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EDITORIAL 
 
Coincidint, com sempre, amb l'inici de l'estiu, finalitza un altre curs. Un curs diferent i 
complicat, en el qual res no ha resultat com havíem previst. Han faltat sortides, 
colònies, festes, festivals, abraçades, petons, riures i inclús llàgrimes davant del 
comiat. 
 
El tretze de març el motor del sistema es va gripar, les portes de l'escola es van tancar i 
ens hem hagut d'adaptar des del confinament, sense el contacte físic desitjat, tractant 
d'aconseguir els propòsits de l'educació i mantenint l'atenció personal, propera i 
familiar que ens caracteritza , com a escola petita de barri. 
 
Contes, cançons, vídeos, presentacions i propostes variades d’un professorat  amb 
esperit de cooperativa, preparat  i conscienciat, que ha comptat amb  la  col·laboració 
de  les famílies, i que ha rebut  l’empatia del seu alumnat, el qual ha evidenciat que 
avança més ràpid en el relleu generacional que el propi sistema educatiu. 
 
Els alumnes han estat capaços d’interactuar via tauleta, ordinador, mòbil, amb el seu 
mestre que els ha tractat d’acompanyar i guiar digitalment, reduint la mancança 
emocional del contacte físic. Darrere d’aquest acompanyament moltes hores no 
visionades de preparació, de dubtes, d’adaptacions a les necessitats, de decisions que 
fa tres mesos no ens hauríem pogut imaginar com a mestres de vocació, de seguiment  
sine die als més desfavorits,  de recolzament als propis companys, amb l’obligació de 
reinventar-nos cada dia  i tractant  de no defallir.   
 
Ara tenim l’obligació  i el repte d’un nou curs que encetarem amb la responsabilitat de 
que estigui a l’alçada de les nostres famílies i de compromís amb els nostres alumnes. 
 
L’escola, en genèric, no pot oblidar que el sistema els ha fallat. Hem comprovat que 
educar, avui, va més enllà del centre educatiu,  que el món digital està present i ha 
vingut per quedar-se, però que no és alternativa  a la figura del mestre, i que el 
recolzament família-escola, l'ensenyament formal-informal contribueix a la 
socialització, que hem de funcionar com un fab lab, on tot està en contínua evolució i 
l'èxit  depèn de com es coordinen les parts. 
 
Entre tots ho aconseguirem!. 
 
Bon estiu!! 
 
 

Maribel Rodríguez 
Directora 



L L A R  D ' I N F A N T S



 

CONILLETS  
0-1 ANY 

 

Als més petits de la Llar els agrada experimentar amb tot tipus de material. Per 
això els oferim diferents paneres. Aquí teniu un exemple de material de fusta, 

taps, tubs… Aprenen i desenvolupen la seva creativitat. 

Tota mena d’estímuls els ajuda a CRÉIXER!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

POLLETS 
1-2 ANYS 

 

L’experimentació ofereix 

l’oportunitat als infants d’aprendre 

de manera vivencial.  

Experimenten amb diferents 

textures, colors, temperatures i 

sabors. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

L’adult ha de proporcionar estris 

d’ús quotidià i divers (coladors, 

pinces, culleres, gots...) per tal que 

els nens i les nenes puguin explorar 

totes les possibilitats que té el 

material proposat. 

 

L’experimentació aporta als mes petits noves sensacions, experiències, permet la 
manipulació i genera curiositat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 CANGURS 
2-3 ANYS 

Els racons de joc són uns espais destinats a reviure 
lúdicament situacions de la vida quotidiana i que 

també els serveix per poder experimentar i adquirir 
els rols que hi ha i veuen en el seu entorn. A part 

afavoreix a aprendre a relacionar-se amb els 
companys/es,  arribar a acords, aprendre a 

classificar, relacionar cada joguina/material amb el 
seu racó, a compartir, afavoreix a la 

comunicació.... i tot a través del joc lliure. 

 



 

A la classe dels Cangurs tenim diferents racons fixes establerts a l’aula que es 
canvien cada trimestre i que ens agraden molt. Un d’ells ha estat el racó de la caseta 

i també el racó dels cotxes. Amb aquests hem jugat tot el primer trimestre i hem 
après moltíssim!! També durant el segon trimestre hem pogut jugar amb el racó de les 

disfresses, de la perruqueria i el racó dels metges. 

