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EDITORIAL 
 

Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and 

I learn. 

Digues-m’ho i ho oblido, ensenya-m’ho i potser ho recordo, 

involucra-m’hi i ho aprenc. 

 

Aquesta frase de Benjamin Franklin, (1706- 1790) podria definir 

perfectament l’essència del canvi de paradigma educatiu que estem 

vivint en els nostres dies  i que, lluny d’un model tradicional d’escola, 

està  transformant el nostre Centre en un espai enriquidor pensat per 

estimular i donar l’oportunitat a tot l’alumnat i també al professorat 

de créixer en tots els aspectes. 

 

El canvi metodològic que suposa la introducció del treball cooperatiu, 

els espais d’aprenentatge, el treball per ambients, l’eliminació dels 

llibres de text i la incorporació de les noves tecnologies a 

l’aprenentatge, suposen una nova manera de veure l’alumnat  i el 

paper del docent. Programar tenint en compte les intel·ligències 

múltiples ens permet treballar el currículum de manera més 

personalitzada, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i estils 

de pensament. Així, nens i nenes esdevenen protagonistes i part del 

seu procés d’aprenentatge, cosa que els condueix -tal i com  deia 

Franklin ja fa tres segles- involucrar-s´hi i per tant, aprendre. 

 

A la Pissarra digital d’aquest curs hi teniu un ampli ventall de treballs 

i propostes que els nostres nens i nenes han estat portant a terme. 

Esperem que gaudiu amb la revista i que pugueu tenir una petita 

visió del que s’està coent  dins de Cal Maiol, la nostra escola. 
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QUI ÉS LA MELITTA? 
 
MARÇAL: ÉS UNA NENA QUE TREBALLA “EN UN 
SITIO”. 
PEP: ÉS UNA SENYORA! 
EMMA: ÉS GRAN. TREBALLA EN UN LLOC I BEU 
CAFÈ PERQUÈ LI AGRADA MOLT. 
VEGA: FA CAFÈ! 
MATILDA: LI AGRADAVA EL CAFÈ. 
ROC: ÉS UNA INVENTORA! 
JAN: ÉS UNA SENYORA QUE VA FER LES BOSSETES  
D’INFUSIONS. 

QUÈ VA INVENTAR? 
 
AUSIÀS: UNA BOSSA PER POSAR GRANETS DE CAFÈ. 
SOFIA: VA FER ELS PAPERETS PEL CAFÈ. 
VERA: EL CAFÈ I LA BOSSA. 
UZIEL: UN PAPER PER POSAR CAFÈ I UNA BOSSETA 
PER LA INFUSIÓ. 
GUILLEM: UNA PAPERINA PER FER CAFÈ PERQUÈ NO 
CAIGUIN ELS GRANETS. 
PEP: VA INVENTAR EL FILTRE PER FER CAFÈ. 
JANA: LA BOSSA PER FER CAFÈ I HERBES, ROMANÍ, 
FARIGOLA, MENTA... 
AINA: LA BOSSETA PER POSAR FARIGOLA. 
BLAI: BOSSES PER FER INFUSIONS. 

PER QUÈ VA INVENTAR EL FILTRE PER FER CAFÈ? 
 
GUILLEM: PERQUÈ ELS GRANETS DEL CAFÈ 
QUEDIN DINS DEL PAPERET. 
PEP: PERQUÈ HI HAVIA GRANETS AL CAFÈ I 
NO ESTAVA BO. VA PENSAR A POSAR EL 
FILTRE I ELS GRANETS VAN SORTIR AL 
FILTRE. 
EMMA: PERQUÈ NO CAIGUÉS EL SUCRE. 
JÚLIA: ELS GRANETS! 
EMMA: PERQUÈ NO CAIGUÉS ELS GRANETS 
A L’AIGUA! 
 
 

 LES POMES US EXPLIQUEM QUÈ HEM APRÉS  
  

 
 

 

I LES BOSSES PER FER INFUSIONS? 

JAN: LA BOSSETA LA FEIA SERVIR PER POSAR MENTA I QUE 
NO CAIGUI A L’AIGUA. 
JANA: SÓN PER POSAR HERBES.  
MARÇAL: ES QUEDA A LA BOSSETA. 
UZIEL: HI HA CAMAMILLA. 
VEGA: I MENTA 
IZAN: I ROMANÍ.L’AIGUA ESTÀ CALENTA! 
BLAI: I FARIGOLA 
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QUINES PLANTES MEDICINALS CONEIXEM? 
 

 

 

QUÈ CUREN AQUESTES PLANTES? 

