL 

 

Aquests anys han estat molt especials. Professors i professores 

heu estat molt bons. Moltes gràcies pertot i també als meus 

companys . 

                                       Gràcies i adéu!!! 

 

 

OSCAR RUÍZ HURTADO 

 

Sempre recordaré els primers dies a l’Azorín. M’ha agradat 

molt estar en aquesta escola i m’ha agradat conèixer als 

professors , companys ... L’Azorín sempre estarà amb mi !!! 

 

 

 

AGATHA VIDAL PELLICER 

 

Aquests anys m’ho he passat molt bé, amb companys i 

professors. L’any que ve no se que faré sense vosaltres, gràcies 

per tot. Mai us oblidaré! 

 

 

ERIC SÁNCHEZ ALMIRALL 

 

Porto aquí des de els tres anys i ara en tinc dotze. Toca anar a 

l’ESO. He d’abandonar aquesta escola. Però sempre recordaré 

l’Azorín, la meva escola des de petit!!! 

 

 

TONI MARTORELL FERNÁNDEZ 

 

 

M’agradaria molt estar més temps aquí, però he de marxar. 

Sempre recordaré a tothom. No puc creure que tingui dotze anys 

i ja marxi el temps. S’ha passat volant. Aquesta escola m’ha 

donat molts bons records i he après molt 

SEMPRE US RECORDARÉ !!!!!!! 

CRISTINO LÓPEZ RAMÍREZ 

 

Ja ha arribat mai us oblidaré molts records divertits. Ara toca 

marxar. Sempre us portaré al cor, Azorín. 

ADÉU 

 

   

 

 

CRISTIAN VICENTE ALEGRE 

 

Avui us dic hola però demà us dic adéu. Ja és hora que sisè 

l’ocupi un altre curs. Com que ja som grans hem de marxar però 

sempre recordaré aquesta escola anomenada AZORÍN!!!  

 

 

 

ALEX GAMBÍN GÓMEZ 

 

Aquest ha estat un curs molt divertit, hem plorat, cridat, rigut, 

queixat i fins i tot ens hem emocionat. Ens estem fent grans i 

hem de marxar. Encara que només he estat un any, ha estat 

molt divertit per part de professors i alumnes. 

 

 

MARIONA ROIG GARCÍA 

 

 

 

 

 

 

 



Aquest és l’inici d’una de les millors cançons que va publicar en Llach. Parla de la marxa, la fugida, la sortida sense 
tornada d’algun lloc i sobretot d’allò que ha de venir. Incert, amb dificultats per superar però engrescador. Així és com us 
heu de fer el vostre camí que, just ara, comenceu.  

“No demanis un camí planer”, continua dient la cançó. La vida és tot un seguit de desafiaments que ens trobem a 
cada cantonada. La millor solució la trobareu en vosaltres mateixos però tingueu present sempre a aquells que més us 
estimen i que són ben a prop vostre. 

Aquests han estat uns anys d’aprenentatge, d’il·lusió, de joc, de rialles i algun plor. Us heu d’endur sempre allò 
que més empremta hagi deixat. Aquí resta l’escola, la vostra escola. Tots els mestres que aquí ens quedem continuarem 
sent-hi per si mai ens necessiteu. 

Totes les promocions deixen, a part de la seva imatge reflectida en una orla al mig d’una escala, un record. 
Vosaltres el deixeu també, com d’altres que van marxar, perquè la vida així ho demana.  

Sabeu que rere la porta s’obren moltes possibilitats? Sabeu que heu d’escollir? La veritat és allà fora i cal agafar-la 
ben forta amb les mans.  

Coneixereu gent nova, nous companys de viatge. Alguns seguireu camins plegats i altres no. Però això només serà 
al principi del camí perquè, quan menys us hagueu adonat, la nova vida us aplegarà. En ocasions caldrà rectificar, ho 
haureu de fer a temps és clar, perquè la incertesa també hi serà. Però estic convençut que tirareu endavant, que la il·lusió 
farà que els nous reptes s’assoleixin amb esforç. I si en algun moment feu la vista enrere sabeu que aquí serà l’escola, la 
vostra escola, l’Azorín. 

