
Submergeix-te a

El passat dissabte 6 de juny es va 
celebrar el Festival d’Extraescolars 
del present curs, amb un gran èxit 
d’assistència.

Començant amb un bon esmorzar 
amb coca i xocolata, es van portar
a terme una sèrie d’activitats que 
contemplaven diferents concerts, 
mostres de jazz, exposició dels 
treballs fets pels nens d’acollida i 
permanències, contes, etc.

Alhora, al pati de les arcades, també 
s’estaven desenvolupant altres acti-
vitats com partides simultànies 
d’escacs i diferents tallers de 
manualitats (xapes, pulseres,...).

Mentre, a les pistes de l’escola 
també es va jugar a futbol
i bàsquet.

Com podeu veure, n’hi va haver
per a tothom.



Disfruita-la és un programa que s'està duent a terme a Lleida, organitzat 

per la Unió de Pagesos (U.P.), i  amb ajuda de la diputació de Lleida, en 

el que també hi col·labora Catalunyam (marca creada per la U.P., per

distribuir fruita directament del pagès).

A la província de Barcelona, s'ha portat a terme tan sols en mitja dotzena

d'escoles, i a l'Escola del Mar ha estat possible gràcies a una mestra que 

ha col·laborat en el projecte, i a la pròpia escola.

 
Amb la realització de tastos de fruita guiats ens han ensenyat que menjar 

fruita és sa i també és divertit. Hem aprés a valorar els productes amb 

criteris de qualitat organolèptica i alimentària, a conèixer les diferents 

varietats de fruita conreades a les comarques catalanes, etc. Després ens 

han regalat una carmanyola Disfruita-la amb forma de poma. L’objectiu 

és que després la reutilitzem per portar la fruita a l’escola com esmorzar.

Una vegada, a Bolonya, van fer un castell de gelat just al mig de la plaça major, i els nens venien de lluny 
per poder donar-li una llepada. La teulada era de nata, el fum de les xemeneies de sucre filat, les xemeneies 
de fruita confitada. I tot el restant era de gelat: les portes de gelat, les parets de gelat, els mobles de gelat…
 
Un nen petitíssim s'havia aferrat a una taula i li va llepar les potes d'una en una, fins que la taula li va 
caure a sobre amb tot el parament de plats, i els plats eren de gelat de xocolata, que és el més bo.
 
En un moment donat, un municipal es va adonar que una finestra es fonia. Els vidres eren de gelat de maduixa, 
i es desfeien en regalims rosats.
 - De pressa! -va cridar el guardia-, més de pressa!
 
I vinga tots a llepar de pressa i corrents, per no deixar perdre ni una sola gota d’aquella obra d’art.
 - Una butaca! -implorava una velleta, que no se’n sortia de fer-se camí entre aquella gentada- Una butaca 
per a una pobra vella! Qui me la porta? De braços, si pot ser!
 
Un bomber generós va córrer a dur-li una butaca de gelat de crema i avellana, i la pobra velleta, ben feliç, va 
començar a llepar-la justament pels braços.
 
Aquella va ser una gran diada, i per ordre dels metges ningú no va tenir mal de panxa.
Encara avui, quan els nens demanen un altre gelat, els pares sospiren:
- O, hi tant! Tu en voldries un castell sencer, com el de Bolonya!

La nostra escola ha participat en la “Mostra literària” 
del poble, i tres alumnes han estat premiats:
la Berta Fayols de 2n, la Clara Almagro de 6è
i l’Anna Barba de 6è. 

També, en la categoria d’adults,
la mestra Carla Pi.

Enhorabona a totes !!!

Després d’haver-la d’ajornar per condicions climatològiques adverses, finalment  vam poder assistir a la 

meravellosa cantata d' “El Follet Valent”, escenificada a càrrec dels alumnes d'Educació Infantil, Cicle Inicial, 

Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Durant mesos tots els alumnes de l'escola havien assajat les cançons de la cantata, i la veritat és que va ser 

molt emocionant sentir a aquests nens fantàstics cantar i escenificar aquest conte. Al piano els va acompanyar 

la Cristina Masferrer. I la direcció de la cantata va ser de l'Anna Milián i l'Enric Serras.	