               ROMANÍ 
JANNAT: LA PANXA I LA MÀ 
SOFIA: LA PELL 
 

MENTA 
AINA: PER LES DENTS 
AYA: LES DENTS, EL COLL I 
LA PANXA 

FARIGOLA 
MATILDA: PER LA PANXA 
JÚLIA: EL COLL I LA PANXA 

CAMAMILLA 
IKER: LA PANXA I ULLS 
AUSIÀS: ELS ULLS I LA PANXA 
 

JÚLIA / ARITZ: LA MENTA 
VERA / IKER: CAMAMILLA 
JANA / UZIEL: ROMANÍ 
SOFIA / DYLAN: LA FARIGOLA 
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I  què deu ser això? Després de diferents 
hipòtesis, hem sortit de dubtes: són aquells 
pals que té el cotxe al vidre i que quan plou 
es mouen perquè no xoquem 

També hem parlat sobre el líquid que necessita l’eixugaparabrisa per fer bé la seva funció. 
Aquest és el                                    , que es guarda a un                        del motor  

 

del cotxe i, a mesura que s’utilitza, es va gastant i s’ha d’anar reomplint. 

Entre tots, hem conegut la història de: 

Són dos germans d’                             que un dia que es va posar a ploure quan viatjaven 

amb cotxe amb la seva família, el seu eixugaparabrisa no funcionava. El seu pare el va voler 

posar en funcionament i es va adonar que no tenia aigua. Com pot ser que hi hagués aigua 

per tot arreu excepte al dipòsit del netejaparabrisa? 

Els dos germans es van fer la mateixa pregunta, 

que els semblava divertida i fàcil de respondre a la 

vegada: es podria reutilitzar l'aigua de la pluja.  

Per fer diferents proves van utilitzar el seu camió de 

bombers de joguina, una bomba i el submergien a 

un aquari. 

 BATUT CIENTÍFIC AMB GUST DE SÍNDRIA 

 
 

El dia 11 de febrer és el dia internacional de la nena i la dona científica.  Els  alumnes  de  
Cal Maiol hem pogut aprendre sobre diferents científiques. Les síndries hem après que la  
            va ser la inventora de l’ 
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Després hi van afegir un sistema de filtratge perquè l'aigua sortís neta i va funcionar 

molt bé.  

Poc després va arribar la idea 

a la marca de cotxes Ford qui, 

de seguida, va desenvolupar 

un prototip a mida real primer i, 

més tard, el va instal·lar a un 

dels seus models. El van 

presentar el dia mundial de 

l'aigua. "En menys de 5 minuts 

de pluja el dipòsit del 

netejaparabrises s'omple 

completament". 

Les síndries hem decidit convertir-nos també en petits científics i hem creat el nostre 

propi       i                                   manual.  

Ben equipats i a la sala d'experimentació, hem 

observat dos líquids que aparentment semblen 

aigua perquè són de color transparent. Però 

hem canviat d'idea quan els hem olorat, ja que 

un d'ells no fa olor i l'altre en fa molta! I a més a 

més, si ens hi fixem bé podem observar que el 

que fa més olor també té unes petites 

bombolletes. 

Ara sabem que el que no fa olor a res és l'aigua 

i el que fa una olor més forta és el vinagre de 

neteja. Tots dos barrejats es converteixen en 

netejaparabrisa. Anticongelant fantàstic per 

deixar els vidres ben nets! 

I per arrodonir el nostre kit hem utilitzat un depressor, una pinça gran i un tros de feltre adhesiu 

per crear un  eixugaparabrisa manual. 
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A P5 DELS ERRORS EN FEM ART 
 

El passat 11 de febrer a l’escola  vam celebrar el dia de la dona i la nena a la ciència. Les 
nenes i nens d’educació Infantil vam treballar tres inventores. Els plàtans van conèixer la 
Bette Nesmith, inventora del líquid corrector.   

La Bette treballava com a mecanògrafa en un banc d’Estats Units. A l’hora de teclejar 
amb la màqina d’escriure molt sovint s’equivocava i havia de repetir el full. Va pensar 
que ella podria fer com els pintors: quan s’equivoquen pinten sobre els errors. Utilitzant 
la liquadora de casa seva i després de molts intents, va aconseguir fabricar un líquid per 
“pintar” els errors. A l’escola utilitzem tres tipus de corrector: líquid, bolígraf i cinta. 

El nens i nenes de la classe han usat els correctors per realitzar unes obres d’art 
fantàstiques. 
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A PRIMER INVESTIGUEM ELS OCEANS 
 

 

       
 
 

Les nenes i els nens de 1r volíem descobrir els oceans. Vam decidir fer un 

sostre ben bonic perquè semblés el fons marí. Vam fer exposicions i vam 

descobrir moltes coses: que l’oceà Pacífic és el més fondo del món amb la 

Fossa de les Marianes d’11.000 metres de profunditat; que el Titànic va ser un 

vaixell que creuant l’oceà Atlàntic va xocar contra un iceberg i es va enfonsar; 

que l’expedició del vaixell Endurance va ser la primera cap a l’Antàrtida on 

només hi ha investigadors i  investigadores, però no hi viu ningú; que els ossos 

i els pingüins no són veïns i que si hi ha plàstics al mar les tortugues confonen 

els plàstics amb meduses. 
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Investigant, investigant hem descobert que el gel de l’Àrtic s’està desfent 

per culpa de les persones. Entre totes hem provocat el canvi climàtic. Pel 

petroli, pels plàstics, per la contaminació de l’aire, hem fet que el planeta 

s’estigui escalfant i el gel, desfent. 

