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Ja us ha arribat el vostre moment, ja és l’hora de començar
noves etapes molt importants a la vostra vida, tant o més
importants com ho ha estat aquesta a la nostra. 
Us recordarem. Recordeu-nos.

Fins sempre!!!!
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Ratlles blaves 
(XVè Premi de Conte Infantil Hospital Sant Joan de Déu) 
Eva Hibernia · Editorial: La Galera, S.A. · 2013 - ISBN 9788424647421 
Llengua: Català

Un matí de compres d’un nen i la seva mare pot acabar en una persecució 
inacabable. El nen fuig passadís enllà, perseguit per la mare i la dependenta; 
desenes de pantalons li fan la traveta, centenars d’abrics l’encalcen, milers 
de bruses florides li barren el pas fins que troba una peça de roba que li 
agrada: una samarreta de ratlles blaves. És veure-la i enamorar-se’n. És una 
samarreta per a ell. I la portarà a tothora, perquè les ratlles blaves són tinta 
per escriure, ones plenes de dofins, cintes per recollir els cabells 
de la nena que li agrada i mil coses més.

Per als joves...

Tot l’estiu per davant 
Joaquim González i Cartula · Editorial: Bromera · 2000 - ISBN 9788476601297 
Llengua: Català

A partir de la història d’amor que viuen dos alumnes de Batxillerat, el 
narrador ens proposa un interessant recorregut a través de la problemàtica 
que envolta els joves estudiants: els sentiments, la vida escolar (l’institut, els 
professors, els exàmens i les notes, els companys, les fugines...), els pares, 
els amics i moltes altres preocupacions. 

I per als més grans...

El poder de las palabras
Varis autors i autores 
Llengua: Castellà

El primer wikillibre solidari que porta per títol “El poder de las palabras”  
es va començar a escriure a l’abril de 2011 a través del projecte solidari 
online www.ikeaspensado.com En la consecució del llibre han participat 
escriptors famosos (Carmen Posadas, Rosa Montero, Lorenzo Silva, 
Carmen Robles, Franc Voli) i multitud de persones anònimes que s’han 
anat sumant a la causa, a tots ells va dedicada la portada.

L’objectiu era escriure un llibre entre tots que sortiria a la venda i els 
beneficis es destinarien a les ONG més votades per cada un dels 
participants.

Amb la teva ajuda col · labores en els projectes de les quatre ONG 
que van rebre més vots i que van ser: Down Espanya, L’Art de Viure, 
Healing Wings i Metges Sense Fronteres. El seu preu és de només 
1,50€...col·labora!!!



Hem fet

teatre
Cada any a l’escola fem la setmana cultural i aquest any hem escollit el tema del teatre.

La nostra classe va escollir el conte de l’ocell daurat.  Primer vam llegir l’obra entre tots, després de llegir-la moltes vegades

la vam memoritzar, vam decorar l’arbre i vam fer l’ocell. Per preparar el decorat, qui volia, es quedava quan acabaven les classes.

Ens ho vam passar molt bé assajant! Per assajar apartàvem totes les taules de la classe. El dilluns passat assajarem moltes vegades 

al teatre.  Dies abans, quan la començàvem a assajar, ens va fer gràcia quan va petar el globus, que se suposa que era l’ocell. 

Avui hem representat l’obra. La primera vegada estàvem nerviosos, però la segona vegada no ho estàvem tant i ho hem 

representat amb més seguretat. El Diego, que feia de rei,  s’ha divertit molt quan es moria. Sobretot la primera vegada que

s’ha descuidat de donar-li la forquilla al Tomàs, que feia de cuiner, i al morir-se i tirar-se al terra, la forquilla ha caigut. 

Potser no ho hem fet tant bé com esperàvem, però tots ens ho hem

passat molt bé i ens ha agradat moltíssim, això és el que importa.

L’ experiència ha estat molt divertida.

