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Maribel Rodríguez Sánchez

Directora

Un curs més arriba al seu final, un curs ple de vivències 
úniques i singulars per a cadascú de nosaltres.

Hem gaudit, experimentat,compartit, jugat i ballat. Hem 
après, hem crescut i, de ben segur, ens hem equivocat. 
Però, això no ens atura, ens impulsa a continuar enda-
vant, millorant, substituint el que no funciona i conser-
vant el que sí. En definitiva, innovant.

Durant el curs, multitud d’actuacions i activitats amb els 
nostres alumnes ens han omplert de satisfacció. Algu-
nes, perduren any rere any ( projectes, sortides, confe-
rències, tallers, festivals, cantànies, colònies...) i d’altres 
de noves, com el Projecte de Padrins i Fillols i el balcó 
dels petons, activitats que fomenten la convivència a 
l’Escola i per tant l’èxit educatiu.

Aquesta revista deixa constància escrita d’alguns 
d’aquests moments viscuts. És un mitjà més de comuni-
cació que perdura i que oferim per fomentar una relació 
propera entre tots els que formem l’Escola (alumnes, 
famílies, personal no docent i mestres).

Amb la voluntat de compartir, amb afany de fer-vos par-
tícips, l’Escola renova la web, crea un compte de twiter 
(@EscolaAzorin), obrint una finestra més,  amb l’esperit 
de tenir un contacte més amb tota la Comunitat Educa-
tiva i convidant-la a participa-hi amb el tarannà d’apor-
tar, perquè entre tots continuem fent créixer l’Escola, 
que, desprès de més de trenta anys de Cooperativa, 
manté l’esperit renovador i de servei.

Un dels hasthtags publicats (#aixòacaba) serveix per re-
cordar que l’escola es renova d’alumnat cada curs, però 
els canals que obrim són de continuació i des d’aquí 
us demanem que participeu, que no s’acaba res, que 
sempre estem oberts a tothom.

Com indica la nostra capçalera:

“Educació personalitzada i propera”

Gràcies per contribuir-ne.

editorial
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Arriba l’estiu i acaba el curs. És moment de fer el balanç i la valoració de tot el que 
hem fet. Aquest any per a nosaltres ha estat especial, com tots sabeu vam començar 
com a nova Junta de l’AMPA. El seu inici es va produir més tard del que és habitual i 
això va comportar un major esforç i dedicació per garantir la normalitat de totes les 
actuacions pròpies de l’AMPA de l’escola. 

Ha estat un curs molt intens, on hem pogut sentir moltes emocions a cada repte 
que se’ns presentava, però un cop assolit, la nostra valoració sempre ha estat positiva. 
Hem anat aprenent a poc a poc i sense pausa i ens ha permès conèixer més l’escola, 
als nens i les famílies. 

Ara tenim tot un estiu pel davant per recarregar piles i preparar el proper curs. Es-
perem continuar fent les coses de la millor manera que podem i/o sabem i esperem 
arribar a on de moment no haguem pogut arribar, per, en definitiva, poder donar un 
valor afegit a la nostra tasca i a la nostra escola.

Als nens i nenes de sisè els hi volem desitjar mol-
ta sort en aquesta nova etapa tan intensa que ara 
comencen. 

Finalment, volem agrair a la escola en general, a 
tots als professors i a l’equip de direcció per l’ajuda 
i col·laboració que ens han donat,  també a totes 
les mares i pares que han confiat en nosaltres i en 
el que fem, i en especial als que han col·laborat i en 
han ajudat sense mirar el rellotge. 

Però, sobretot, volem agrair als nens i nenes de la 
nostra escola per gaudir de tot el que hem fet ple-
gats, per disculpar les nostres possibles deficiències i per ajudar-nos a poder aconseguir  
els objectius marcats, perquè el cap i a la fi ells i elles són la nostra raó de ser i estar.

AMPA

Us desitgem que passeu un bon estiu 
i unes bones vacances!!



5

FotografIes grups Llar d’Infants

Classe dels Pollets P0

Classe dels Cangurs P2

Classe dels Conillets P1
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llar d’infants
Aquest any els Conillets, Pollets i Cangurs ens hem 

divertit molt fent el projecte del SOL. Hem après mol-
tes coses: que el sol està al cel, que calenta, que no el 
podem tocar, que ens hem de protegir quan hi ha molt 
de sol, que té forma de rodona, que els colors que pre-
dominen són el groc, el taronja i el vermell,  hem après 
també  a reconèixer-lo entre altres elements que també 
es troben al cel... i tot això ho hem fet a través de mol-
tes activitats experimentals.

De les que més ens han agradat han estat la confec-
ció d’un mural estampant les nostres mans, jugar amb 
les paneres temàtiques, escoltar el conte inventat per 
les nostres educadores on els protagonistes eren el Sol 
i la Lluna i preparar-nos per sortir al pati equipats amb 
les nostres ulleres i gorres. També ens ha agradat molt 
veure el sol a través del paper de cel·lofana i cantar i ba-
llar les cançons que hem vist i escoltat a la pissarra digital. 

A continuació teniu un petit recull en imatges de les 
nostres activitats. 

Qua
nt h

em apr
ès 

tot 
juga

nt!!!
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L’ANGLÈS A LA LLAR D’INFANTS

Per a nosaltres, com educadores, creiem que cada infant té un potencial infinit pel 
que fa als aprenentatges. En aquestes edats primerenques tots els estímuls externs 
els absorbeixen com si fossin esponges, sobretot si se’ls presenta en un context 
natural. Per això, aprendre una nova llengua quan som petits és beneficiós ja que 
quan som menuts aprenem una llengua de forma innata, no hem de fer un esforç 
voluntari per aprendre-la, sinó que l’adquirim segons es va desenvolupant la nostra 
estructura cerebral.