Així que quan aneu al mercat, no demaneu bosses de plàstic, feu-ne servir 

de tela. Llenceu els plàstics al contenidor groc i no tireu plàstics ni al terra 

ni al mar; agafeu més el transport públic i aneu més en bicicleta i patinet. 

 

Si entreu al nostre blog aneu a ”CAMPANYA SALVEM ELS OCEANS”  i 

trobareu dos vídeos:  

un del gel i l’altre de les cinc  

illes plàstics dels oceans. 

Podeu clicar a la foto i al botó verd  

per firmar per salvar l’Àrtic.  

Com més firmes recollim  

més firmes tindrem per protegir l’Àrtic. 

 

I DESPRÉS DELS OCEANS: EGIPTE! 
 

A veure si desxifreu el que posa aquí... 
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2n: Elaborem hàbitats! 
Aprofitant el nostre projecte sobre el món animal, en grups hem elaborat cinc hàbitats amb 

diferents materials reciclats. Hem treballat els diferent tipus de paisatges i quins animals 

formen part de cada territori. 

Ens hem esforçat molt, hem deixat volar la imaginació i aquest ha estat el resultat! 
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TALLERS D' EXPERIMENTS AL CICLE MITJÀ 

 

A Cicle Mitjà, després de treballar el dia de la dona i nena científica vam decidir que podíem 

fer uns tallers d’experiments per als/les nens/es de 3r i 4t i complementar així alguns 

projectes treballats a la classe, amb l’objectiu també de fomentar la curiositat, el mètode 

científic, la manipulació i la vivència ... 

Per portar-ho a terme les tutores hem comptat amb l’ajuda dels mestres que fan reforç i vam 

distribuir els alumnes de 3r i 4t en quatre grups. A cada grup es portava a terme un 

experiment o experiments diferents. 

 

EXPERIMENTS REALITZATS 

Els experiments escollits i que hem portat a terme han estat els següents: 

1. Tinta invisible amb llimona, equilibri de suros, i dissolucions 

2. Dissecció i construcció  d’uns pulmons 

3. El globus inflat 

4. Cromatismes amb llet 

Missatge secret  
        Funcionament del diafragma 

Globus inflat                 Cromatisme amb llet 
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TINTA INVISIBLE AMB LLIMONA 

 

Material utilitzat 

Llimona, espremedor, fulls blancs, pinzell i espelma. 

Procediment 

Espremem unes llimones i amb el suc escrivim un missatge en un full blanc. Quan el 

missatge s’ha eixugat, amb molt de compte el passem per sobre d’una espelma encesa i 

apareix allò que hem escrit d’un color marronenc. 

Conclusió 

El missatge surt perquè s’oxida el suc de llimona. 
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GLOBUS INFLAT 

 

Material utilitzat 

Vinagre, bicarbonat, ampolla de plàstic, globus i un embut. 

Procediment 

Omplim la meitat de l'ampolla amb vinagre, amb l'ajuda de l'embut posem el bicarbonat a 

dins del globus,  després aboquem el bicarbonat a dins l'ampolla i així s’infla el globus. 

Conclusió 

El globus s'infla a causa de la reacció química provocada per la barreja del vinagre amb el 

bicarbonat. 
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FUNCIONAMENT DEL DIAFRAGMA 

 

Material utilitzat 

Ampolla d’aigua, tisores/cúter, un globus, una canya, una goma per als cabells, un guant de 

làtex i plastilina. 

Procediment 

Tallem l’ampolla per la meitat i amb el guant de làtex cobrim la part que ha quedat oberta 

envoltant-la. Lliguem el globus a la part final de la canya utilitzant la goma del cabell i 

l’introduïm a l’ampolla per la boca. Tapem la boca de l’ampolla al voltant de la canya per a 

què solament entri i surti l’aire pel la canya connectada al globus.  

Observacions 

1- Quan inflem el globus per la canya, el guant de làtex també ho fa tot i que l’aire no es pot 

escapar per cap lloc. 

2- Quan pugem el guant de làtex cap al globus, aquest es desinfla totalment i quan el tornem 

a baixar cap a avall, el globus es torna a inflar.   

Conclusió 

1- L’aire de l’ampolla també ocupa lloc. Quan entra més aire per la canya fins al globus, 

desplaça el que hi havia a l’ampolla cap a altres zones que pot ocupar 

2- Quan el guant de làtex (diafragma) puja, li treu espai a l’ampolla (caixa toràcica) i 

obliga  que l’aire del globus (pulmons) surti per la canya (tràquea). Quan el guant de 

làtex torna a la seva posició original, torna a donar espai als pulmons per expandir-se i 

agafar aire. 
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CROMATISMES EN LLET 

 

Material utilitzat 

Llet desnatada, colorants alimentaris, Fairy, canyes i recipients de plàstic grans. 