Ens ho hem passat pipa!! 



P A R V U L A R I



 

SORTIDA DE TARDOR 

Per la tardor vam fer una sortida a una masia per trobar-

nos amb la castanyera i torrar castanyes. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ummm!!!. Què bones 

que estan aquestes 

castanyes!!! 

 

 

 

 



 

 

Vam passar un dia d'allò més divertit!! 

 

   



        

A la classe de P4 ens agrada molt fer experimentacions. 

Per això vam agafar les lupes i aprofitant que era la 

tardor, vam observar de prop fulles, pinyes, nous,...que 

van portar els nens i les nenes. 
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Vam 

descobrir  

coses molt 

interessants! 

 



 Als nens i les nenes de P5 ens encanta 

experimentar amb diferents materials. 

 

 

 



Aquí us deixem uns exemples!!! 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada cop fem més 

coses elaborades 

amb el material de 

psicomotricitat fina. 



 

 

 

 

 

 

 

 



El que més ens agrada és la màgia dels imans; com pot 

ser que en alguns materials s'hi enganxa i en altres no? 

 

 

 



 

 

 



COM POSAR NORMES I LÍMITS? 

Posar límits no ha estat mai una tasca fàcil, però els límits són necessaris. La funció de posar 

límits significa contenir, tenir cura i protegir. Mai és tard per posar límits i són importants pel 

desenvolupament emocional de l’infant. Un infant que no accepta els límits ens està volent dir 

alguna cosa. 

Des de l’inici de la vida tenim límits, i això ens permet adquirir uns hàbits, una rutina i posar 

ordre al nostre pensament. 

Però, per on comencem? 

El respecte és una base important per una bona entesa entre pare/mares i fills, sempre d’una 

forma recíproca. A partir del respecte mutu s’adaptaran i transformaran les normes, els 

acords i les rutines en funció de l’edat i les necessitats de cada infant. 

Posar límits no significa cridar, amenaçar o fer retrets. Quan es posa un límit i com a 

conseqüència l’infant té una rabieta, és important mantenir la calma, i poder parlar en el 

moment en el que no hi ha rebequeria, trobant moments de reflexió amb l’infant; això és bàsic 

pel seu bon desenvolupament emocional. 

És important que cada dia intentem buscar una estona per escoltar els nostres fills, que ens 

parem a pensar com està: Està content? Està trist? Se sent frustrat? Per què no em fa cas? 

A la pràctica 

-Posar límits no és una tasca fàcil i no hi ha una “recepta” màgica 

-Els límits protegeixen i contenen; donen seguretat 

-És necessari aplicar unes regles que seran la base per formar infants responsables 

-Quan els adults posem límits, pot produir ràbia i enuig en l’infant; és normal, amb el temps els 

límits calmen i donen tranquil·litat 

-És important que els infants puguin expressar els seus sentiments, escoltar-los i reflexionar 

plegats 

-Els adults som un model a seguir pels infants 

-Hem de tenir una actitud d’ensenyar, no de manar 

-És important deixar clar quina conducta és adequada i quina no ho és 

-Els càstigs han de ser reparadors i per poder aprendre 

-És important crear un ambient de respecte 

Recordeu que posar normes i límits és un acte d’amor als nostres fills, per ajudar-los a créixer 

segurs i ser feliços.                                                                 

Les mestres de Parvulari 



 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C I C L E I N I C I A L 
 

 

 
 

 

 
 



TALLERS D’EDUCACIÓ VIARIA A CICLE INICIAL 

 

Durant el segon trimestre, els nens i nenes de primer i segon, van rebre la visita de la Guàrdia 

Urbana a l’escola per realitzar uns tallers sobre l’Educació Viària.  

Cada curs va fer unes activitats diferents adequades a la seva edat, però totes amb el mateix 

objectiu, aprendre moltes coses sobre les normes de circulació i sobretot divertir-se. 

Els alumnes de primer van fer l’activitat “Caminem Segurs?”.  Van aprendre mitjançant una 

imatge com s’ha de circular pel carrer assenyalant les accions que feien les persones 

malament i van conèixer el significat dels senyals de trànsit.  Després van sortir al pati a 

jugar a “Foques i taurons”  per aprendre les accions que són correctes i incorrectes per quan 

anem pel carrer.  S’ho van passar pipa!! 