Bon vent i barca nova! 
DAVID BERNAL 

Mestre 
 

 

 

Quan entres a treballar a un centre, et sents com si fossis un infant en el seu primer dia d’escola. Són nervis de 
conèixer la gent que hi treballa, els alumnes que tindràs, quina metodologia faran servir, com et rebran...  

Per sort o per desgràcia he tingut l’oportunitat de treballar a moltes escoles, de públiques i de concertades, i això 
m’ha permès veure diferents maneres de treballar, de fer, d’educar, d’aprendre. La feina de substituta sovint no és gens 
fàcil, cada escola funciona d’una manera diferent, els cursos ja estan engegats, les programacions ja estan fetes, els infants 
no et coneixen i tu no els coneixen a ells. Això vol dir que has d’arribar amb les piles molt carregades per poder pujar-te al 
tren i seguir el ritme de treball que porten durant tot l’any. 

Aquesta vegada, però, estic fent una cosa que fins ara no havia fet, treballar en una escola que és una cooperativa 
de mestres, i a més a més d’una sola línea. 

Us puc dir que és un plaer treballar en una escola petita com és l’Azorín, l’ambient és molt més familiar, sents un 
caliu que no podries arribar a sentir mai a una escola més gran. Tots es coneixen, mestres, alumnes, secretària, cuineres... 
el tracte és molt més pròxim. 

Ara mateix em sento una més de l’equip de mestres, i us puc garantir que com a substituta que sóc, és molt difícil 
sentir-te així a una escola.  

A l’educació dels infants, el més important és que aquests puguin créixer i desenvolupar-se com a persones i, un 
ambient familiar com el de l’Azorín, és molt bo per complir aquest objectiu. A més, en una situació com la que vivim 
actualment, amb un sistema educatiu amenaçat i retallat, demostrar que una escola petita, en forma de cooperativa, pot 
seguir desenvolupant la tasca educativa com molts mestres de vocació l’entenem fa que, malgrat tot, segueixi pensant 
que l’educació dels nens i nenes dels nostres barris i ciutats té un futur en projectes com aquest. 

NÚRIA GAMANDÉ 
Mestra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Kristel Barrera 

1r EP -1r Premi 
Lucía Osuna 

1r EP -2r Premi 
María Pardo 

1r EP -3r Premi 

 

  

Georgina Vega 

2n EP -1r Premi 
Carla Alonso 

2n EP -2n Premi 
Jordi Mira 

2n EP -3r Premi 

 

  

Emma Gálvez 

3r EP -1r Premi 
Joel Ríos 

3r EP -2n Premi 
Jon Pichel 

3r EP -3r Premi 

 

  

Víctor Díaz 

4t EP -1r Premi 
Laura Labari 

4t EP -2n Premi 
Lara de los Santos 

4t EP -3r Premi 

 

  

Laia Montilla 

5è EP -1r Premi 
Jesús Durán 

5è EP -2n Premi 
Andrea Pérez 

5è EP -3r Premi 

 

  

Ainara Benítez 

6è EP -1r Premi 
Raül Rodríguez 

6è EP -2n Premi 
Maria López 

6è EP -3r Premi 

 

 

A continuació podeu veure els guanyadors del Certamen Literari d’aquesta edició.  

Les fotografies corresponen als tres premis de la categoria de Primària (1r a 6è).  



1r Primària 

2n Primària 

(1r premi) 
Sempre recordaré el primer any que vaig anar a la piscina amb la meva germana perquè em 
vaig il·lusionar molt. No em pensava que li agradés tant la piscina. M'ho vaig passar molt bé 
perquè la meva germana jugava amb mi. 

PSEUDÒNIM:  Fulla seca 

NOM: Kristel Barrera 

(2n premi) 
Sempre recordaré el primer dia que vaig aprendre a patinar però em vaig caure algunes 
vegades, però cada vegada ho feia millor i millor fins que ja vaig apendre del tot. 

PSEUDÒNIM:  Dorami 

NOM: Lucía Osuna 

(3r premi) 
Sempre recordaré quan vaig anar a Còrdoba a veure els meus cosins i em vaig quedar cin 
dies a dormir amb ells. Amb els meus cosins vaig anar a la platja i vaig anar a portar al meu 
cosí al cole i el vaig recollir. 