Procediment 

Omplim el recipient amb llet, amb l'ajuda de la canya sucada  de colorant alimentari anem 

posant-la a la llet, així la llet es va tintant de diversos colors. Finalment,  hi tirem un gota de 

Fairy i la llet tintada es va apartant. 

Conclusió 

La llet desnatada fa que el colorant es vagi escampant  i tinti la llet de color. I la gota de Fairy 

fa una reacció química que ocasiona que la llet tintada s'aparti.  
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 EXPLICA’M UN CONTE 
Els alumnes de cinquè de primària fem un projecte anomenat Explica’m un conte. Cada 

dues setmanes dos alumnes preparen un conte per poder-lo interpretar i/o explicar a tot 

l’alumnat d’infantil. 

És un projecte que és molt motivador, treballem el llenguatge oral i l’expressió del nostre 

cos i també és una bona manera de relacionar-nos i conèixer-nos, crear nous vincles i 

passar una estona divertida i agradable entre companys i companyes de l’escola. 

A continuació us deixem unes fotografies perquè us feu una petita idea del que hem estat  

fent durant el curs. 
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CINQUÈ I JOAN BROSSA 
 

En motiu del centenari del poeta Joan Brossa, hem volgut fer una sortida per aprofundir més 

sobre la seva obra. Hem anat als jardins de Montjuïc i hem fet l’itinerari que ens ha portat a 

descobrir la seva poesia literària, visual i escènica. 

 

Iniciem l’entrada al parc amb un poema a la paret “Música d’Arpa”.  

Seguint el plànol que ens ha deixat la Diana, i guiats per alguns alumnes de cinquè, fem la 

primera parada i trobem l’escultura de Charlie Rivel, anomenat “clown trist” enlairant una 

cadira. Joan Brossa tenia molts amics artistes, i li agradava molt el circ. Segons l’autor, no 

calia variar el número ja que la gent no anava dues vegades seguides al circ.  

 

Ens hem   parat en un banc i amb alguns objectes que ens han donat, hem fet la cara d’un 

pallasso. 

En la segona etapa hem vist les lletres gegants de l’abecedari: la A i la Z, la primera i  

l’última. Sempre preguntava als amics què creien que representava i sempre els  deia que 

era allò que deien ells. Volia que tothom interpretés lliurement. La “A” acompanyada d’un 

dibuix d’una bruixa, i la “Z” d’un mico.  Ens  hem  posat  un nas de  bruixa i  una màscara  de 

mico i hem omplert la bafarada d’una vinyeta. 
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En la tercera etapa hem vist una representació de poesia urbana, on hi havia dues paràboles, 

que servien d’altaveu, per escoltar d’una banda a l’altra. Hem practicat l’acústica sonora. 

A l’última etapa ens hem aturat per contemplar el bosc i les vistes impressionants de la 

ciutat. Com a cloenda hem decorat dues “A” que simbolitzessin alguna cosa important per 

l’autor. Hem fet un colom, perquè a Barcelona n’hi ha molts, i un bou perquè Joan Brossa 

deia que girant la lletra A es veia un bou. Va fer aquest mirador perquè li agradava molt 

veure les vistes de la ciutat. 

 

Com a cloenda, hem fet una rotllana i hem dit el que més ens havia agradat de la visita 

als jardins. 

 

A més a més, el treball de l’autor culminarà amb la Cantània, on podrem escoltar diferents 

fragments de la seva poesia escènica cantada per alumnat de diferents escoles. 
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CONSTRUÏM LA MAQUETA D’UN VOLCÀ 

A l’àrea de Coneixement del medi natural, l’alumnat de sisè hem investigat tot allò 

relacionat amb el relleu terrestre i els processos geològics. Hem après com es formen els 

terratrèmols i els volcans, els aparells que s’utilitzen per a mesurar-ne les magnituds i 

com l’aigua i el vent poden modificar el paisatge.  

 

 

 

Després de cercar i organitzar tota la informació, ens vam centrar en l’estudi dels volcans. 

En vàrem identificar les seves parts i vam situar sobre el mapa els volcans més 

importants del món, tot i això, no podíem acabar la investigació sense provocar la nostra 

pròpia erupció. És per això que cadascun/a de nosaltres vam elaborar la maqueta d’un 

volcà, i gràcies a la barreja d’aigua, sabó, colorant, vinagre i bicarbonat vam aconseguir 

convertir l’aula en una autèntica zona volcànica plena d’erupcions.  
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EL RAP DE LA IGUALTAT 

Per a intentar contrarestar les situacions injustes que vivim actualment per qüestions de 

gènere, les nenes i els nens de sisè hem creat diversos raps per a reivindicar la igualtat i la 

no discriminació.  

L’activitat l’hem realitzada a l’àrea de música i hem utilitzat el treball cooperatiu per a 

redactar les lletres de les cançons. La composició l’hem feta mitjançant l’estructura 

cooperativa simple del “llapis al mig” per afavorir que tot l’alumnat participés en la creació de 

la cançó.  

Aquí teniu el resultat de la nostra feina. Esperem que us agradi i ens ajudeu a lluitar per 

aconseguir una societat sense desigualtats ni discriminacions.   