 

 

 



Els alumnes de segon fan fer dues sessions. La primera sessió s’anomenava “”Mou-te pel 

carrer” i la vam fer al saló de l’escola.  Els guàrdies van col·locar un tauler gegant al 

terra on hi havia la imatge d’una ciutat.  Els nens i nenes anaven representant diferents 

situacions que es podien trobar pel carrer.  Mitjançant aquest joc van aprendre les 

normes de circulació més bàsiques i a respectar a les persones que circulen pel carrer 

(vianants i conductors). 

La segona sessió s’anomenava “Coneix l’entorn viari de l’escola” i la vam realitzar a la 

classe.  El guàrdia urbà va explicar les diferències entre vianant, vehicle i conductor.  

També va aprofundir en les accions que fa cadascú.  Per finalitzar l’activitat, van veure 

tres vídeos i van explicar el que era correcte i el que no.  Van gaudir molt de les 

activitats, participant i explicant les seves vivències. 

 

 

 



SORTIDA TALLER DE TERRISSERIA “CASA VALLDEPERAS” 

 

Al mes de març aprofitant que ja no feia tant de fred, els nens i nenes de cicle inicial vam 

anar a passar el dia a la “Casa Valldeperes” on hi ha un taller de terrisseria.  Va ser una 

sortida molt xula on vam aprendre moltes coses sobre l’ofici del terrissaire i també vam 

realitzar un munt d’activitats molt divertides. 

El primer que vam fer a l’arribar va ser esmorzar per agafar forces, més tard vam anar a 

veure una exposició de peces de terrissa i ens van explicar com es feien antigament.  

També vam veure el procés d’elaboració d’una peça feta amb una màquina automàtica.  

Després de tot això, vam practicar amb el torn, va ser molt divertit!! 

Com ja teníem molta informació, ens vam convertir en terrissaires i vam fer una rosa de 

fang amb les nostres mans.  Per celebrar-ho vam fer una festa ballant i cantant tots 

plegats. 

 

 

 



Al acabar el taller vam fer una gimcana al bosc on vam poder gaudir de la natura i de 

l’aire fresc de la muntanya. Més tard vam anar a descansar una mica i a dinar que ja 

teníem molta gana!! 

Per finalitzar, vam poder fer joc lliure i jugar amb pilotes o elements de la natura amb 

els nostres companys i companyes. Vam acabar esgotats, però molt contents per tot el 

que havíem aprés i gaudit.   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C I C L E M I T J À 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Aquest no ha estat un Sant Jordi típic,  

amb la compra de llibres i regals de roses,  

Però els alumnes de tercer no han volgut  

deixar passar l’ocasió per escriure sobre  

la princesa, el drac i el Sant Jordi.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Joan 4t 

Martina B.  4t 

...Quan va arribar el cavaller a 

matar el drac es va enfurismar i va 

expulsar foc.  El cavaller es va 

adornar que el drac no era dolent, 

tenia gana. El drac li va dir que no 

el mataria i marxava del bosc. I se’n 

va anar i la princesa i el cavaller  es 

van casar. Laia R. 

 

…Després que Sant Jordi mates el 

drac, va néixer un arbust de roses. 

El rei va donar permís al cavaller 

Jordi per què es cases amb la 

seva filla. El cavaller i la princesa 

s’enamoraren. Celebraren una 

gran festa convidant a tot el poble. 

En Jordi i la princesa van tenir cinc 

fills i van ser molt feliços.  Ela  

Un final de Sant Jordi diferent 

 

 

...El drac li tocava menjar-se la princesa, i 

estava tant content que va començar a 

treure aigua per la boca, en va treu tanta 

que el poble es va inundar, llavors el 

mariner Sant Jordi  el amb el seu vaixell i 

va rescatar la princesa. El drac amb tanta 

aigua es va ofegar perquè no sabia nedar 

i en el mateix lloc on va morir el drac, Sant 

Jordi  es ca trobar una perla que li va 

regalar a la princesa. Marc  

...Al final quan el Princep tenia 

acorralat al drac va veure als seus ulls 

il·luminats de llàgrimes amb roses 

que queien per la seva cara, així 

doncs va parlar amb ell i li va dir que 

no el mataria i viuria feliç  i  cada any 

repartiríem totes aquestes roses al 

nostre regnat. Des de  llavors del seu 

alè plantarem moltes més roses per 

poder repartir-les pel món amb les 

teves meravelloses ales .Edenia  

 