És molt important tenir en compte que l‘adquisició d’un idioma és un procés que 
requereix d’un temps durant el qual l’habilitat per parlar sorgeix després d’haver de-
senvolupat l’habilitat auditiva durant un llarg període. Així doncs, el que pretenem 
des de la llar d’infants és crear un entorn on els infants escoltin i observin, i es sentin 
segurs, aconseguint així que connectin afectivament amb el nou idioma. Valorem 
que aquesta és la base en l’aprenentatge futur d’un nou idioma. Per aquest motiu la 
nostra “teacher” en la seves sessions ens parla tota l’estona en anglès, cantem amb 
ella cançons en aquest idioma i reforcem els temes treballats a l’aula en la llengua 
anglesa. Per facilitar aquesta tasca sempre s’acompanya de suports visuals (titelles, 
imatges, objectes...) i així sense adonar-nos anem assolint vocabulari i integrant l’idi-
oma de manera divertida.

En conclusió creiem interessant i molt beneficiós aprofitar les primeres edats per 
introduir altres llengües.

Les educadores de la llar
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Classe dels Dofins P4

FotografIes grup educaciò infantil

Classe dels Pingüins P3

Classe de les Balenes P5

Classe dels Dofins P4
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Per celebrar la Castanyada els nens 
i nenes de P3 vam realitzar a la classe 
panellets!!!

Primer, amb patata, ametlla i sucre 
vam fer una massa per llepar-se els dits!! 
Desprès, vam fer un munt de boletes i... 
Tico Tico Tec... ja tenim un panellet!!!

P3

fem panellets
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A P3 ens encanta l’art, per això gaudim d’allò 
més realitzant les nostres obres amb pintura.

P3

fem pintura
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Per celebrar l’arribada de la tardor vam anar 
d’excursió a Can Pidelaserra a gaudir d’un 
dia a la natura.

Vam veure el paisatge de tardor, vam donar 
de menjar als animals i vam pujar en un carro 
de cavalls.

P4

Sortida tardor
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Aprofitant que estem treba-
llant les plantes i com crei-
xen, els nens i nenes de p4 
hem plantat llenties. Cada 
nen i nena ha posat terra 
en un got i ha ficat llenties a 
dins. Després les hem regat 
i ja estem ansiosos per veu-
re-les créixer!!!

Ansiosos per 
veure-les!!

P4

plantem llenties
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Per celebrar la diada de Sant Jordi van venir 
a l’escola el grup de titelles ¾ de 15. Ens van 
explicar La Llegenda de Sant Jordi i tots ple-
gats vam cantar i ballar un munt de cançons. 
Va ser una celebració d’allò més divertida!!! 

P5

La diada de sant jordi



15

El dia 8 de maig van venir a l’escola uns guàrdies ur-
bans per explicar-nos algunes nocions de seguretat vial 
i fer una petita volta amb la seva moto de policia. Això 
sí que va ser una experiència d’allò més emocionant!!!

P5

ens visita la guardia urbana
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Grup de 1r

Grup de 2n

fotografíes grups cicle inicial
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El divendres, dia 25 de gener, 
els nens i nenes de C. Inicial (1er 
i 2n d’E.P.) vam anar d’excursió al 
“Poble Espanyol”.

Vam passejar per carrers on hi 
havia edificis antics, algunes fets de 
pedra i també botigues artesanes. 
Vam visitar una on ens vam ense-
nyar el procés de realització de dife-
rents objectes fets de vidre: arraca-
des, punts de llibre, anells, etc.

Tot seguit vam realitzar un taller 
sobre com dibuixar a sobre el vidre.  
Vam fer una peça de vidre pintada 
de diferents colors. 

Aquí us ensenyem com ho vam fer!!!

Ens 
ho v

am pas
sar 

mooo
oolt

 bé!
!!!

CICLE INICIAL

VISITA A POBLE ESPANYOL
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Aquest curs el C. Inicial hem 
treballat com a tema del nos-
tre projecte: “Els aliments”.

Una de les activitats pro-
gramades ha estat la visita a la 
fàbrica “DANONE”.

Allà vam aprendre de for-
ma pràctica els processos i les 
normes d’higiene i seguritat 
necessàries per produir io-
gurt, a més de les propietats 
saludables com a part d’una 
alimentació equilibrada.

CICLE INICIAL

SORTIDA A LA FÀBRICA DANONE
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Grup de 3r

Grup de 4t

fotografíes grups cicle mitjà
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 Avui (dimecres 13 de febrer) hem estat a l’Ajun-
tament de l’Hospitalet de Llobregat. Primer hem 
anat a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà). Allà 
ens hem trobat amb l’Elena que ha estat la nostra 
guia. L’Elena ens ha explicat el que es podia triar 
allà: Educació i Cultura, el Padró d’Habitants i la 
Recaptació d’Impostos. 

Després vam anar a l’Ajuntament que també es 
pot dir “Casa de la Vila”. A dalt hi havia les bande-
res de diferents països i ciutats, com la d’Espanya, 
Catalunya, L’Hospitalet de Llobregat i la Unió Eu-
ropea. Hi havia un lloc buit per si de cas. A la faça-
na,més avall hi ha l’any 1894 i el nom de “Casa de 
la Vila”. L’edifici era de color groc i daurat. 

Dins de l’edifici vam anar a la Sala de Plens i 
vam fer una representació. Jo vaig fer d’alcaldes-
sa!!! El nostre ple va tractar de com canviar el color 
de la classe. 

M’ha agradat molt aquesta sortida i l’Ajunta-
ment, perquè ha estat molt divertit i interessant. 

Marta P (Tercer de Primària) 

CICLE MITJÀ

L’AJUNTAMENT D’HOSPITALET
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Els drapaires passaven pels po-
bles i les ciutats recollint la roba 
vella de la gent i la portaven al 
molí. Al triador escollien la roba 
millor i la tallaven en tires. 

Carla R

A la premsa es necessitaven 4 ho-
mes per fer girar el pal que servia per 
aixafar els papers i extreure l’aigua. 

Nerea

Amb aquesta pasta es podia 
fer paper. Dos homes agafaven un 
motlle com si fos una consola i ho 
ficaven a la pasta i quan el paper ja 
estava fet, el passaven a una màqui-
na que treia l’aigua i es deia premsa. 