Anna Claramunt i Diego Valdés

Aplica’t  el conte
A l’inici dels temps es varen reunir varis dimonis per fer una entremaliadura. Un d’ells va proposar “Hauríem de robar-lis alguna 

cosa als homes i a les dones,...el problema és: què els hi robem?”. Després de rumiar una bona estona el del seu costat va dir: “Ja ho sé! 

Els hi robarem la felicitat. Però el problema ara està en on amagar-la pertal que no la puguin recuperar...”

Tots van veure que era una molt bona idea, i un va opinar: “Amaguem-la a dalt de tot de la muntanya més alta!”. Immediatament 

un altre li va replicar: “No pot ser. Recorda que són forts i algun cop algú hi arribarà i se la trobarà, i si la troba avisarà a tots 

els altres i tothom sabrà on trobar de nou la seva felicitat.”

Un altre de seguida va dir: “Doncs amaguem-la al fons del mar!...”, però la resta li va respondre: “No! Recorda que són curiosos. 

Algun dia algú arribarà a construir un aparell per poder-hi baixar i l’acabarà trobant...” 

“Què us sembla en un planeta molt lluny de la terra?” va dir el tercer, i li van respondre “No! Recorda que són intel·ligents i algun 

dia algú inventarà un aparell per viatjar per l’espai i la trobaran de nou...i tots tornaran a ser feliços...”

“Ja ho tinc: Ja sé d’un lloc on no la trobaran mai!” va dir el més petit de tots, mentre els altres a la vegada li preguntaven “A ooon?”

El dimoniet va respondre: “L’ amagarem dins d’ells mateixos. Estaran tan ocupats buscant-la fora, que mai la trobaran!”, i tota la 

resta va estar-hi totalment d’acord...i des d’aleshores que tot ha estat així: molts homes i dones es passen la vida cercant la felicitat

per tot  arreu sense adonar-se’n que la porten amagada dins seu.



Us recordarem. Recordeu-nos

Marina Aguilar Grau
Aina Albiol Vásquez
Lucas Alonso Hernández
Hugo Arroyo de Ascó
Marc Balari Carbonell
Óscar Blanco Marín
Clàudia Boluda Piqué
Álvaro Callejas Sánchez
Clàudia Carnota Sánchez
Josep Cassadó Mayor
Carla Claramunt Guix
José Luís Cobián Collado
Irene Coy Pérez

Joaquín Elhordoy Lima
María José Erazo Puentes
Rebeca Fonte Robinson
Martina Frías Gómez
Carlos Garriga Vercher
Marcel Gavarró Christoffersen
Gerard Giménez Álvarez
Romina Gonda Decena
Laura Graciani Lozano
Nerea Guillén Negrete
Mar Hernández Bona
Biel López Baos
Pol Lucas Hernández



Us recordarem. Recordeu-nos

Joaquín Elhordoy Lima
María José Erazo Puentes
Rebeca Fonte Robinson
Martina Frías Gómez
Carlos Garriga Vercher
Marcel Gavarró Christoffersen
Gerard Giménez Álvarez
Romina Gonda Decena
Laura Graciani Lozano
Nerea Guillén Negrete
Mar Hernández Bona
Biel López Baos
Pol Lucas Hernández

Paula Mabilon Just
Mariona Marsol Martín de Hijas
Elena Martínez Simón
Joshua Martos Reyes
Eva Mendoza Degollada
Ignasi Mendoza Degollada
Sara Molina Molina
Juan Monteys Matías
Ana Moro Lemos
Marina Nin Abdoulina
Stephen Phillips Bechelani
Aida Punsola Rossell
Marta Roca Brugués

Cristina Rubio Rafart
Ignasi Ruiz Belenguer
Hanna Salazar Guardia
Lis Serrat Umbert
Christopher Tejeda Medina
Gabriela Tella Rodríguez
Daniel Tiurin Dostoynov
Melani Torres Galdeano
Ramon Vallbona Degollada
Mar Villanueva Clar
Carla Zapata Colom
Touria Zribi
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Tots els professors que hem tingut han sigut molt 

agradables i ens han ajudat i ensenyat molt. Alguns ja 

no són a l’escola, però han sigut molt bons professors 

i les bones estones que hem passat junts

les recordarem tota la vida.