 

 

 

Hi havia una vegada una bonica 

princesa que anava a casa dels avis i 

de sobte es trobar un drac. Molt 

espantada va començar a córrer i de 

cop i volta va trobar un jove amb un 

cavall. Ell l’ajudar a pujar. I així va ser 

com es va escapar del drac. Gerard  

ALEIX 

Uriel 

Isaac 

Pau 

 

Paola 

 

Nadia 

Yasmin

nnnnnn 



 

Aquest no ha estat un Sant Jordi típic,  

amb la compra de llibres i regals de roses,  

Però els alumnes de quart no han volgut  

deixar passar l’ocasió per escriure sobre  

la princesa, el drac i el Sant Jordi actuals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M’imagino un drac com si fos un virus que està atacant  la princesa, una noia  

malalta. Però el virus no sap que la princesa està ben cuidada pel cavaller,  

un metge molt bo i amable que la salvarà i acabarà amb el virus de forma que  

No pugui atacar a ningú més. 

Així m’agradaria que fos la nova llegenda de Sant Jordi i poguéssim acabar  

amb tots els “dracs” i celebrar aquest dia per sempre.            Naiara   4t 

 

 

 

 

 

 

  

Hi havia una vegada una ciutat anomenada Vilavalada, on vivia la Vera. Una tarda 

va anar al mercat i quan va tornar a casa es trobava malament; tenia febre i tos. Va 

anar a l’hospital i com que no sabien quin virus tenia, li van dir d’anar a Vilatotcura. 

Allà la van ingressar dues setmanes, fins que un dia van descobrir que tenia el 

Coronavirus, el Covid-19, un nou virus que amb prou feines s’havia estudiat. Van 

anar passant dies i setmanes fins que un científic anomenat Jordi va trobar la 

vacuna. Se la van posar i es va curar. Abans d’anar-se’n li van dir que havia de 

quedar-se a casa com a mínim una setmana. I així ho va fer, es va quedar dues 

setmanes a casa. Quan va sortir al carrer, ho va fer amb mascareta i guants per 

prevenir.                                                    Carla    4t 

 

 

 

Joan 4t 

Erika 4t  

Martina B.  4t 

LA  MEVA  LLEGENDA  DE  SANT  JORDI   

 

Hi havia una vegada una ciutat anomenada l'Hospitalet de 

Llobregat on va arribar un monstre horrible anomenat 

Coronavirus. Era tan petit que ningú no el veia, però el seu 

contagi era tan gran que el van agafar milers de persones. Per 

evitar el contagi, la gent havia de quedar-se confinada a casa. 

També va causar moltes morts.  

Finalment, tots els habitants de la ciutat van decidir que cada dia 

farien un sorteig entre tots i, a qui li toqués, hauria de ser 

contagiat pel virus.  Ho van fer així fins que un dia li va tocar a la 

dona més important de la ciutat, l’alcaldessa.  

Per ser contagiada havia de sortir al carrer, tocar el terra o 

qualsevol altra superfície bruta i portar-se les mans a la cara, la 

boca o els ulls. Quan estava apunt de fer-ho i contagiar-se amb el 

Coronavirus, va aparèixer un home alt i esvelt. La dona se’l va 

mirar bé i va saber que era un metge que la salvaria.  

L’home va treure tots els seus aparells i d’entre ells, la vacuna 

que acabaria amb aquest virus dolent. La va punxar i en treure la 

xeringa, va caure al terra una goteta de sang de l’alcaldessa i 

d’allà va créixer un espectacular roser. La dona molt agraïda li va 

regalar al metge que li va salvar la vida. Adrián 4t 

 



 

SUPERORDINADOR 

A Barcelona hi ha l’ordinador més potent de tota Europa. Fa servir bilions 

de dades a una velocitat increïble. Vam fer uns jocs per entendre-ho.  