Èrika

  El Molí de Capellades era un molí paperer i actualment ha quedat com un Museu, 
on es pot veure com es fabricava antigament el paper. 

El Molí està a la població de Capellades, a prop d’Igualada. 

Martina B

Després la posaven a l’espolsador per a treure tota la 
pols de la roba i seguidament la portaven al podridor per 
estovar-la i convertir-la en pasta. 

Passats uns dies, la pasta es traslladava amb uns culle-
rots molt grans a la zona de màquines on l’aplastaven amb uns 
martells que tenien claus i es movien amb la força de l’aigua.  

Daniel C

 El que més m’ha cridat l’atenció d’aquesta visita és 
quan hem anat a la roda on hi havia la cascada i jo no 
escoltava res i m’ho van haver de dir els meus companys.

 Pol F

 El que més m’ha cridat l’atenció d’aquesta visita és 
quan hem anat a la roda on hi havia la cascada i jo no 
escoltava res i m’ho van haver de dir els meus companys.

 Pol F
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CICLE MITJÀ

tastet d’algunes àrees

2. Les plantes i  el Medi

Hem fet dos activitats. 
Que ens ha agradat molt: 
una va ser la de plantar la 
nostra pròpia planta i veure 
com va creixent. L’altre va 
ser fer una classificació d’es-
ser vius amb elements que 
vam portar.

Autors: Pol, Adrián, Ilias.

1. Ens divertim a valors!!

Ens agraden les classes de valors perquè mirem pelis amb sentit. “Azur i Asmar”, 
fa referència a les diferències entre cultures. “Mèrida “ (Brave),  parla de la igualtat 
entre homes i dones. “Wonder” ens transmet el respecte per les diferències.

També hem vist curtmetratges com “Monsterboxs” que ens ajuda a parlar de les 
emocions. 

Autors: Alba, Andrés i Ruth.
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Us volem explicar algunes coses curioses 
que vam descobrir d’aquesta casa:

-La va fer Josep Maria Jujol per el senyor 
i al senyora Negre.

-Van trigar 15 anys en fer-la perquè Jujol 
estava esperant a que li paguessin amb 
la venta del vi.

-Jujol feia les seves obres amb objectes 
reciclats.

-Com els senyors de la casa eren molt re-
ligiosos Jujol va fer una petita església.

-Jujol també va construir a la casa una ca-
dira a la teulada perquè els senyors Ne-
gre els agradava molt observar els ocells,

Aquesta sortida va ser molt divertida i vam 
aprendre més coses sobre el modernisme.

Autors: Eric R., Unai, Daniel, Noa.

El dia 29 de març els alumnes de C. M. vam anar a visitar Can Negre perquè 
aquest any el nostre projecte esta relacionat amb el modernisme a Catalunya. 
Ens vam dividir en grups per fer un taller de trencadís i una visita a la casa.

CICLE mitjà

sortida a can negre
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Grup de 5è

Grup de 6è

fotografíes grups cicle superior
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Aquesta setmana és la del Festival 
i com cada any fem un projecte du-
rant la setmana. L’estem fent sobre 
la publicitat i la mare d’un company 
de classe, com treballa en aquest 
sector, es va oferir a venir per expli-
car-nos  a 5è i 6è moltes coses.

Va  ser molt “xulo “ i no em vaig 
avorrir gens. Vam utilitzar una panta-
lla perquè ens volia ensenyar vídeos, 
fotos i alguns anuncis antics per veu-
re exemples i vaig aprendre moltes 
coses noves.

Va ser molt amable, per la seva 
part, el fet de venir a l’escola.

El dia 9 d’abril va venir la meva 
mare al cole per explicar-nos co-
ses sobre  la publicitat. A mi em va 
agradar molt.

Té molt de mèrit el que vas fer. Per 
això et felicito. Va ser una experiència 
molt xula i divertida. T’ho vas currar 
molt i la veritat és que ho vas fer genial.
Gràcies per haver vingut. Un petó.

Aroa T.

La seva explicació em va encan-
tar. Sobretot el que va explicar sobre 
l’audímetre. Em va deixar impactat. 
La veritat és que explica molt bé i no 
es va fer gens avorrit.

Abel O.

Héctor G.

Irene L.

CICLE superior

la publicitat
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Sant  Jordi ja ha arribat  
i els de 5è hem preparat 
una actuació especial
d’una llegenda “irreal”.

Sant Jordi, un cavaller,
a una princesa salvà
i un drac ben famolenc
va acabar derrotat.

Esperem que als fillols      
els hi hagi agradat,
ja que amb molta il·lusió
a tots ells va dedicat. 

CICLE superior

sant jordi ja ha arribat



29

 Els alumnes de sisè van representar 
per tota l’escola el paper de missatgers 
i missatgeres del rei Carnestoltes la 
darrera setmana de febrer. Per grups 
van anar passant per totes les classes.

Aquí teniu l’experiència d’alguns 
d’ells que ens expliquen, en detall, les 
seves sensacions.

A l’escola, els nens i  nenes de 6è pre-
parem diverses activitats durant l’últim 
any escolar. Una d’elles, és el carnestol-
tes, on fem una petita obra per anun-
ciar l’ordre que han de complir tots els 
alumnes el dia següent.

Aquest any, és molt especial per a 
nosaltres, ja que per fi som els protago-
nistes. Tots són nervis: que si quins se-
ran els grups, de què anirà l’obra, com 
anirem vestits...

Tot passa tan ràpid, que ja ha arribat el 
dia!!!!! El nostre grup,  (format per: Berta, 
Ainara, Enric, Hugo G., Èric M. I jo, Júlia 
V.)  ens ha tocat actuar avui, dilluns. Estem 
molt nerviosos perquè som el primer grup 
en donar l’ordre aquest any. Després del 
pati, començarem per la llar. Per als més 
petits ( la llar, p3 i p4) no farem l’obra, sim-
plement cantarem alguna cançó divertida 
i donarem la consigna pel dia següent. En-
cara recordo aquella sensació quan veies 
entrar per la porta als nens i nenes de 6è 
disfressats, i pensava: algun dia em tocarà 
a mi. I ja per fi ha arribat el gran dia.