 

Avui us parlarem d’una cosa que sabem, 

els homes i les dones no ens diferenciem, 

al contrari, cooperem per canviar i millorar. 

Tots som iguals, tots som genials! 

No ens adonem del que estem fent, 

creant una injustícia per tot arreu, 

encara tenim temps per protestar 

perquè així no podem continuar. 

D’aquesta manera tots som iguals i ningú és 

diferent. 

Aquí us deixem, esperem que milloreu!  

Tots som iguals,  

els homes i les dones, 

el sexe no importa 

perquè tots som 

persones. 

Hi ha discriminació, 

només per diferències 

i avui estem aquí 

per poder-ho prohibir.  

La gent s’ha d’adonar 

que tots som iguals 

i no ens diferenciem  

per ser diferents. 

Això s’ha d’arreglar 

i entre totes ho hem 

d’enfrontar, 

perquè estem en un món 

que s’ha de millorar.  

Avui us parlarem d’una cosa que no fem bé,  

els homes i les dones, totes som iguals  

i això la gent no ho sap respectar. 

Per això estem aquí, com ja us hem dit,  

parlant de la igualtat perquè aprengueu a 

respectar. 

Als carrers del meu barri hi ha diversitat, 

diferents colors i formes de pensar.  

Als temes de la casa t’has d’involucrar, 

Repartir les feines, AIXÒ ÉS LA 

IGUALTAT! 
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L’AMBIENT D’ANGLÈS 

 

Aquest any a Anglès hem començat a treballar utilitzant els ambients d’aprenentatge. 

Quatre espais diferenciats on els nens i nenes de l’escola podem escollir què volem fer 

durant l’hora i mitja que duren.  

 

Aquí us parlarem sobre l’ambient Let’s Talk, d’anglès. Al Let’s Talk, els nens i nenes de 

primer i segon que volen aprofundir i millorar el seu anglès venen a gaudir de les diferents 

activitats que es proposen a l’espai. 

 

Contes i Llibres en Anglès 

 

Els i les alumnes tenim un racó amb diferents contes i llibres en anglès amb un vocabulari 

adaptat al nostre nivell per a poder llegir. 

Jocs de vocabulari 

 

Aquí, a part d’aprendre paraules, també aprenem com organitzar els nostres jocs utilitzant 

l’anglès. 
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Activitats interactives amb tablets 

 

Els nens i nenes de primer i segon utilitzem les tablets per a fer activitats interactives en 

anglès i escoltar cançons per a aprofundir en els continguts que hem anat treballant a 

classe. 

Feines d’aprofundiment 
 

Finalment, per a aprofundir també podem utilitzar les “worksheets” o feinetes de diferents 

tipus. En tenim per a treballar el que hem fet a classe (parts del cos, animals, mitjans de 

transport…), per a repassar continguts que ja tenim assolits (colors, números, etc.), i per a 

aprendre noves coses sobre les diferents festivitats que ocorren durant l’any i que també 

treballem a classe (Halloween, Christmas, St. Patrick’s Day, Easter, St. George…). 
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 Els nens i nenes de l’Aula d’Acollida estem treballant les 

descripcions. I us hem preparat un joc per a veure si 

endevineu, a través d’aquestes pistes, aquestes persones tan 

misterioses. 

 

 

1r personatge: 

1. Té els cabells curts i grisos. 

2. És baixa. 

3. És molt divertida. 

4. Està en una classe molt petita. 

 

2n personatge: 

1. Té els cabells llargs i és molt alta.  

2. Sempre està contenta. 

3. Moltes vegades està al despatx  

de l’escola. 

 

3r personatge: 

1. Té els cabells curts i castanys.  

2. És alta i té els ulls grossos. 

3. La seva classe ha treballat els  

oceans. 

 

4t personatge: 

1. Té els cabells curts i rossos. 

2. Treballa al despatx. 

3. Fa uns dies, li costava caminar. 

 

5è personatge: 

1. És molt alta. 

2. Té els cabells curts i marrons. 

3. Està a l’edifici amb els nens més  

grans.  

4. És la nostra professora. I jo tinc  

10 anys. 

 

6è personatge: 

1. Té els cabells rossos. 

2. És alta. 

3. Fem classe amb ella a la biblioteca. 

4. Ens ensenya a parlar Català. 

 

 

 

7è personatge: 

1. És la nostra professora. Nosaltres som nens i 

nenes de 3er. 

2. És alta, amb els cabells llargs i marrons.  

3. La seva classe està molt a prop de la classe 

de la Cristina.  

 

8è personatge: 

1. Té els cabells curts, arrissats i rossos. 

2. És molt alta i alegre. 

3. Li agrada tocar el piano i ens ensenya 

cançons molt boniques. 

 

9è personatge: 

1. Té els cabells curts, marrons i porta barba.  

2. És alt i prim. 

3. A 5è ens fa la Plàstica 

4. Ens ensenya a explicar contes als més petits.  

 

10è personatge: 

1. Té els cabells molt curts.  

2. És alt i prim.  