            

            

            

            

            

            

            

          

GUÀRDIA URBANA 

Com cada any, ens visiten dos agents de la Guàrdia Urbana per recordar-nos 

comportaments cívics. A tercer ens ensenyàvem què fer en cas d’accident i 

els de quart buscàvem pel carrer mobiliari urbà. 

 

 

 

 

 

MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA 

Aquí ens vam divertir molt perquè vam fer una gimcana, superant proves i 

buscant pistes per tot el museu. Passàvem per diferents èpoques de la 

història i ens emprovàvem els vestits d’egipcis, de camperols de l’Edat 

Mitjana, de burgesos del s. XVIII o d’obrers de les fàbriques. 

      

   

 
  

 

 

   

 



 

Primer dia d’escola: UNA ESCAPE 

ROOM. 

Només arribar, una motxilla a sobre 

d’una taula. Les tutores no deien res. Ens 

miràvem els uns als altres, algú va gosar 

obrir-la i allà hi havia la primera pista. Si 

col·laboràvem tots resoldríem el misteri.   

Se’ns va tirar LA TARDOR a 

sobre. Ens tocava fer un mural. 

Vam provar una tècnica nova: 

l’aquarel·la. Què xulos els dibuixos 

amb aquarel·la, quedava el fons tot 

difuminat... 

 

 

 

Les classes de mates són molt divertides!!  Toquem, mesurem, experimentem…  

 

 

 

Fem murals a coneixement del medi. 

 

 

I ens va agradar molt un experiment de medi:  

ELS PULMONS. Al principi feia una mica d’angúnia, 

però al final, tothom va acabar tocant-los. No ens 

esperàvem que s’inflessin tant quan bufàvem ni que 

fossin tan esponjosos. 

 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

C I C L E S U P E R I O R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes de 5è van gaudir el passat 22 d'octubre de l'audició d'una 

òpera al Liceu. 

L'obra que van gaudir es titulava "MANS A L'ÒPERA". 

Aquest recinte espectacular va deixar bocabadats als nens i nenes que, en 

la seva majoria, mai havien visitat.  

L'argument explicava com, a partir d'un escenari buit, pot passar de tot. 

Primer arribava el pianista, després la directora i finalment els cantants. 

Es tractava del primer dia d'assajos d'una nova obra: "L'elisir d'amore" de 

Donizetti. Quan, de sobte, se n'adonen... que hi ha públic a la sala!  

Ràpid, cal córrer i començar... 

Us recordem aquells moments amb aquestes imatges d'aquell dia. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El passat 7 de febrer, els alumnes de cinquè van gaudir d'una jornada 

diferent. Juntament amb els seus fillols de EI-4 van compartir una estona de 

germanor. La tasca era "fer un conte". 

Des del mes de novembre van iniciar un procés de recerca, selecció i creació. 

Cada noi/-a, un cop l'havia escollit, començava el seu treball.  Amb il·lusió i 

aprofitant la classe d'educació en valors van redactar i decorar el conte triat.  

Finalment arribà el més important per a tots, el moment de llegir les seves 

creacions als més petits. Moments d'emoció per uns i de sorpresa per altres. 

Experiències enriquidores per tots plegats que els acompanyen en el seu creixement. 

A continuació us mostrem algunes imatges. 



    

 

 

 

 

 

 

 

Degut al confinament, aquest tercer trimestre hem hagut d’aprendre a treballar d’una manera ben 

diferent. Els nens de sisè hem après a treballar telemàticament i a fer servir diferents eines, com per 

exemple el Pixel Art. 

El Pixel Art és una forma d’art digital creat per ordinador a partir de l'ús de programari d’imatges 

rasteritzades on les imatges són editades en píxel. Els gràfics de videojocs per a PC antics, 

videoconsoles o videojocs de mòbil són en la seva majoria Pixel Art.  

Aquí us deixem una mostra d’un treball de “Drawing and Painting” on havien de pixelar una obra tan 

coneguda com “Els gira-sols” de Vincent Van Gogh, l’artista que han estat treballant durant aquest 

curs. 

 

 

 

           Abel O. 

SUNFLOWERS WITH PIXELART 

 

Luca J. 

 

   Pau M. 

Estela M. 