Ho portem tot preparat: el guió aprés, 
la disfressa a la bossa, la il·lusió i les ganes.

Vinga nois, tot preparat, 3, 2, 1, entrem...

Júlia V. 6è EP 

A continuació, us explicaré el que vaig 
fer i sentir durant la setmana que vam 
celebrar el Carnaval a L’Escola  Azorín.

Els alumnes de 6é ens vam dividir en 
4 grups per fer una mena de teatre per 
totes les classes de L’Escola. El primer 
grup va ser dilluns, que van dir que haví-
em de portar una cosa al cap (diadema, 
perruca, etc...). El segon va ser dimarts i 
ens van donar la ordre de portar alguna 
cosa a la cara (màscara, ulleres, etc...). 
Dimecres vaig ser jo amb el meu grup 
els que vam donar la tercera ordre que 
era portar disfressa lliure. Començàvem 
pel mati amb la llar d’infants. Va ser 
molt entretingut i els nens i nenes eren 
molt bonics. 

Per la tarda vam fer tots els grups que 
faltaven. Vam començar per Parvulari 
que va ser un dels millors sobretot P3 
perquè vam tenir que cantar unes can-
çons de quan eren ben petits com ara 
cargol treu banya i P5 perquè són els 
nostres fillols. Cicle Inicial també molt 
divertit  perquè a 1er estava la meva co-
sina, però els de 2on cridaven una mica i 
no es portaven molt bé. Cicle Mitja tam-
bé va ser divertit i 3er ens van explicar 
un acudit graciós. Per últim Cicle Supe-
rior a 5è va ser molt divertit. I 6è va ser 
el millor de tots. Ens vam divertir molt. 
Fins i tot vam fer una conga tots els de 
la classe. I l’últim dia el grup que faltava 
va dir que el següent dia faríem la rua 
de Carnaval.

Aquella setmana va ser una de les 
més divertides de tot el curs.

Ivan B. 6è EP

CICLE superior

la meva experiència com missatger
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Hola, em dic Àlex i fa cosa d’un mes vaig fer de missatger de carnestoltes. És una 
feina molt gratificant, ja que veus que la gent riu, s’espanta, o fins i tot comencen a 
fer la conga amb nosaltres.

Tot això comença amb un petit treball: fer el diàleg. Aquesta és la part més rotllo, 
perquè tots els membres del grup han d’estar d’acord. Però després, quan comences 
a actuar, et dones conte de que al final el treball ha donat el seu fruit: la satisfacció.

Comences passant per parvulari i veus com tots els nens et miren bocabadats. 
Tots estan sorpresos i a partir de P4 comencen a interactuar.

A cicle inicial t’ho passes molt bé i veus que ells també. Només hi ha una cosa que 
no em va agradar. Com jo anava disfressat de mort, com és lògic havia de fer por, 
però una nena es va espantar fins a tal punt  que va plorar. Quan vaig acabar em vaig 
haver de treure la màscara per tranquil·litzar-la. Em va fer molta pena.

A tercer i quart ja són més “gamberrillos” i si porten una espasa o una destral a 
sobre no dubten en donar-te.

Però a cicle superior, ja és una altre moguda. A cinquè s’estan tota l’estona rient. I 
a sisè t’ho passes bomba. En el meu grup (ves a saber tu per què) tots es van aixecar, 
i vam estar 5 minuts fent la conga fins que el primer es va caure, i després vam fer 
l’efecte dominó.

Si us soc sincer, crec que quan me’n vagi em posaré a plorar. Sisè és el millor curs que hi 
ha: activitats, sortides, la venta de roses, presentar el festival... Sisè és el curs per passar-ho 
bé, per gaudir amb els amics, i si no l’aprofites te’n penediràs durant molt de temps.

Alex B. 6è EP
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comiats
L’hora de marxar ha arribat. els alumnes més 

grans de l’escola se’n van a l’ESO. 
Tot seguit us expressen els seus sentiments i 

allò que els envolta en aquests dies.
Tot el que surt del cor val la pena, no ho creieu?

Porto des de P1 a l’escola Azorín, gairebé tota la meva 
vida, i ara haver de marxar, doncs em fa molta pena.
Sempre portaré en el meu cor a l’escola. Trobaré a faltar 
als professors i sobretot als meus companys. Sempre re-
cordaré tots els moments viscuts en aquesta escola.
Adéu AZORÍN!

Un adéu, què significa? que t’acomiades.
Jo aquest any he de dir adéu: als meus amics, professors 
a tota l’escola en general.
Només vull dir gràcies a totes les persones que m’han aju-
dat  sempre a ser millor.
Sé que ens hem enfadat, ens hem divertit i hem plorat.
Gràcies a tothom espero que no m’oblideu mai. 
Adéu Azorín.

ANAÍS L. BERTA P.

Aquest any, ens toca a nosaltres marxar de l’escola. Volia do-
nar les gràcies als professors, per tants riures, tantes explica-
cions i molts bons records.
Als meus companys, per haver estat al meu costat quan ho 
necessitava. Als monitors del menjador, d’acollida...
Podria seguir així dies perquè m ‘han ajudat a seguir el meu 
camí. GRÀCIES!!

Buah!!! Ja a sisè! Què ràpid passa el temps. D’aquí a tres 
mesos aproximadament, començarem la secundària.
El millor, és que m’emporto les bones estones, els meus 
companys i professors i tot el que he après. 
Us trobaré molt a faltar.
Fins sempre!! I gràcies per  tot Escola Azorín!!!!

JÚLIA V. MARTA B.

Ja queda molt poc per marxar. Aquí he fet molts amics i 
mai els oblidaré i l’any vinent ja començarem l’ESO. M’ho 
he passat molt bé aquests anys i se m’han passat volant.
Adéu escola Azorín.