Gabriela Tella · Mar Hernández · Lis Serrat

Mar Villanueva · Carla Claramunt

En entrar a l’escola, vam trobar molta gent nova i al capde poc ja érem amics. No ens n’oblidarem mai, ni delsbons moments que hem passat divertint-nos.Són records que duren per sempre.

Sara Molina · Ana Moro ·  Martina FriasMarina Aguilar · Melani Torres

El Carnaval a l’escola és una de les festes més divertides! 
Tots recordem les disfresses que portàvem de petits:
de “cowboys”, princeses, “cowgirls”, bugs bunny...
Sortirem de l’escola amb molts bons records...!

Marta Roca Brugués · Elena Martínez Simón
Marina Nin Abdoulina · Romina Gonda Decena 
Hanna Salazar Guardia

A l’escola les activitats són molt  divertides i originals! 
En fem vàries al llarg de cada curs. Per nosaltres les més 
divertides són les gimcanes de final de curs.

Claudia Boluda · Nerea Guillén · Maria José Erazo 
Eva Mendoza · Carla Zapata

Companys i companyes : Aquests anys a l’escola 

han estat fantàstics ! Hem conegut molts nens i nenes 

i ara som amics. Alguns companys se n’han anat 

i d’altres han vingut.  Companys per sempre !! 

Lucas Alonso · Josep Cassadó · Carlos Garriga

Paula Mabilon · Aida Punsola

    Les sortides a l’escola han estat molt divertides. 

     A 1r, tots els anys es fa una excursió a un parc:

    el Parc de Sant Sebastià. És com un parc qualsevol

però molt més divertit!

Aina Albiol · Clàudia Carnota · Rebeca Fonte

Biel López · Juan Monteys

Un any vam fer olimpíades. Ens en recordem, perquè ens ho vam passar genial! Les activitats més divertides van ser les aquàtiques. Per a nosaltres va ser el millor dia de la nostra vida escolar.

Ignasi Mendoza Degollada · José Luís Cobián Ignasi Ruiz Belenguer · Ramon Vallbona Degollada Stephen Phillips Bechelani · Ignasi Ruiz Belenguer Marcel Gavarró Christoffersen

        A les excursions de l’escola ens ho passem bé, 

            perquè ens ajuden a aprendre coses  noves.

         Cada excursió ens deixa un record: del que hem 

    après, del que hem rigut...

Óscar Blanco Marín · Álvaro Callejas Sánchez

Pol Lucas Hernández · Christopher Tejeda Medina 

Touria Zribi El Ammari 

Jo crec que la gent de l’escola és bastant simpàtica
i enrotllada. A més a més es comparteixen les coses.
Els mestres són una miqueta pesadets però molt 
divertits i gent molt comprensiva.

Hugo Arroyo · Irene Coy · Gerard Giménez 
Mariona Marsol · Cristina RubioAl llarg de l’any fem sempre moltes festes: a l’hivern 

representem pastorets i cantem nadales, al febrer el 
carnaval!, a la primavera celebrem Sant Jordi amb una 
representació i quan comença l’estiu,  la xeringaaaada.

Marc Balari · Joaquin Elhordoy · Laura Graciani
Juan Monteys · Dani Tiurin an
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Em trobo camí cap el despatx del director. En un altre context probablement
suaria, pressa de la solemnitat d’aquest càrrec, però és una efímera evocació que
ha quedat letàrgica en el passat, tal i com m’explica en Lluís, director de l’Escola del Mar
des de fa 27 anys, “els nens entren al meu despatx amb tanta confiança que inclús més d’un professor s’ha sobtat i tot”.