PSEUDÒNIM:  Sisuca 

NOM: María Pardo 
 

 

 

(1r premi) 
Sempre recordaré la mort d'una gosseta que es deia Timba. Era una gosseta molt tranquil·la. 
Tenia com un tumor a la panxa i era molt gran i no la vam poder operar. Quan va morir la 
meva gosseta, la meva mare no volia dir-m'ho. Vaig insistir i m'ho va dir al final que s'havia 
mort. 
El dia del meu aniversari quan cumplia 6 anys els seus amics em vam regalar un coixí amb la 
foto del seu gat que es deia Minu i la gosseta. Va ser el millor dia de la meva vida. 

PSEUDÒNIM:  La mort 

NOM: Georgina Vega 

(2n premi) 
Sempre recordaré quan jo era petita i plorava. El meu germà venia i em donava petons. Jo em 
posaba tranquil·la i m'adormia al sofà. Després el meu germà m'agafava en braços i me'n 
portava al bressol que tenia dibuixos de l'espai. Sempre em recordaré de les coses tan 
boniques que em feia el meu germà!!! Em va agradar molt. El meu germà era molt carinyós. 

PSEUDÒNIM:  C.I.27 

NOM: Carla Alonso 

(3r premi) 
Sempre recordaré que hi havia una vegada uns animals que tenien records. El lleó quan és va 
menjar 300 kgs de zebra, també quan va córrer més que un helicòpter: el llop quan va 
destrossar na pared ben reforçada d'una mansió; l'aranya quan va fer la teranyina més gran 
del món; el mico quan va enfilar-se molt més alt del compte i el gori·la va recordar quan va 
destruir tot un exèrcit; això és el que van recordar tots els animals i així m'ho van explicar. 

PSEUDÒNIM:  Avió 1569 

NOM: Jordi Mira 
 

  

Enguany, com a eix del Projecte Interdisciplinari, treballem “L’any que vaig néixer”.  

Els escrits que s’han fet responen a la pregunta “Sempre recordaré...”  

El resultat ha estat molt satisfactori i us mostrem a continuació els guanyadors de cada categoria. 



3r Primària 

4t Primària 

 

(1r premi) 
Tenia molts ganes de tenir una mascota, pero els meus pares no em deixaven. Un dia els 
maus avis: Paco i Feli, van venir a casa a dornar-me un regal. I no us imagineu que era! Una 
mascota! Una tortuga!  
Un dia vam decidir dir-li de nom Iris, era un nom d’una deessa egípcia. Vam veure que no era 
una tortuga normal: corria molt!, tenia les ungles molt llargues, etc. A l’hivern la Iris no sortia ni 
per menjar. Quan plovia sempre sortia perquè li agradava molt la pluja. No sabíem si la Iris 
era una tortuga de terra o d’aigua. Menjava gambes petites, pernil i en canvi enciam no. 
Sabeu que feia amb l’enciam? S’amagava a sota de les fulles d’enciam! Quina tortuga més 
rara. 

PSEUDÒNIM:  Blanquita 

NOM: Emma Gálvez 

(2n premi) 
El millor dia de la meva vida, va ser el dia en que el meu millor amic es va quedar a dormir a 
casa dos dies. El primer dia vam anar al parc de atraccions del Tibidabo. Allí van estar des de 
les 9 del matí fins les 10 menys quart de la nit. Vam anar a moltíssimes atraccions i al final 
vam veure un espectacle d’un  pallasso i de làsers. Després vam anar a casa, vam sopar i 
dormir. El segon dia vam anar al parc a jugar a futbol i vam menjar hamburguesa i patates 
fregides, després vam jugar una estona a la Wii. Al cap d’una estona vam descansar una mica 
i a la tarda vam venir els pares del meu amic per recollir-lo. Sempre recordaré aquell dia!! 

PSEUDÒNIM:  Kirly 

NOM: Joel Ríos 

(3r premi) 
El dia 14 d’abril els meus cosins i jo vam anar al Tibidabo. Vam anar amb cotxe, vam aparcar i 
comprar les entrades. Després, vam pujar en una atracció d’un globus. Vam menjar unes 
patates. Més tard vam pujar en un tren ràpid que anava a una mina d’or! I al final vam pujar en 
un vaixell pirata i un viking. Abans de sortir, vam passar per la sala dels miralls i ja  vam 
marxar. 