Adéu Azorín.
Aquests nou anys han sigut com un ball. Però aquest ball 
ja s’ha acabat, però els records mai seran oblidats.
He viscut tant de temps amb amics que no sé si podré 
anar-me a l’ESO.
Adéu Azorín.

HUGO G. ÈRIC M.

Han estat molts anys en aquesta escola i molts records 
bonics de moltes persones que he conegut.
M’ho he passat molt bé i he après un munt de coses.
Vaig entrar amb 2 anys i surto amb 11.
Mai us oblidaré Escola Azorín.

Començaré agraint a tots els professors totes les coses 
que han fet per nosaltres.
Per mi l’Azorín és una gran família tots som molt propers. 
Sempre recordaré aquests records, sentiment, sensa-
cions... però d’aquí a poc temps he de marxar de l’escola. 
Mai m’oblidaré dels meus companys i professors.
Adéu escola Azorín!!!

NAILA P. ÉRIC V.

La meva debilitat és aquesta escola: els meus companys, 
professors... Jo no em vull anar d’aquesta escola perquè 
sempre m’heu fet treure un somriure,en els moments que 
estava trista. Sou un gran part de família. M’emporto molts 
bons records, com vosaltres. Aquest any marxo i els meus 
companys també, però  mai oblidaré perquè sempre heu 
estat en els moments bons i dolents. Adéu, us estimo.

Els moments que he viscut aquí son inoblidables,
Per això vull donar les gràcies .Els amics i els professors
Són els millors .Mai m’oblidaré d’aquests nou anys que m’ho 
he passat tant bé . No m’oblideu,
Espero que mai ho feu .
Adéu !

JUDIT DE J. JÚLIA G. 

Porto molts anys a l’escola Azorín i cada curs m’ho passo 
molt bé. En fa pena marxar de l’escola ja que alguns com-
panys ja no estaran, trobaré a faltar els professors i els 
moments divertits.
La millor escola. 

L’any que ve ja estarem a primer d’ESO.
Que ràpid passa el temps!
A l’ESO els meus millors amics no estaran però sempre els 
tindré al meu cor.
L’escola és un món ple d’aventures on aprendràs moltes, 
moltíssimes coses.
FINS SEMPRE AMICS I AZORÍN, GRÀCIES PER TOT!!!

GUILLEM  N. ERIK R.
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Ja som a finals de curs, i això ja està a punt d’acabar.
Ens hem divertit, hem plorat i molts moments bons hem 
passat. Per a mi l’escola Azorín, és la meva casa i tots som 
una gran família. Sempre tindré els meus millors moments 
en aquesta escola. Gràcies per tot Escola Azorín!!!

Han estat molts anys a l’Escola Azorín i han estat molts bons,   
tots els professors s’han portat molt bé amb mi i m’han en-
senyat moltes coses noves . Hem passat bons moments i 
pitjors però me’n porto un bon record d’aquí, així 
Que adéu a tothom. Fins sempre!!!

MARINA G. ARNAU P.

Escola Azorín, aquí em voldria quedar sense fi, tots els anys 
que he estat aquí. A P3 vaig dir aquests anys seran els mi-
llors per viure, per això mai me n’oblidaré.Encara que quan 
me’n vagi serà dur sempre me’n recordaré de tu, el millor 
tutor, David.

Per a mi, l’ escola Azorín ha sigut com la meva segona fa-
mília. Tots els professors són molt propers i divertits i em 
serà difícil dir adéu, amb tots els records i amics que tinc. 
La secundària d’ aquí a poc arribarà, però tot i així no els 
oblidaré mai.

ENRIC R. ÀLEX B.

Tot el que és bo s’acaba alguna vegada, al cole vaig entrar 
amb 3 anyets i ara amb 12 me’n vaig. En aquesta escola 
he passat moments divertits i complicats però sempre la 
recordaré com la millor escola.
Sempre tindré com una segona família: els professors i els 
companys. Ha estat una etapa de la meva vida increïble 
però ja hem de marxa i començar una de nova.

Cada vegada queda menys temps i s’acaba la nostra esto-
na junts. Han estats molts anys a l’escola Azorín i han estat 
molts moments bons. Azorín, des que era petita he estat 
amb tu. David, Laura, Rosa, Leti, Ana, Josefina, Susana, 
Maribel, Imma, Maika, Raquel, Isabel, Emi, David G., Ma-
nolo... Ha estat una etapa inoblidable però hem de marxar.
Alguns dels meus companys no estaran amb mi l’any que 
ve però no els oblidaré. Adéu. Azorín al meu cor!!!!!

MELISSA F. AINARA J.

Sincerament,per a mi, l’Azorín ha sigut una muntanya rus-
sa. Jo no soc el més indicat per dir-ho, però, tots els com-
panys, professors i altres, són com família.
Adéu Azorín,mai t’oblidaré!!!

Ja fa molt de temps que estic a l’Azorín però ja ha arribat 
el moment de marxar.
Ens enrecordarem de les bones estones: Les colònies, el 
carnaval... El pitjor són els amics perquè uns van al Mont-
serrat, uns altres al Tecla Sala, però el millor és que hi ha 
alguns que van al mateix institut que jo.
Hem passat males estones i bones però marxaré amb bon 
record. Adéu Azorín!!!

ÓSCAR P. XAVI S.

Porto molts anys a l’escola Azorín i a és l’hora d’acomia-
dar-me.No vull separar-me dels meus companys i profes-
sors. Aquests anys han sigut els millors de la meva vida 
amb vosaltres. Mai us oblidaré, aquests records sempre 
estaran al meu cor. Gràcies!

Mai oblidaré aquesta escola: festivals, colònies, excursions, 
amics, records... Estic segura que quan estigui l’any vinent 
a l’ESO no se m’oblidarà res. Adéu Azorín, gràcies per aju-
dar-me des dels 3 fins als 12 anys.

IVAN B. LEIRE G.