 

 



 

 
Tots aquests anys a l’escola Azorín han sigut la millor part de la 

meva vida i mai me n’oblidaré de tots els bons moments que 

he passat en aquesta escola. Per a mi l’escola Azorín sempre ha 

format part de la meva família i mai me n’oblidaré de ningú. 

ONA 

 
Aquest any me’n vaig de l’escola amb un gran record al cor. 
Per a mi són com una segona família o una segona casa en la 
que sempre et deixen entrar. 
Espero no oblidar mai els professors i amics tan meravellosos 

que he tingut. 

CLOE 

 
Porto des de P3 en aquesta escola. Tot ha passat volant, és una 
llàstima perquè no hem pogut gaudir molt per culpa d'aquest 
virus. 
Però tot i així em quedo amb tots els bons records I els meus 
companys/es... 
Ah! I els meus professors, els millors de totes les escoles. 
AROA T. 

 
Em fa ràbia anar-nos sense abraçades, sense tot allò xulo del 
final de sisè. 
Gràcies a professors i companys per tots els bons moments, 
per tot el que he après. He estat molt feliç. 
Sempre us portaré en el meu cor. 
Fins aviat Azorín!  

RAQUEL 

 
He passat molts anys aquí, uns anys que m’han encantat, he fet 

amistats, he crescut... Però ja és hora de marxar. Ha estat 

genial estar aquí amb els companys i professors. Així que us  

vull dir als companys, que s’ho passin genial allà on vagin i als 

professors, gràcies per fer-me aprendre tant en aquests anys. 

Gràcies i adéu. LUCA 

 
Qui ho diria...ja ens toca marxar, tot ha passat tan ràpid. Mai 

oblidaré tots aquests records que hem estat acumulant 

durant aquests anys, tot i que aquest últim hagi sigut una 

mica estrany, he estat gaudint de cadascun. Gràcies Azorín, 

sempre et portaré al cor. 

.                                                    EMMA 

 
Vaig venir a aquesta escola a P2, molts dels meus amics i 
amigues han estat amb mi tots aquests anys. Tots els 
professors/es de l’Azorín són els millors i  han estat amb mi tot 
aquest temps. Gràcies a ells/es he après moltes coses. Gràcies 
Azorín. Mai t’oblidaré!!!! 
                                                                                              DAVID M. 

 
He estat a l'escola la major part de la meva vida però ja és 

l'hora de marxar. Em fa molta pena perquè no ens anem de la 

millor manera, però si passa això és perquè així ho vol el 

destí, no? Potser van passant els anys i els records es van 

difuminant, però sempre es quedarà el que és la millor escola 

en la qual podria haver imaginat estar.  SAÏDA 

 
La manera en la que ens anem de l’Escola Azorín és una mica 
trista, però no ho podem canviar de cap manera. Aquests anys 
m’ho he passat molt bé amb els meus companys i mestres. 
Tant de bo poguéssim estar sempre a 6è amb els nostres 
companys i companyes! 
Per això  moltes gràcies!!! 

SALMA 

 
Soc casi un ex-alumne de l’escola Azorín. Dir la paraula ex-

alumne em produeix tristesa perquè  l’escola Azorín ha sigut 

la meva escola des de petit. Haver de deixar els meus amics 

de cursos més baixos em dóna pena i el que més pena em 

dóna és marxar de l’escola sense poder donar-li una abraçada 

als meus professors que han sigut els que m’ho han  ensenyat 

tot. DAVID JUNIOR 

 
Ja som a sisè ,que ràpid passa el temps!!D'aquesta escola 
m'emporto molt bones amistats i molts grans moments .Vull 
donar les gràcies a tots els professors i companys de l'escola. 
Sempre recordaré tots els moments viscuts amb vosaltres. 
Gràcies per tot Azorín, gràcies per haver-me fet la persona que 
soc .Mai us oblidaré! Adéu, fins sempre!! IRENE 
 

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 SENTENI LES EMOCIONS QUE ELS ENVOLTEN AQUESTS DIES. 