PSEUDÒNIM:  R2-D2 

NOM: Jon Pichel 
 

(1r premi) 

Sempre recordaré quan em van dir que era diabètic.  
Tot va començar quan vaig anar a l’oculista perquè necessitava ulleres. Des d’aquell dia vaig 
començar a fer molt de pipí i a beure molta aigua. I això eren símptomes de diabetis però jo ni 
la meva família pensaven que era perquè jo estava molt nerviós perquè m’havien de posar 
ulleres. A classe també tenia aquest símptoma perquè m’acabava la meva aigua i anava molt 
al lavabo; em perdia la meitat de la classe per culpa d’això. Jo intentava no ser així, però 
aquella cosa em dominava. Per las tardes també i tot el dia, fins que la meva mare es va 
cansar i va dir: 

- Demà aniràs al metge!. I jo vaig contestar: 
- Si us plau, no, no, no!. Jo tenia molta por del metge però la meva mara va anar 

directament a demanar hora. Quan va tornar em va dir: 
- - Ja està tot fet. Demà aniràs al metge. Jo destrossat tota la tarda i a l’endemà vaig 

haver d’anar al metge. Només em van fer una punxada i a la màquina va sortir el 
número 600 i em va dir el metge: 

- Aneu ara mateix a Sant Joan de Déu. També em va dir: 
- Aquest nano és diabètic. No sabia què significava això però si sabia que la meva vida 

canviaria radicalment. 
PSEUDÒNIM:  Moster 

NOM: Víctor Díaz 
 

 

 



5è Primària 

(2n premi) 
Sempre recordaré quan vaig entrar a l’Escola Azorín. Era un dia d’estiu i jo tenia quatre o cinc 
anys; ara no me’n recordo però era la classe de P4; això sí que ho recordo molt bé. Quan vaig 
arribar em va presentar la professora, em vaig posar la bata com els meus companys i vam 
pintar dibuixos que ens va donar la professora.  
Jo tenia molta amics i amigues, però una era la meva millor amiga. Ara també som molt 
amigues; sempre estem jugant juntes al pati de l’escola i sempre serem amigues con la meva 
mare i una amiga seva que anava a l’Institut amb ella.  
Ara tinc una professora que es diu Ana. També la recordaré sempre com als altres professors 
de l’escola. 

PSEUDÒNIM:  Banana cantarina 

NOM: Laura Labari 

(3r premi) 
Sempre et recordaré per totes les coses que em vas donar, perquè vas ser molt alegre tots 
els dies i anys. Perquè tu ets la persona que estimo molt, perquè jo sé que tu també 
m’estimaves i em segueixes estimant. Perquè he tingut molts records amb tu, sentiments molt 
bonics. Sempre estàs amb mi, en els meus moments difícils i sobretot, perquè sempre et tinc 
al meu costat i sempre et tindré. Sempre et recordaré.  

PSEUDÒNIM:  Nene 

NOM: Lara de los Santos 
 

 

(1r premi) 
Hola! Em presento, em dic Cher, Cher Queen. I la veritat, al veure el tema d'aquest any m'han 
vingut moltes imatges de la meva curta i bonica vida. Per exemple: quan vaig arribar per 
primera vegada a l'escola; quan em vaig quedar tancada al cotxe sola...Ai! No sabria que 
agafar!  A veure, a veure.. Ja ho tinc! Sempre recordaré... 
Era una nit de cap d'any. Era petita, és a dir que no sabia que la meva mare estava grassa 
perquè estava embarassada, no per menjar patates. Durant uns mesos m'havien estat parlant 
de germans i germanetes, però, mai m'havien dit que estava embarassada. 
El meu pare estava pelant el raïm mentre els meus avis, àvies, tiets, tietes, cosins, cosines, 
etc, reien descontroladament i ballaven cançons de Freddie Mercury. Només hi havia una 
persona que no estava ballant: la mare. Feia temps que estava al lavabo i no tornava. El pare 
va anar a veure que li passava, i ... Estava trencant aigües! 
Haurem de portar-la a l'hospital! Però, el pare no tenia el cotxe! Tots estaven molt histèrics! 
Però, no vam pensar que el tiet Joan tenia un cotxe. En Joan ràpidament ens va portar a la 
mare, al pare i a mi, a l'hospital. 
El pare, jo i el tiet estàvem esperant quan de sobte va aparèixer una metgessa i se'n va 
emportar al pare i al tiet: 
- Cher, no et moguis d'aquí! 
- Si, papi! 
De sobte una senyoreta molt estranya em va dir: 
- Hola, bufona! 
- Qui ets? 
- Em dic Iria, i tú bufona? 
- Saps, em molesta que em diguin així! 
Abans que aquella senyora i jo ens baralléssim va arribar el pare i em va portar fins on estava 
la mare. 
- Hola Cher! 
Va dir la mare somrient. 
- Et presento as teus germanets, en Pau, en Pol i en Pitus. 
Després d'estar una hora a soles amb la mare van anar arribant moltíssims, moltíssims, 
familiars. 
Va ser genial! 
A més per mi va ser el millor moment de la meva vida i sempre ho recordaré. 