Es van celebrar dues representacions, una a	 mig matí i l’altra a la tarda. Els pares i familiars 	 van poder assistir a veure el resultat de l’esforç	  dels alumnes a qualsevol de les dues sesions. 		
    Alguns fins i tot van repetir !!!



Com ja heu pogut comprovar, a l’escola estem molt interessats en potenciar la creativitat i sensibilitat artística dels nostres 
alumnes. Us heu fixat en tots els guarniments que s’han fet enguany? El del concert de Santa Cecília, el del concert de 
Nadal, el de la cantata, els treballs de Sant Jordi, les exposicions als passadissos, les mandales gegants....
tots ells gràcies a la motivació i l’interès de tots els nens i nenes de l’escola.

I què més fem a plàstica? Doncs, això, ens ho passem bé alhora que aprenem i experimentem. Coneixem l’obra de diferents 
pintors i inventem o reproduïm quadres seus (de Jackson Pollock, Miró, Kandinsky, Gustav Klimt, Picasso, Paul Klee, 
Arcimboldo, Van Gogh,...). Estem fets uns artistes!

  I sabeu amb què hem pintat? Us en farem cinc cèntims!
Amb les mans, amb els peus, amb gel, amb xocolata, amb 
farina i colorant, amb lleixiu, amb cafè, amb pintura i sabó,....
és divertidíssim, sobretot quan ens empastifem!!!

Sabeu què? Estem preparant un Power Point perquè ben 
aviat pugueu veure alguns dels treballs tan bonics que 
hem fet. Desitgem que us agradin molt.

Cicle Inicial: ens empastifem!!!
Cicle Mitjà: Arcimboldo
Cicle Superior: figures
Educació Infantil: Jackson Pollock

El passat dia 5 de Juny, tots els nens i nenesde P-5 que es queden al servei de menjadorvan oferir una festa de comiat als seus companysde parvulari (P-3 i P-4 i també s’hi va afegirun grupet de primer), ja que el proper cursaniran al Cicle Inicial.  

- Van representar el conte “Neda-que neda”- Van ballar la cançó de Country “Linda vaquerita”- I van cantar “L’hora dels adéus”

Tots els nens i nenes van gaudir tant del dia dela representació com dels dies previs a aquesta,amb els tallers de caracterització, assaigs etc.

Abans de les vacances de Nadal, plantàrem cols i enciams. A principis 

de febrer les faves i els pèsols i, al març les pastanagues.

Durant tot aquest temps hem pogut anar veient el que anava passant. 

Primer es van haver de fer els solcs amb el tràmec, que va costar força. 

Una vegada fets vàrem fer uns forats a la terra per posar-hi el planter 

de les cols i els enciams, i més endavant de les faves, els pèsols i les pastanagues. Ha estat molt emocionant 

veure com setmana rere setmana, a poc a poc, tot anava creixent.

Una de les activitats que ens ha agradat més ha estat anar a regar: obrir l’aixeta de pas i veure com l’aigua 

anava inundant el solc era molt divertit. El que feia molta gràcia era veure com la mateixa aigua anava 

arrossegant petites fulles com si fossin barquetes. També ens ha fet molta il·lusió veure les flors de les plantes 

i com aquestes es convertien en petites baines que serien més tard les faves i els pèsols. Com que les regàvem 

sovint creixeren molt i molt, fins a arribar el dia de la collita.

El cuiner ens les va fer per dinar, però

la veritat es que va haver-hi opinions de

totes menes pel que fa al gust. A alguns

els va agradar força i a d’altres gens.

El que sí ens va agradar a tots va ser

emportar-nos a casa les faves com a

record de tota l’experiència.

Una edat molt estranya:

Abans d'ahir tenia 12 anys i l'any que ve en faré 15
És possible aquesta circumstància?				