3. Porta barba. 

4. És el professor dels nens més grans de 

l’escola.  

 

11è personatge: 

1. Té els cabells curts. 

2. És baixet i porta una mica de barba. 

3. Ens ensenya a fer molt d’esport.  

 

12è personatge: 

1. Té els cabells curts i marrons. 

2. És alt i prim. 

3. Li agrada parlar sempre en Anglès. 
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13è personatge:   

1. És baixeta. 

2. Té els cabells curts i negres.  

3. És divertida i està amb els més petits de l’escola.  

14è personatge: 

1. És baixeta i prima. 

2. Té els cabells llisos i  porta una cua 

3. Sempre està a la classe amb la Lu. 

15è personatge: 

1. És alta i prima.  

2. Té els cabells llargs i rossos. 

3. Està amb els nens de P4. 

16è personatge: 

1. És alta i prima. 

2. Té els cabells curts i marrons.  

3. La seva classe està a l’últim pis. 

4. La seva classe està al costat de la nostra. Nosaltres som 

de 4t.  

17è personatge: 

1. Té els cabells curts, de color una mica negre, una mica blanc. 

2. És alta i alegre. 

3. Està amb els més grans d’Infantil. 

 

18è personatge:  

1. És baixeta 

2. Té cabells curts i negres.  

3. Porta ulleres 

4. Si volem un llibre de la 

biblioteca, li demanem a ella.  

19è personatge: 

1. És molt alta. 

2. Té els cabells curts i marrons. 

3. Porta ulleres. 

4. És la nostra professora. 

Nosaltres som de 4t. 

20è personatge: 

1. Té els cabells llargs i marrons.  

2. És alta i prima.  

3. Ajuda a llegir els nens i nenes 

de 1r i 2n 
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ELS ENTRETENIMENTS DE L’AULA PETITA 
ENCREUADA 

Completa la graella amb les paraules definides a sota. 

 

 

HORITZONTALS      VERTICALS 

1. Riu situat al nord de Barcelona   1. Muntanya de Barcelona en forma de penya-segat 

2. Mar de les costes catalanes   2. Muntanya de la serra de Collserola 

3. Riu que desemboca al Prat formant un delta 3. Barri de la nostra escola 

1 

3 

2 

1 

3 2 
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SOPA DE LLETRES 

 
Busca en la sopa de lletres el nom d’aquests 10 edificis 

emblemàtics de Barcelona. 

O A P L E Ç Ó L L T A B A S A C L 

T P A L A U D E L A M Ú S I C A A 

R O F Í L S T O D R E S B A T S N 

R D R A S S A N E S L T L Ç A Ú O 

E A Ç R M Í F U C A B A L O B G I 

M R R P E D R A R U D M O F A P C 

E E M A T A F C A T E D R A L L A 

I R Ú L L O G Ç P P L E N A S T N 

B D C A S S M B R A B L E P O M U 

E E S A G R A D A F A M Í L I A A 

R P N A T I P A Ç R G A B R E S L 

P L A P L A Ç A D E L R E I S A A 

F A R D R U O M U D Í S U R O B P 

 

Sagrada Família Casa Batlló 

Catedral Plaça del Rei 

   Palau Nacional 

Pedrera 

Torre Agbar 

  Drassanes 

  Palau de la Música    Sta. M. del Mar 
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TEXTOS 

  

DELS JOCS FLORALS 
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 PRIMER CURS 

 

 

1r premi: Jan Aragonés Russiñol 
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2n premi: Alba Maenner Arenas 

PRIMER CURS 
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SEGON CURS 

1r premi: Keyli Saray Romero Acosta Umatambo 
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 SEGON CURS 

2n premi: Eidan Bladimir Terreno Suazo 
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TERCER CURS 

 
EL DRAC SENSE FOC 

 
 

Hi havia una vegada en un poblet molt llunyà un drac molt especial, aquest 

no treia foc per la boca, treia aigua! 

Els altres dracs se’n reien d’ell per ser diferent, ja que ells sí que treien foc. 

Un bon dia, el drac va decidir marxar del seu poble perquè la resta dels dracs 

no volien ser amics seus i se sentia molt trist i sol. 

 

El drac va anar viatjant per a molts llocs, fins que un dia va trobar un parell de 

dracs iguals que ell. De seguida es van fer amics i li van ensenyar el que 

feien, que era apagar els focs dels pobles i salvar la gent que es trobava en 

perill. 

 

Un dia, volant, va veure que en el seu poblet hi havia un incendi molt gran, 

llavors amb l’ajut dels seus amics va decidir anar a apagar-lo, salvant 

d’aquesta manera tots els dracs de foc i des d’aquell moment van ser  amics 

per sempre. 

1r premi: Daniel Dufay Grau 
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TERCER CURS 

 
 

LA PRINCESA MAYERLI 
 

 
Hi havia una vegada una princesa que es deia Mayerli, vivia en el castell de 

Montjuïc i era molt intel·ligent i valenta. També li agradava molt llegir, 

descobrir coses noves i jugar a pirates. 