I jo me’l crec fermament. En Lluís se’m presenta com a cap de personal, director dels Mestres i director dels pares, però per sobre de 
tot, director dels nens. Li faci la pregunta que li faci en relació a la seva trajectòria professional, tota la seva argumentació desemboca 
en trobar el màxim benestar dels nens. Addicte a la seva feina, a les coses ben fetes, inconformista, amant del Jazz i dels cantautors 
reivindicatius dels 70, de la natura, de viatjar pel món i del bricolatge. Enormement implicat en el seu càrrec i en la responsabilitat 
i el sacrifici personal que de vegades comporta. En Lluís està orgullós del nivell de la nostra escola, però es repeteix constantment 
que res hauria estat possible i molt menys en aquest temps d’austeritat, sense el seu excel·lent equip de Mestres i el grup de pares de 
l’AMIPA que plegats fan feines de vegades anònimes e incompreses, inclús infravalorades per la resta de la comunitat educativa.

Em sento tant a gust que em sap greu que se m’acabin les preguntes. Em captiva la personalitat forta i dolça a la vegada, d’un home 
per al qual els títols són insignificants, amb una escala de valors humans admirable, protector dels seus alumnes pel davant de tot
i acurat en l’agraïment per l’afany de les persones que l’envolten.

Ets un perfecte director d’orquestra, Lluís! Confiem que faràs cas a totes aquestes veus que et reclamen i que ens dedicaràs algunes 
d’aquestes hores lliures que t’esperen i així podem continuar gaudint del teu “savoir fer”.

Fins sempre!!!an
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El projecte
Aquest Sant Jordi va ser realment especial. Des de 
fa dos anys, ens trobem amb escoles de diferents 
comunitats autònomes. L’objectiu inicial va ser 
l’intercanvi de bones pràctiques relacionades amb com 
aconseguir que els nens i nenes agafin gust i afició 
per la lectura i, de passada, sobre com dinamitzar una 
biblioteca escolar. Hem de dir que han estat dos anys 
molt fructífers en els que hem après molt els uns dels 
altres.

Aquest curs ens vam proposar treballar un tema cada 
trimestre: el primer la poesia, el segon el teatre i el 
tercer el còmic. Els fruits del primer trimestre són, entre 
d’altres, els poemes treballats a l’aula, els treballs “Un 
color, una estació, un quadre i un poema” de l’aula de 
plàstica i els escrits presentats a la mostra literària.

El tema del segon trimestre va ser, com ja hem dit, el 
teatre. Però tenia una característica que el feia molt 
especial: les escoles de Múrcia, Madrid, Segòvia, 
Màlaga i Mallorca havien de venir aquí, a casa nostra, a 
conèixer-nos, a veure com celebrem la nostra festa del 
llibre (i de la rosa) i a interpretar, cadascú de nosaltres, 
una o més obres de teatre que havíem estat preparant.

Ho esperàvem amb il·lusió i estàvem convençuts que 
tot plegat aniria bé. Però la realitat va ser molt millor 
que això. D’una banda, les interpretacions teatrals van 
ser magnífiques. Tothom s’ho havia preparat molt bé 
i tothom va gaudir del treball fet pels altres (en podeu 
veure una mostra a Vilassar de Mar TV). El millor, però, 
va ser el bon ambient que es va crear entre els nostres 
visitants i alguns grups de nens i nenes de la nostra 
escola...i molt especialment entre l’alumnat de 6è i de 
cicle inicial amb els nens i nenes d’una escola de NEE 
que van venir de Madrid.

Estem convençuts que el record que ens ha quedat 
a tots és d’aquells que no s’esborren. Mireu si n’estem 
de convençuts, que ja estem intentant trobar la manera 
de trobar nous centres d’interès per tal de mantenir-nos 
en contacte.
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Giuseppe Arcimboldo
Ens agrada pintar, ens agrada dibuixar, ens agrada crear, descobrir, experimentar,... I això és el que hem 
fet! A l’aula de plàstica ens hem inspirat en un peculiar pintor anomenat Giuseppe Arcimboldo per 
convertir-nos en “artistes verdulers”. Enciams, pastanagues, pebrots, cebes, tomàquets,... han estat les 
nostres pintures i els nostres pinzells. Us oferim una petita mostra de l’originalitat del nostre art.