PSEUDÒNIM:  Little Queen 

NOM: Laia Montilla 
 



6è Primària 

(2n premi) 
Encara que passin molts anys, sempre recordaré els meus companys de classe. Hem estat 
junts des de P3 fins a 5è de primària, perquè encara ens queda un curs per estar junts. 
Quantes coses divertides hem fet i ens queden per fer! Recordo quan vaig entrar per primera 
vegada a l'Escola amb el meu amic Tomàs, els dos erem nous, no vam anar a l'escola bressol 
d'Azorín i tot era completament nou. Aquí he conegut als meus millors amics i he passat 
estones molt divertides amb els companys i els professors. 
A vegades, al pati ens barallem per qualsevol tonteria, però al cap d'una estona, ja estem 
jugant com si res. 
Sempre recordaré els partits de futbol que fem a l'hora del pati i a la sortida de l'escola al parc. 
M'agraden molt les matemàtiques! 
Mai m'oblidaré l'etapa de primària. En les sortides ho passem genial, sobretot en eles 
colònies, perquè fem moltes activitats, dormim junts i quan feia 4t vam preparar la taula una 
vegada i ens rèiem molt. 
Per tot això sempre recordaré als amics i professors de primària!!! 

PSEUDÒNIM:  Jadi 

NOM: Jesús Durán 

(3r premi) 
Arriba Sant Jordi, i com cada anys els nens i nenes de l'Escola Azorín fan un escrit. 
Aquest any, tracta sobre "Sempre recordaré...". Quan el vaig sentir vaig agafar el paper, que 
hem van donar, i el meu bolígraf, llavors vaig escriure el següent: 
Sempre recordaré, la seva pell suau i bonica, quan em feia riure... 
Tothom parla com si no estigués, però per mi sí que estàs, per mi estàs a cada racó de casa 
meva i del meu cor. 
Tu has estat una segona mare per mi i el meu germà, tu sempre has estat al meu costat i ara 
em toca a mi estar al teu costat. 
Jo encara t'estimo molt encara que no estiguis aquí, i sé que tu m'estimaves tant com jo 
t'estimava a tu. 
També, sempre recordaré aquells moments que estava amb tu, vull que vinguis una altra 
vegada amb nosaltres iaia, la meva estimada iaia. Mai t'oblidaré iaia. 

PSEUDÒNIM:  Gretel 

NOM: Andrea Pérez 
 

 

(1r premi) 
Sempre recordaré el primer dia que vaig entrar per la porta principal d'aquesta escola. 
Sempre recordaré la primera vegada que em vaig posar a plorar perquè no volia anar a 
classe. 
Sempre recordaré aquest amics tan especials que m'han acompanyat durant aquests deu 
anys que porto en aquesta escola. I també en els meravellosos professors que he tingut al 
llarg d'aquest període de temps. Durant aquests deu anys que estic a l'escola, sempre 
recordaré els moments més especials que he tingut. M'enrecordo exactament de la primera 
vegada que vaig començar amb els llibres, em sentia molt gran. 
També, mai m'hagués imaginat que arribes el moment de dir "adéu", a l'escola que porta amb 
mi deu anys, a dir "adéu" als professors i companys d'aquesta escola, però, en realitat no és 
un "adéu", sinó és un fins ara. Sempre recordaré aquest edifici i tota la gent que ha estat 
treballant per donar-nos una educació i sentir-nos feliços quan estem tristos. Em poso molt 
trista quan penso que això s'acaba i que he de començar una nova etapa. 
Gràcies per donar-me els millors deu anys de tota la meva vida. 