Porto des de molt petit a l’escola i em fa molta pena marxar. M’ho he passat molt bé i he après molt . He tingut la sort 
que em toquessin uns professors molt divertits i que es preocupaven molt per nosaltres . Crec que a l’ESO no tindré 
uns professors així.  Us trobaré molt a faltar a vosaltres i als meus amics. Adéu escola Azorín i gràcies per donar-me un 
record tan bo. Mai t’oblidaré!

A mi em fa molta pena de marxar d’aquesta escola perquè 
he tingut bons records i no tants bons però mai m’oblidaré 
dels professors i dels companys. 
Amb aquests dos anys que porto en l’escola m’ho he pas-
sat molt bé 
Mai us oblidaré, gràcies Escola Azorín!

Jo porto des de p-1 a l’escola Azorín,han passat molts anys 
i és l’hora de marxar. A l’ESO faré molts amics segurament. 
Passaran els anys i encara me’n recordaré dels amics amb 
qui vaig passar la meva primera etapa de la vida, de les 
bones estones que he viscut i de la nostra classe que és 
molt entremaliada i moguda (però crec que se’ns pot aga-
far molt de carinyo) i sobre tot de tots els moments diver-
tits. En les estones bones o dolentes sempre us recordaré.

HUGO A. ONA E.

JOEL L.



Vés on el cor et porti

Veniu, nens i nenes, que us 
explicaré una història. Seieu i po-
seu-vos còmodes. Ulls de mussol, 
orelles d’elefant i boca de pinyó 
que no entri ni una mosca! 

Tanqueu avui una etapa que ha 
durat nou, deu, onze anys en al-
guns casos i ben aviat n’estrenareu 
una altra. Segurament a l’inici tro-
beu horrible la idea de marxar de 
l’escola. Començar en un lloc nou 
amb gent que no coneixeu de res... 
Tranquils, que tot es cura aviat. 

Sou molt de plorar vosaltres? 
Si és així heu de saber que a 
l’Azorín sempre trobareu algú 
amb qui comptar.

Feu una mica de memòria tot i 
que costi. De ben petits us anàveu 
coneixent, jugàveu junts al tobo-
gan, construíeu castells amb plas-
tilina. Tots junts, pas a pas, avan-
çàveu. Sovint us deien allò de...  
-”Calladets” esteu més macos!”

Mica en mica, les mestres us 
ensenyaven a escriure. Començà-
veu pel vostre nom, amb lletra de 
pal. L’escrivíeu per tot arreu, fins i 
tot per les taules i segurament les 
“senyos” us emetien la famosa 
frase de.. -“tu també pintes els 
mobles a casa teva?”

Us ensenyaven bones maneres 
i també el principal repte de tots 

els educadors... Mantenir-vos més 
de 5 minuts quiets a la cadira! 

Vàreu començar la primària, 
éreu més independents i els pri-
mers moments eren esgotadors

Res a envejar per quan a cicle 
mitjà us sorprenien el terrorífics 
exàmens. Començàveu a fer-vos 
“estudiants”. 

En tots aquests anys heu voltat 
per llocs llunyans i més propers. 
Olot, l’Escala, Torreblanca o 
Capellades us han vist i han sentit 
els vostres crits. Per no parlar de 
les colònies on alguns, quan, la 
darrera nit estimàveu o odiàveu 
la “discoteca”. 

Ara marxeu, alceu el vol. Aga-
feu embranzida i no us desvieu 
gaire del vostre objectiu. Proba-
blement les “tempestes” faran 
que costi arribar al destí. Res no 
és fàcil però teniu la millor eina: 
la il·lusió.  

Així que, ara que comenceu 
el vostre recorregut, només vull 
dir-vos que l’aprofiteu. Ara que 
us feu grans us adonareu que 
cadascú prendrà camins inevi-
tablement diferents. I sempre... 
escolteu el vostre cor”.

Molta sort!

David B.
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Curs Pseudònim Nom

1r EP - 1r Premi Patricio Gerard Garcia

Hi havia una vegada una heroïna que es deia Senyora del Poders. Era capaç de con-
vertir una platja en una ciutat tan gran com la ciutat de Barcelona. També tenia el poder 
de crear ciutats, pobles i països. Tenia tants poders que només un poder el podia utilitzar 
una vegada a la seva vida. Un dia va utilitzar aquell poder perquè s’estava destruint la 
ciutat i va decidir utilitzar-lo per crear de nou la ciutat.   Després d’un temps tota la ciutat 
s’ho va agrair. Un dia va anar a la platja i va tocar l’aigua i va exclamar boja d’alegria: - He 
trobat aigua màgica!

Curs Pseudònim Nom

2n EP - 1r Premi Albuchi Alba López

La meva heroïna és la meva germana. Té 11 poders que són: veure a través de les co-
ses, llegir la ment, tenir super rapidesa, tenir super flexibilitat, fer tot perfecte sense equi-
vocar-se, fer desaparèixer objectes, tenir màgia, salvar el món, pot fer que surin les coses 
i les persones, tenir molta força i fer-se invisible. Ho sap tot!

M’agradaria ser com ella, amb tots el poders i la màgia que té.

Un dia m’havia fet mal i em va curar. Jo no s’ho havia dit; ella ho sabia perquè em va 
llegir la ment. 

Ella sap que l’estimo molt i jo sé que ella també m’estima molt!!!

1r

2n

CERTAMEN LITERARI SANT JORDI 2019



35

Curs Pseudònim Nom

3r EP - 1r Premi Coco Adrián Hueso

Quan jo era petit pensava que totes les heroïnes només sortien en els còmics, els lli-
bres, a les pel·lícules...

Però ara que sóc gran m’he adonat que tinc moltes heroïnes a la meva vida, sense capa 
ni disfressa. 

Com ara: 

 - Les metges: que ens curen quan estem malalts.

 - Les mestres: que cada dia ens ensenyen coses noves. 

 - Les policies: que ens protegeixen.   

Però jo tinc una heroïna que viu a casa meva. És la meva preferida i és la meva mare. 
Que em cuida molt, m’ensenya, em protegeix...