Solució a la web

Ingredients:
· 1 llàmina de pasta fullada congelada gran,
si ja està estirada millor, menys feina.
· 200 gr de llardons prensats, no dels greixossos.
· 100 gr de pinyons.
· 50 gr de sucre.
· 1 ou.
· Farina

Preparació:
Descongelar la pasta fullada i estirar amb l’ajuda d’un rodet enfarinat, donant-li el llarg de la safata del forn més 
1 cm i 1/2 cm de gruix. Triturar els llardons a la picadora, repartir bé la meitat per sobre de la massa i doblegar 
sobre si mateixa amb molta cura perque no es trenqui. A la part de sobre repartir la resta, passar el rodet per posar 
els pinyons i pressionar amb les mans per tal que s’adhereixin bé. Pintar amb ou batut i espolvorejar amb sucre. 
Posar al forn a 190º durant 20 minuts o menys...i vigilar segons el forn, ja que la coca ha de quedar torradeta
pero no s’han de cremar els pinyons. Deixar refredar abans de menjar.

Bona revetlla !!!!!!



En tots els cursos hem après moltes coses, això segur. Només me’n 

recordo de les bones, perquè, a mesura que passa el temps, te n’oblides 

de les dolentes. A mi, el que m’ha agradat més són els professors, perquè 

pots tenir experiències úniques i molt emocionants.

Álvaro ROMERO SOTO

Un record molt important que m’emporto de la primària són les classes d’en Joan Sans. Feia que fossin molt divertides; per exemple, a l’assignatura de català es va inventar “El país de les lletres” i ens ensenyava l’ortografia amb historietes d’aquell país. També ens feia raonaments sobre alguns temes, com els toros, que ens deia que són una tortura. També m’emporto el record dels simpàtics substituts que hem tingut, com la Laia, la M. Àngels, en Miquel, la Vanessa... que ens feien gimcanes i jocs.Carles CISA ARANDA

Encara recordem que,

una hora de gimnàstica, 

nosaltres tres teníem molta 

set. Vam anar a la font del 

pati i l’Andrea va començar 

a tirar-li aigua a la Clàudia,

la Clàudia a la Sheyla i així 

vam seguir. Per sort, cap 

“profe” no ens va enxampar, 

he, he! Vam acabar totes 

xopes de cap a peus. 

Després, a l’hora del pati, 

vam continuar. Ens ho vam 

passar molt bé, va ser molt 

divertit.

Andrea PÉREZ

Sheyla ROMÁN 

Clàudia ROCA

Jo me’n recordo que, quan anava a P3,
amb en Raül Llamazares, ens amagàvem
al darrere dels bancs del pati i, si hi havia profes, 
els fèiem un ensurt i ens n’anàvem corrents
i rient. Ens amagàvem a les caixes de les pales,
venien els mestres i començàvem a riure.
Albert LIESA

El dia de Carnestoltes, abans del Consell dels Bulls, estàvem buscant
la Vanessa per dir-li una cosa. Vam començar a cridar per tota l’escola
i no la trobàvem. Vam passar pel costat d’unes nenes de la nostra classe 
cridant : “Vanessa, Vanessa!”. Al costat d’una de les nenes algú ens
va contestar : “Què voleu?”. Ens vam quedar parades perquè, de tan
baixeta que era, ens pensàvem que era una nena de 6è!
Paula EXPÓSITO
Paula CABALLERO

Un dia que l’Enric no va venir a fer-nos classe de música perquè estava ocupat, ens la va fer la Vanessa. Ens va ensenyar a fer un ritmeamb les mans i tothom va començar a picar a la taula.Aleshores, va venir la professora de l’aula del costat (que no és la Carla) i es va queixar que fèiem molt de soroll. Llavors vam anar a l’aula de música i vam seguir fent el ritme, amb papereres, tambors, cadires...
Paula CABALLERO
Paula EXPÓSITO

Me’n recordo que, quan jo era petita, anava a P3, 

a l’escola havíem de fer un ball. Havíem de donar 

voltes agafats de la mà en rotllana i en aquest 

moment jo vaig esternudar i em va sortir un moc. 

La mestra deia que li donés la mà al nen del 

costat, però ell, lògicament, no me la volia donar. 

Aleshores la mestra ens va ajuntar la mà...

Janira PLANES FRÍAS

Hem proposat als nens i nenes del sisè curs que ens
escrivissin anèctotes del seu pas per l'escola. S'ha avisat
amb molt poc temps i no gaires ens les han pogut passar.
Gràcies als que ens heu fet arribar les vostres anèctotes.