PSEUDÒNIM:  NeskaNiska 

NOM: Ainara Benítez 

(2n premi) 
A mi sempre m'hauria agradat poder recordar que feia quan jo era petit, però no em resultaria 
tant útil com recordar: 
Allò que aprenc a l'escola o a casa amb els meus familiars. La veritat és que, si pugés escollir 
què recordar sempre, seria tot el carinyo que tinc a la meva família i amb això vull dir tota la 
família: el meu pare, mare, germà que a vegades no tant, els avis, la meva tieta... Però a 
vegades, és millor oblidar, que recordar. Per aquesta raó, també m'agradaria oblidar, totes les 
coses dolentes que puguin passar, o m'hagin passat al llarg dels anys. El que penso que 



Pares i Mares 

sempre recordaré, i espero que sigui així, serà la meva família, però per tota la vida, per què 
l'alegria que sento al meu aniversari, quan estem tots junts, reunits, això, és molt difícil 
d'aconseguir. La meva mare sempre diu que ho he de ser millor i jo sempre m'enfado, perquè 
penso que mai aconseguiré que em digi: "Molt bé estic molt orgullosa!". I al final si ho penso 
bé, entenc que ho fa per que cada vegada sigui millor, però jo la veritat, penso que ser cada 
vegada millor que abans, és molt difícil. Espero, desitjo que els meus records siguin moments 
alegres amb la família. 

PSEUDÒNIM:  1/2/3/ L'aese guanyarà! 

NOM: Raül Rodríguez 

(3r premi) 
Sempre recordaré el dia que va néixer el meu germà. Era 1 de Febrer del 2010. La meva 
mare no es trobava bé i el meu pare la va portar a l'hospital. Jo vaig anar a l'escola, i estava 
una mica nerviosa i preocupada perquè no sabia que li passava a la meva mare. Vaig estat tot 
el matí pensant si havia arribat el meu germà o no. El meu pare va trucar a la meva tieta i a la 
meva àvia, per si de cas nasqués el meu germà. Al migdia vaig haver d'anar a casa d'una 
amiga a menjar i, encara seguia pensant que estaria passant en aquell hospital.  
Vam tornar cap a l'escola i van passar les classes fins a les cinc de la tarda. A les cinc, quan 
vam sortit de l'escola, al baixar les escales, vaig veure a la meva tieta. Jo em preguntava que 
feia allà, i quan vaig sortir de l'escola m'ho van confirmar... el meu germà ja havia arribat!!! 
Vam anar corrents a l'hospital, i allà hi era . El vaig agafar i ja li vaig dir per al seu nom: Hugo. 
Va ser el dia més feliç de la meva vida, el meu desig s'havia complert. Ara el meu germà té 
tres anys i es una mica intranquil i molt carinyós. I estic gaudint del meu desig i el seguiré 
disfrutant. 

PSEUDÒNIM:  Blau 2001 

NOM: María López 
 

 