La Mayerli s’avorria molt en el seu castell, però s’havia fet amiga d’un 

cavaller, en Bruce, que era simpàtic, tranquil, divertit i llest. Tots dos 

quedaven cada dia als afores del poble per llegir, parlar i jugar a pirates. 

Un dia, van decidir escapar-se per anar a conèixer món i van anar a buscar el 

drac Puff – el de la cançó- ja que sabien que se sentia molt sol. Així va ser 

com la princesa Mayerli i el cavaller Bruce i el drac van començar el seu 

viatge (encara no l’han acabat) i des de llavors han viscut grans aventures i 

es troben molt contents perquè s’ho passen molt bé i poden estar tots junts. 

 

Anima’t a viure aventures!!! 

 

 

 

2n premi: Mayerli Isabel Fabre Arcentales 
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 QUART CURS 

EL GRAN VIATGE D’EN NICK 
 
 

Fa molt de temps, en un poble, hi havia un gos que li agradava anar a la 

platja i fer forats. 

Un dia va fer un forat tan profund que va arribar al centre de la Terra. Allà 

va trobar un món paral·lel, on els gossos feien d’humans i els humans de 

gossos.  

En Nick, que era el nom del gos, estava flipant, així que va decidir fer una 

volta i fer una expedició. Va descobrir coses molt interessants, com: una 

escola d’anglès, un gimnàs, una pastisseria... i tot per a gossos!!!  

I també va veure vehicles públics i privats conduïts per gossos!!! 

Va veure tantes coses que va decidir quedar-se dins del forat!!! 

1r premi: Gael Navarro Mas 
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QUART CURS 

EL CUINER FASTIGÓS 
 
 

Hi havia una vegada un cuiner que estava cuinant en un restaurant, aquest 

restaurant era seu i també tenia un ajudant. Gràcies a l’ajudant el seu restaurant 

brillava com una estrella i molta gent hi anava. 

De sobte, un altre cuiner va veure que al restaurant d’aquest cuiner hi  havia 

molta gent i es va enfadar. Li va fer una maledicció. Aquella maledicció es va 

complir. Va acomiadar al seu ajudant i l’ajudant es va enfadar i mai més el va 

tornar a ajudar. 

Un any després, el seu restaurant era molt fastigós, tota les sopes que feia el 

cuiner estaven plenes de mosques i al restaurant hi havia molta porqueria. El 

cuiner va pensar per què va acomiadar al seu ajudant, si no havia fet res, va 

pensar. 

Va tancar el restaurant i va anar al restaurant del cuiner dolent i va veure que la 

mare del cuiner dolent tenia una vareta màgica i va comprovar que a ell li havia 

fet la maledicció. Si no deia la veritat trucaria a la policia i li va dir tota la veritat. 

El cuiner dolent li va explicar tot a l’ajudant i el cuiner bo va tenir una idea i va dir: 

- I si treballem els tres junts? 

Així va ser, i finalment va venir molta i molta gent al seu restaurant, que brillava 

molt i molt. 

 

Conte contat, conte acabat! 

2n premi: Yina Sun 
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CINQUÈ CURS 

EL CONTE MÀGIC 
 

 

Hi havia una vegada una noia que es deia Martina i vivia a Barcelona. Un 

dia que estava a l’escola li va dir a la seva amiga Karen que anés a casa 

seva per fer els deures. Quan van acabar les classes, van anar a casa de la 

Martina per estudiar i després jugar. En fer-se de nit, els pares de la Martina 

van decidir que la nena es quedés a dormir. A mitjanit es van despertar 

perquè havien sentit un soroll. Estaven aterrides. Van dirigir-se a la saleta 

d’on venien els sorolls i es van sorprendre molt perquè hi havia un llibre 

volant. No s’ho podien creure! Quan es van acostar una mica, el llibre havia 

desaparegut. Van tornar directament a l’habitació dels pares de la Martina i 

els van despertar per explicar-los tot el que havien vist. Ells no s’ho podien 

creure i les van enviar a dormir. Les nenes parlaven entre elles: 

Karen: Hem d’agafar aquell conte que hem vist a la nit. 

Martina: Sí! No farem soroll i l’agafarem. 

Al cap d’una estona el van veure una altra vegada, s’hi van acostar i el van 

agafar. Li van preguntar per què venia durant les nits i el llibre els va 

respondre: 

Llibre: Estic buscant nens i nenes que gaudeixin de les meves històries 

perquè tothom prefereix estar amb els mòbils i ordinadors. 

Les nenes van veure que el llibre estava trist i li van dir: 

Martina i Karen: Nosaltres volem escoltar les teves històries. I així totes les 

nits el conte les transportava a mons màgics i per això li van dir...CONTE 

MÀGIC. 

Conte contat, conte acabat! 
1r premi: Madeleine Vargas Torrico 
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CINQUÈ CURS 

MAI ET RENDEIXIS 
 

 

Vet aquí una vegada, un home que va abandonar el seu gos Dog. El va 

deixar en un contenidor perquè deia que no servia per a res. El gos el va 

mirar trist, però l’home no tenia pietat i va girar cua com si no hagués 

passat res. 