Aquest any estem vivint coses que no hem viscut fins ara, però 

tot i això hem de continuar cap endavant. Que aquest any sigui 

diferent no vol dir que no sigui especial. Estic trist perquè no 

podrem fer el comiat com déu mana. Trobaré a faltar els 

millors professors i companys.                                           HÈCTOR 

 

A mi em fa molta pena acomiadar-me d’aquest col·legi  
perquè no vull perdre els meus professors ni alguns dels 
meus amics, però d’altra banda tindré amics nous i professors 
nous i tinc la sort que molts dels meus amics aniran al 
Balmes. També em fa molta pena perquè no hem anat a les 
colònies ni hem celebrat el comiat. 

ABEL 

 
Vaig entrar a l’Azorín quan encara no sabia caminar i ara estic 
a sisè. Aquest any ha estat especial i una mica estrany. 
Disfressar-se de castanyers va ser genial. Els primers trimestres 
van estar divertits però aquest últim no ha estat tant per culpa 
del coronavirus. No hem pogut anar de colònies ni de festival, 
però bé, igualment recordaré sisè com un any diferent. 

 PAU 
 

 
Ja és hora de dir adéu a una escola on he estat des de ben 
petit, on he conegut un munt de persones meravelloses i 
m’ho he passat d'allò més bé. Ja no hi ha marxa enrere, així 
que només em queda recordar els bons moments i 
històries que he passat. 

ORIOL 

Adéu és una paraula molt normal al nostre vocabulari. En el 
meu cas adéu vol dir que m’he d’anar a  una altra escola. He 
estat a la millor classe del món i amb els millors profes. Ha 
estat una experiència que mai oblidaré i m’emporto tots els 
records viscuts en questa escola.                                        MARTA 

Jo abans creia que no trobaria a faltar l’Azorín, però dia a dia 
ho vaig apreciant cada vegada més i ara que no puc anar a 
l’escola em fa molta ràbia. Gràcies Azorín per fer-me tan feliç 
i deixar-me tants moments bons en la meva vida. 

                                                                                ESTEBAN 

Els records que he viscut a l'Escola Azorín mai s'oblidaran. El 
curs s'acaba però no significa que ens deixem de veure. 
Molts petons. 
                                                                                                  AROA O. 

Em sento molt trist per deixar l'escola. Allà deixo molts 
records, sobretot amb els meus companys. 
                                                                                                  HUGO 

En aquesta escola hi ha hagut anys on hem rigut, hem discutit i 
hem plorat, però sempre hem estat tots junts encara que 
aquest any 2020 hem passat per situacions molt difícils perquè 
hi ha estat el covid-19, no hem pogut fer el festival, i sobretot 
no hem pogut fer les colònies (a sobre diuen que les de sisè son 
les mes xules i les que no se t’obliden). Jo de qui no m’oblidaré 
serà de tots els professors que he tingut, sempre estaran al 
meu cor.                                                                                     ESTELA                                                                                                                                                                                 

 

Els anys que he passat a l’escola Azorín han estat molt 
divertits. L’escola Azorín és una escola petita i això és el que 
més m’agrada, perquè tots ens coneixem. En aquesta escola 
he conegut els meus millors amics i uns professors amb els 
que he après molt. Aquest any podria haver acabat millor, 
però igualment ho he gaudit molt. Ara començo una nova 
etapa i espero que sigui tan bona com aquesta. Us trobaré 
molt a faltar!        FRANCISCO 

 

Aquest any per mi han hagut molts canvis: de país,de llengua, 
d’amics. He gaudit de moltes coses. És molt trist que hagi 
d’anar-me’n tan ràpid. 

CRISTINA                                                                                                     

El temps que he estat a sisè m'ho he passat genial i ha estat 
divertit i tot i que hagi acabat d'una forma molt diferent als 
anteriors anys, ha sigut guai 
    ANAHI 

 
 
Ja porto uns quants anys en aquesta escola, però ja ha arribat 
l’hora de marxar. 
He passat bons i dolents moments, però el que és segur és que 
tindré un bon record. 

AXEL 
 
 
 

 

Em dic Rubén i estic a l’Azorín des de fa 11 anys i encara no 
m’he cansat d’estar-hi. Encara que a sisè no haguem pogut 
acabar per culpa del Covid-19, m’ha agradat moltíssim estar a 
l’Azorín. 