(1r premi) 
Potser algun dia no recordaré la meva infància, si arriba aquest dia, fill meu, vull que em parlis 
de com la iaia sortia ben d’hora a treballar i deixava preparat la meva roba i la dels meus 
germans, l’esmorzar i les motxilles de l’escola…vull que em parlis d’una habitació amb dues 
lliteres on l’hora de dormir sempre s’allargava perquè sempre hi havia quelcom per explicar, 
una ultima broma que sentir, o el meu riure contagiós que feia que els meus germans s’ho 
passessin d’allò mes be…vull que em parlis dels increïbles dies d’arribada dels Reis Mags, 
dels sopars veient la tele fins que apareixien un parell de rombes… 
Potser algun dia no recordaré la meva adolescència; si arriba aquest dia, fill meu, vull que em 
parlis dels meus amics, de com en acabar de dinar sortíem corrents i ens picàvem als timbres 
per anar a passar la tarda al parc, jugant al futbol, amb les bicicletes, fins que arribava la no 
menyspreable hora en la que començava a fer-se de nit i ens havíem de recollir…i sempre 
semblava que faltava alguna cosa per dir-nos, però per això estava l’endemà…vull que em 
parlis de les exhibicions de io-io a la sortida de l’escola, de les baldufes que “tunejàvem” amb 
xinxetes, del joc de polis i lladres… 
Potser algun dia no recordaré la mare; si arriba aquest dia, fill meu, vull que em parlis del meu 
Institut, i de com una tarda de Juny, entre tota la gent, les nostres mirades es van creuar i en 
aquell mateix moment vaig comprendre que volia passar la resta de la meva vida al costat 
d’aquella noia de tendre somriure…Vull que em parlis de com junts vam aprendre a gaudir al 
màxim dels bons moments que la vida ens ha donat, i de com varem ser recolzament l’un de 
l’altre en els moments dolents… 
Potser algun dia no recordaré el dia del teu naixement; si arriba aquest dia, fill meu, espero 
que hagis pogut viure el mateix que jo vaig viure amb tu, perquè fins aquell precís instant en el 
que veus el teu fill per primer cop, i l’agafes, i l’acarones, i el sents a prop, no arribes a 
experimentar el que és la felicitat complerta.. 
Potser algun dia no et recordaré, fill meu, no recordaré el teu nom, ni tan sols recordaré que 
ets el meu fill…Si arriba aquest dia voldria que t’acostessis a mi…em miressis fixament als 
ulls i em fessis una abraçada…voldria que em diguessis que m’estimes, perquè això seria tot 
el que voldria recordar… 

PSEUDÒNIM:  Hat-Xics 

NOM: Xavi Rodríguez 
 



NOTA: FEM ESMENT QUE EL TEXT DE GEORGINA VEGA DE 2n EP VA PRESENTAR-

SE AL CONCURS LITERARI DE COOPERATIVES D’ENSENYAMENT (CATEGORIA 

PROSA), ACONSEGUINT UN TERCER PREMI A NIVELL DE CATALUNYA. 

L’ENTREGA DE PREMIS VA SER EL PASSAT DIA 16 DE MAIG A L’ESCOLA SANT 

GERVASI DE MOLLET DEL VALLÈS. 

DES DE L’ESCOLA AZORÍN ESTEM MOLT CONTENTS I PER AQUEST MOTIU FEM 

RESÓ I FELICITEM LA GEORGINA I LA SEVA FAMÍLIA. 

(2n premi) 
DES DE DINS 

Sempre recordaré, 
la teva dolça mirada, 

la lluentor d’aquells ulls 
estels de la teva ànima. 

I aquell somriure, i aquella veu 
que em varem mostrar amb saviesa, 

tots els perills dels camins 
plens de soc i  de pedra. 

O és possible que oblidés 
les mans que acaronaven 

els cabells de qui ara escriu 
quan el dolor aguaitava? 

Vas marxar, fa ja molt temps 
més tot perdurà al meu cor, 
i l’essència de la teva vida 

sempre recordaré jo. 
PSEUDÒNIM:  Annajo 

NOM: Juani Castelló 

(3r premi) 
Un somriure és d'aquelles coses màgiques que sense saber perquè s'encomana. El meu pare 
era d'aquelles persones que quasi sempre tenia un somriure a la cara, un somriure ampli, 
dolç, transparent, càlid, innocent, sincer,... que transmetia sentiments que a vegades les 
paraules no podrien explicar millor. 
Recordo la seva alegria quan estava envoltat de la seva família, no podia parar de somriure, 
era feliç. Quan ens esperava impacient per menjar aquelles paelles tan bones que preparava i 
per fi arribàvem, recordo aquella cara amb un somriure ple de satisfacció. 
Recordo la seva generositat per a tothom, la il·lusió que li feia tenir cura del seu petit hort per 
poder compartir els fruits que recollia i repartir-los per a les persones que estimava (com els 
seus tomàquets acabats de collir, no els hem provat mai més). Portava el cotxe ple de bosses 
de tomàquets, pebrots i albergínies, i sense parar de somriure els repartia per els seus 
"amiguetes".  
Com era molt impacient, si teníem que sortir de viatge o a la platja ens despertava molt 
d'hora, com si fos una entremaliadura i ... somreia, llavors no et podies enfadar amb ell encara 
que estiguessis mort de són. 
El meu pare, com molta gent va viure èpoques de moltes dificultats i força complicades, però 
va aconseguir que res li prengués el somriure... inclús quan va marxar: en silenci, sense avís, 
de sobte... ho va fer amb un somriure, els metges li deuen la mort dolça. 
Son molts els valors que après del meu pare amb el seu exemple, son moltes les vivències, 
son molts records... però sempre el recordo... veig el seu SOMRIURE. 
Gràcies papà per compartir amb tu tants somriures. 