Jo l’estimo molt i m’agrada estar al seu costat. I jo crec que ella també m’estima molt. 

I estarem junts fins sempre. 

Curs Pseudònim Nom

4t EP - 1r Premi Michael Jordan Eric Raja

No sempre els nois han de salvar les dones; les dones també poden ser hero-
ïnes. Per exemple, la meva mare sempre ens protegeix per a que nosaltres esti-
guem bé. La meva àvia també ens cuida i, fins i tot, a vegades em compra cromos 
i la meva mare diu que tinc que comprar-los amb els meus diners. 

Això no vol dir que els nois no siguem herois. Tu pots ser una heroïna quan tu 
vulguis perquè sempre pots fer alguna cosa que pugui ser bona per a una persona. 

Els contes o llegendes sempre l’heroi és un home perquè sempre diuen que el 
salvador és un home i la princesa que és la que va patir.  

3r

4t
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Curs Pseudònim Nom

5è EP - 1r Premi Tony Ismael Mega Miranda Áxel Delgado

Hola. Em dic Max i avui us parlaré sobre la meva heroïna. 

Molta gent pot pensar que la meva heroïna té superpoders, molta força... però per a 
mi no, per a mi  la meva heroïna és la meva àvia i ara us explicaré per què.

La meva àvia va néixer el 1918. En aquells temps la gent era molt masclista i només vo-
lien que les noies es quedessin a casa netejant. Però quan ella tenia 21 anys va començar 
la Segona Guerra Mundial. Un dia, va sortir de casa per anar a comprar el pa i va veure un 
cartell a un mur. Ella, amb intriga, es va apropar i va llegir el que posava: “Si voleu ajudar 
sent infermeres a la Segona Guerra Mundial, veniu el dissabte 25 de setembre al Port de 
Barcelona i allà un ficarem a un vaixell i us portarem fins Alemanya”

Ella va pensar que com aquí just s’havia acabat la Guerra Civil, i estava tot molt mala-
ment, no hi havia cap més remei que acceptar aquell treball. 

El dia 25 va pujar molt decidida a aquell vaixell pensant que faria molt bé la seva feina 
i així va ser; va salvar més de 150 vides i allà va conèixer a un noi; el meu avi.

Per això és la meva heroïna i segurament la de més gent, perquè va salvar molta gent 
sense estar obligada i ho va fer perquè era bona persona i si no hagués estat allà hauria 
mort molta més gent. 

Curs Pseudònim Nom

6è EP - 1r Premi No tinc ni idea Júlia Valdeolivas

La meva heroïna no porta màscara però té poders no té capa però és com és.

Té els cabells arrissats i no molt llargs, és baixeta i molt carinyosa.

Sempre pensa en els demés, i en ella mateixa gairebé res.

És molt empàtica amb tots, per això jo li dedico aquests mots. 

Per a mi, una heroïna no és de les que surten a la televisió, si no la que estimo amb passió.

La meva heroïna, cada dia surt a treballar, es desperta d’hora per no arribar tard.

Ajuda, treballa i cuina, per això és la millor heroïna. 

A que no endevineu qui és? La meva mare amb PODERS

6è

5è
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primer premi

FAMÍLIES

La Niroza, des del moment que va 
néixer va mostrar un gran caràcter, 
com el temps meteorològic que feia, 
era un dia plujós i queien unes gotes 
d’aigua que semblaven agulles i un 
vent que se’n portava qualsevol ànima 
que passes pel carrer.

El seus ulls eren rodons, com els dels 
mussols i la pell fosca com la xocola-
ta, no parava de moure els braços i ca-
mes,era molt inquieta i sempre estava 
alerta de qualsevol soroll del seu vol-
tant. Ja despuntava des del primer mo-
ment que tindria una gran personalitat. 

Vivia en una aldea de prop de 200 
habitants en una zona muntanyosa de 
la zona central del continent Africà. 
Els seus pares treballaven en una bo-
tigueta de les que et podries trobar 
gairebé de tot i treballaven més ho-
res que un rellotge. Només tenia un 
germà, el Semlab, que era 6 anys més 
gran que ella.

Als seus pares sempre els hi agra-
dava estar a l’última i eren una de les 
poques famílies que tenien televisió a 
color. La Nirozaera una nena diferent 
a les demés, de ben petita només veia 
esports per la televisió i més en con-
cret el handbol, que era l’esport que 
practicava el seu germà.

Als 5 anys va començar a anar a l’es-
cola al poble del costat, ja que el seu 
poble no en tenia. Per anar a l’escola 
cada dia agafava l’autobúsper despla-
çar-se 12 km. de distància i sempre 
anava acompanyada del seu germà. 

Semlab quan acabava l’escola anava 
al poliesportiu a practicar el handbol 
i ella s’havia de quedar fora, ja que es-
tava prohibida l’entrada a les dones. 
Sempre es quedava en un raconet 
perquè ningú la veiés i aprofitava per 
fer els deures mentre esperava que el 
seu germà acabés l’entrenament per 
tornar a casa junts.

La Niroza s’avorria esperant el seu 
germà ja que era molt aplicada i feia 
els deures molt ràpid i un dia pensant 
que podia fer per matar el temps, se 
les va empescar per fer un foradet a la 
paret del poliesportiu i així podria veu-
re el seu germà entrenar. Els seus grans 
ulls ni parpellejaven observant amb 
emoció els entrenaments del Semlab. 

Volia fer el que fos per practicar 
aquest esport que tant li apassionava.

Al sortir de l’entrenament li va oferir 
un pacte al seu germà, i que seria un 
gran secret per tothom, es tallaria el 
cabell i es faria passar per un germà 
delSemlab, i així podria entrenar a 
l’equip dels petits de handbol.

Sense que ningú ho sabés, la Niroza 
va començar a entrenar al seu esport 
preferit i ningú sospitava que aquell 
nen que va aprendre tant ràpidament, 
era en realitat una nena.