RUBÉN 

 
Us recomano a tots que vingueu a l’escola Azorín. Us ho 

passareu molt bé!!!LAIA 

 

 
A l’Azorín molts anys he passat, però ja és hora de marxar. 
Mai oblidaré els moments divertits i d’alegria. Gràcies escola 
Azorín NEREIDA 

 



Hola: 

Soc “La Professora” i porto més d’un any preparant un grup de joves que estan a punt de 
donar el gran cop de la seva vida. Queda només 1 dia per “l’hora zero” i sense cadascun 
d’ells, tots tan diferents i alhora tan especials,la meva vida no seria tan apassionant: 

New York és un crack amb les mans, fa papiroflèxia millor que jo. No hi ha caixa forta que 
se li resisteixi. 
Santo Domingo és pura energia i vitalitat. Té un somriure que enamora i és ràpid com el 
vent. 
Orlando és molt metòdica i perfeccionista. Amb ella al costat no fallarà res. 
Madrid és una mica mandrós, però té un moviment de cames que ja voldrien molts policies. 
Ciutat de Mèxic és endreçat i maniàtic. M’està tornant boja analitzant fins el més mínim 
detall. 
Roma té una veu espectacular. Ens passem hores cantant “Oh, Bella Ciao”, però l’única 
que afina del grup és ella. 
París I és un jove agradable i tranquil, abans conegut com “El señor de Cuenca”. Ja ha 
passat per un judici acusat...Bé...això no ve al cas. 
Praga és despistat, cabut i de vegades s’adorm a les explicacions, però ens fa riure tant que 
li perdonem tot. 
París II és una jove tranquil·la i molt madura. Sempre m’ajuda quan algun company ho 
necessita. 
Gumi és una fanàtica del Manga. Té un estil propi molt característic. No sé quina cara 
posarà quan li col·loqui un mono vermell i una màscara de Dalí. 
Dubrovnik és mogut i despistat, però té un cervell fora de sèrie. S’encarrega de tota la part 
informàtica del cop. 
Chicago I sap manar com ningú. Té molta personalitat i sap encarar situacions difícils. Com 
em despisti em treu el lloc. 
París III i l’amor...Estic farta de dir que no poden haver relacions personals entre 
nosaltres...però no sé si m’haurà fet cas. 

“L’escola de Paper” 



Chervaux és l’última incorporació. Sembla una top model i té molt caràcter...M’anirà bé per 
controlar els ostatges. 
El Cairo és la meva mà dreta. També li diem “Sr President”. No suporta les injustícies i 
tots el respecten. 
Tenerife és boníssima dibuixant. Ens ha fet uns plànols espectaculars del banc. A veure si 
acabarà sent arquitecta... 
Katmandú serà el nostre “infiltrat” dins la policia. Encara estem perfeccionant com ha de 
dissimular, però sé que ho farà bé. Porta molt de temps practicant. 
Venècia I cuina de meravella i ens està fent unes postres boníssimes. No sé si demà 
passarem per la porta del banc... 
Chicago II és reservada i molt constant. Dóna gust treballar al seu costat. 
Venècia II és increïblement dolça i m’encanta passar estones amb ella . 
Granada és la bomba. Sembla que no hi és, però s’assabenta de tot i sap posar excuses com 
ningú. 
Christmas Islands sembla molt autònoma, però en el fons té les seves inseguretats com 
tothom. Espero que demà controli els nervis. 
Granada de Nicaragua és la personificació de l’espontaneïtat i l’alegria. Ara, quan li dóna 
per cridar...“cames ajudeu-me”. 
Sidney ha nascut per viatjar. Em fa patir perquè sempre vol acontentar a tothom i això no 
sempre és viable. 
Viena és la persona més afectuosa del món. La seva fita és ser feliç...Crec que ho 
aconseguirà. 
Ginebra m’ha ajudat en tota l’elaboració del pla. Té una imaginació insuperable i vol 
redactar un guió sobre les nostres aventures com si fóssim els personatges d’una sèrie 
televisiva. A veure si ens farem famosos... 
Venècia III és molt empàtica i bona persona. Volia ser mestra ...S’ha d’estar malament del 
cap per dedicar-te a cuidar i educar fills d’uns altres... Jo no podria... 
Quan llegiu aquesta carta tots ells i elles estaran molt lluny d’aquí...però malgrat la 
distància i el temps que passi ells són i seran sempre la meva banda...La meva família. 
             
 Estambul  (Constantino...pla)  
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