PSEUDÒNIM:  Xurri 

NOM: Fina Tapia 
 

 

 



Des de fa ja tres anys, des del Departament de Qualitat de l’Escola, hem volgut copsar l’opinió de 

les famílies. Per aquest motiu el passat mes d’abril  us vam fer arribar uns qüestionaris que ens permeten 

trobar mancances per poder, sempre que sigui possible, intentar solucionar. Lògicament hi ha algunes 

coses que són més complicades que altres per les característiques del nostre Centre, però en les que sí ens 

sigui possible és de vital importància redirigir esforços.  

 

Com a dades generals, enguany hem arribat quasi a un 40% de participació, estant molt igualada la 

de cada grup classe. No hi ha hagut grans diferències d’un curs a un altre i tots estan per un igual.  

 

Referent als principals aspectes positius ens heu comentat que valoreu la proximitat dels mestres a 

les famílies, que som una escola familiar, que som un centre laic, la qualitat humana del personal tant 

mestres com personal no docent, i el foment de valors com el respecte i la responsabilitat envers la feina. 

 

També, és clar, han sortit aspectes de millora que, lògicament, alguns són més fàcils de solucionar 

que d’altres. Valorem positivament que ens feu saber que hauríem de millorar en instal·lacions, esforçar-

nos per trobar més activitats extraescolars, informatitzar totes les aules amb pissarres digitals, etc.  

 

Us agraïm doncs la vostra col·laboració i participació d’aquest any i us animem a tornar a participar 

l’any vinent. D’aquesta manera tots, alumnes – famílies i escola, sortirem guanyant. 

Moltes gràcies per la vostra participació. 

DEPARTAMENT DE QUALITAT 

                                       

          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'escola és un lloc on els qui portem a terme la nostra activitat professional, 

notem certes coses relacionades amb el caminar per poder ser.  

 Per un costat, veiem als nens començar a caminar,  mouen primer un peu i 

després l'altre per recórrer una distància que els porta a descobrir i conèixer llocs on 

trobar experiències noves per satisfer curiositats i necessitats. És el camí físic que 

mou al nen el instint d'anar més enllà i afavoreix la coordinació motriu. 

Així és com comencem, en néixer tenim pel davant un camí que iniciem amb 

l'afecte, la cura i la protecció de pares i familiars. Són els nostres primers passos, ho 

tenim tot estructurat, no decidim però aprenem. Aquest primers passos són la base 

del que serem. A l'escola notem la dedicació familiar i els nadons a poc a poc tenen 

iniciativa, prenen decisions i comencen a caminar per poder ser.  

Per l'altre costat, veiem als nens  observar, tocar, olorar, escoltar, assaborir, 

relacionar-se... Són els passos que donen  pel camí  de l' aprenentatge  acadèmic i 

social. Un camí que han de fer sense pressa, donant passos ferms, amb molta 

paciència...,  no superar etapes amb seguretat, és més dolorós que el mal que es fan  

al caure quan corren. 

El camí per poder ser va més enllà que superar una marca personal al 

cronòmetre que ens satisfà al moment d'aconseguir-ho. El camí per poder ser és un 

camí de fons que no fem sols, millorem al costat dels altres, aprenem per tenir 

autonomia.  

Valdre's per un mateix , poder ser, és la fi del camí de cadascú que hi arribem 

amb ajuts, experiències i, sobretot, amb esforç.             

Deixem ser.                                                                                                                                                         

CARLES QUERALT 
Mestre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA AZORÍN S.C.C.L. 

C./Anselm Clavé 6-8 08902 L'HOSPITALET  

Tel: 933319997 Fax:933320546   

e-mail: info@escolaazorin.com 

www.escolaazorin.com 

CENTRE COOPERATIU, LAIC I CONCERTAT  

PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
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