Els anys van passar i la Niroza es va 
convertir en la líder de l’equip i una 
referent pels companys sense aixe-
car cap tipus de sospites. Però inexo-
rablement va arribar l’adolescència, i 
amb ella els canvis físics; els companys 
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FAMÍLIES

d’equip van començar a sospitar de 
què realment era una nena. Ella ho in-
tentava dissimular i mai es volia dutxar 
amb els companys però els canvis eren 
cada vegada més evidents fent que 
en qualsevol moment els companys 
s’adonessin. Un bon dia un company 
la va seguir al lavabo i la va espiar, 
descobrint el que ja tots els companys 
sospitaven, el nen que jugava tant bé, 
en realitat era una NENA!

L’entrenador i els companys es 
van ruboritzar i de seguida van con-
tactar amb la família per informar-los 
de tot el que havia passat. Els pares 
no s’ho podien creure, de què durant 
tot aquest temps la seva filla jugava a 
handbol amb nens. Els fets van córrer 
com la pólvora i els seus pares en cop 
de castigar-la, que en la seva societat 
era el procediment habitual, van lluitar 
fins l’extenuació perquè la seva filla tin-
gués els mateixos drets que els nois i 
pogués continuar jugant al seu esport 
preferit. Van parlar amb tothom, fins 
que quan ja ho donava tot per per-
dut, li va arribar una carta del Ministre 
d’Esports autoritzant a la seva filla a 
continuar jugant a la seva gran passió.

Va ser la primera vegada que es va 
deixar que oficialmentuna dona practi-
qués un esport d’equip al país i això va 
servir com a exemple i es va estendre 
per tot arreu. La Nirozava promocio-
nar el handbol femení per tot el país 
i va aconseguir lluitant sense defallir, 
que no només en el handbol sinó en 

altres disciplines esportives les dones 
donessin un pas endavant.

La Niroza va ser un referent con-
tra la discriminació de les dones en la 
pràctica de l’esport col·lectiu del seu 
país, sent un mirall per totes les dones 
que començaven a practicar esport, 
una heroïna nacional per la lluita afer-
rissada per la igualtat social.

Va aconseguir jugar fins els 30 anys 
fins que una lesió al genoll la va apartar 
definitivament de la pista. La Niroza va 
aconseguir un any abans de retirar-se, 
formar part del primer equip femení 
del seu país que participés en un es-
port col·lectiu en uns Jocs Olímpics.

No només va aconseguir amb la 
seva lluita la pràctica de l’esport per 
part de les dones, també va aconse-
guir que els homes dels seu país can-
viessin la visió de les dones a la socie-
tat. El dia que es va retirar li van retre 
un homenatge que mai oblidaria i ella 
va destacar totes les fites aconsegui-
des com a dona i esportista:

Va aconseguir que les nenes fossin 
capaces de practicar un esport i no les 
jutgessin i fossin menyspreades per 
això. Va fer que les dones juguessin 
amb la roba que consideraven que ha-
vien de portar per sentir-se còmodes i 
no la roba que els homes volien veure.

Va aconseguir que els homes les ve-
iessin com jugadores i no com objectes, 
sensesexualitzar els cossos femenins. 



39

Va fer que el homes es qüestionessin l’ego masculí, infravalorant les dones en 
el joc, i que les noies podien superar als nois de manera natural.

Va aconseguir que les normes de joc fossin les mateixes pels homes i dones, 
demostrant que les dones eren igual de capaces que els homes. 

La Niroza havia aconseguit que frases pròpies de sistemes heteropatriarcals i 
que estigmatitzaven el paper de la dona a l’esport es deixessin d’utilitzar als pave-
llons, com ara: “No juguis com una nena”, “Mira aquesta com va vestida”, “Mira la 
del cabell llarg que bona que està”, “No pot ser que una noia et tregui la pilota”, 
“les normes per les dones haurien de ser més senzilles”.

Va aconseguir que la lluita feminista fos una lluita que fos protagonitzada per 
les dones i que la contribució dels homes era cabdal, perquè les tractessin per 
igual sense masclisme.

En definitiva, la Niroza va aconseguir que totes les dones de la societat s’empo-
deressini així es van fer sentir en tots els àmbits de les societats del país: esport, 
cultura, ciència, política ipoc a poc vanocupar el lloc que els pertocava sense que 
ningú les menyspreés.Va fer que totes les dones del seu país fossin lluitadores, 
decidides i segures d’elles mateixes aconseguint que els abusos sistemàtics a tra-
vés de la forçadesapareixessin, guanyantles dones el lloc que corresponia en una 
societat igualitària.

Després de deixar el handbol, la Niroza va estudiar a la Universitat, sent una 
estudiant brillant. Va estudiar la carrera que sempre havia volgut fer, Ciències de 
l’Educació Física i l’Esport. Posteriorment per aclamació popular va ser la primera 
Ministra del sexe femení del país però aquesta història us la explicaré un altre dia.

La societat ha avançat molt, sobretot les occidentals, però encara queda un 
llarg recorregut perquè existeixi una igualtat real. Entre d’altres exemples, al nos-
tra país en ple segle XXI per desgràcia han d’haver-hi lleis contra la violència 
envers les dones, quotes a les llistes dels partits polítics i professions  poc valora-
des i remunerades, que són assignades al gènere femení: treball domèstic, cura 
i atenció a les persones i un gran etcètera. Per altra banda, el sistema jeràrquic 
i patriarcal fa que a determinats estaments com ara els empresarials, polítics o 
judicials els principals càrrecs estan majoritàriament ocupats per homes, tot i que 
les dones són majoria a les Universitats estatals amb més del 55%, demostrant la 
discriminació de gènere, al no tenir en compte els coneixements, sabers i experi-
ències de les dones.

Desitgem que les futures heroïnes no siguin per haver lluitat per aconseguir 
drets, igualtat, llibertat i justícia, i siguin només per poder aconseguir les mateixes 
fites que els homes en igualtat de condicions.

Psedònim: Brian Harold may
Nom: Germán Martín
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