L’endemà va passar el camió de la gossera i se’l volia emportar, però en 

Dog, que era molt intel·ligent, se’n va adonar i va marxar corrents per 

amagar-se. Pel camí, va caure en un pou i va estar allà dins uns quants 

dies. Bordava tot el dia per veure si algú el sentia. 

Quan en Dog pensava que ja estava tot perdut i moriria, va sentir una veu i 

va veure una cistella plena de menjar. Va començar a tenir esperances i 

s’hi va posar a dins. Poc a poc la corda va pujar i va arribar a la superfície. 

Allà hi havia una noia que el va agafar, li va donar aigua i el va tapar amb 

una manta. Al Dog li va semblar molt carinyosa i va marxar amb ella a 

casa. La noia es deia Rosa, el va banyar i el va alimentar fins que es va 

posar bo. Li va treure el collar vell i li va canviar per un de nou. Va decidir 

canviar-li el nom per començar una nova vida junts. Ara es deia Waiti i 

començava a ser feliç. La Rosa esperava que aviat pogués oblidar aquell 

malson. 

Passava el temps i cada vegada estaven millor junts. 

I vet aquí un gat, vet aquí un gos i aquest conte ja s’ha fos. 

2n premi: Ashley Mae Delen Untiveros 
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SISÈ CURS 

 
EL NEN DEL TEMPS 

 
 

Hi havia una vegada un nen que es deia Ramon que vivia a Madrid. Molt 

cansat del dia que havia tingut a l’escola i tots els deures que va haver de fer, 

va anar-se’n a dormir esgotat. 

De cop i volta, entra la mare a despertar-lo: 

- Ramon! Ramon! Desperta’t! Avui és el teu aniversari! 

El Ramon mig adormit li va contestar:  

- Ohhhh sí, és veritat! 

La mare va respondre:  

- Tinc un regal per a tu. Vinga obre’l! Segur que t’agradarà! 

En Ramon va començar a obrir el paquet i aquell paquet contenia un magnífic 

rellotge, però no era un rellotge normal, era un rellotge del temps. 

El Ramon, sorprès, va dir a la seva mare:  

- Un rellotge del temps! Gràcies! Com funciona? 

La mare li va respondre:  

- És un rellotge que permet viatjar al futur o al passat. Pots escollir on 

anar. On t’agradaria anar? 

El Ramon li va dir:  

- Vull viatjar al futur, d’aquí a 100 anys!! 

El Ramon va clicar el botó de la data i va posar “23 d’abril de l’any 2119”. De 

sobte, va aparèixer en un món on hi havia ascensors sense vidres, només hi 

havia una plataforma i un teclat per dir on volies anar. Els mòbils eren només 

de vidre i les trucades telefòniques eren hologrames.  
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En Ramon es va impressionar amb les coses del futur, però ja era de nit i va 

tornar a casa. Va tornar a clicar el seu rellotge i va posar “23 d’abril del 2019”.  

Al dia següent, va provar anar al passat. Va anar al segle XVIII. Justament el 

dia 14 de juliol de 1789, el dia que va començar la revolució francesa. Quan va 

aparèixer hi havia molt poca gent. La gent anava amb roba diferent i tenien les 

cares tristes.  

 

- Ei, tu qui ets? Ets un lladre? 

En Ramon va contestar:  

- No, no soc un lladre, soc en Ramon, un nen.  

El guàrdia, mirant la llista de registrats, no va veure cap Ramon. Llavors, va 

cridar els seus companys perquè l’arrestessin i en aquell moment en Ramon va 

tornar a clicar la data “24 d’abril de 2019”. Preferia estar al present, amb la 

seva família i amics que no pas saber com vivien al passat i al futur.  

Conte contat, conte acabat.  

 

1r premi: Galiel Isaias Hinojosa Zambrano 
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ELS TRES PORQUETS 

 
Hi havia una vegada, en un bosc molt llunyà, tres porquets que es deien 

Giuseppe, Guillem i Jaume. El més petit era en Jaume , el mitjà en Giuseppe i 

el gran en Guillem. L’objectiu dels tres porquets era sobreviure tot l’any i per 

això necessitaven un pla.  

 

Llavors, van anar a casa del seu amic el llop, que es deia Rodrigo i li van 

preguntar si els podria  ajudar a sobreviure. En Rodrigo els va dir que sí i els va  

explicar quin era el pla que havien de seguir: construir un búnquer.  

 

Els tres porquets li van dir que era molt i molt difícil fer un búnquer perquè 

necessitaven molts materials, aliments i moltes més coses. Però el llop Rodrigo 

ho tenia tot pensat i els va dir als tres porquets que, en un lloc del bosc, hi 

havia un mag que et plantejava una endevinalla i, si l’endevinaves, et donava 

tot el que tu volguessis.  

 

Els tres porquets van anar on es trobava el mag. Quan van arribar, el mag els 

va dir l’endevinalla que era aquesta: << Quan jo tenia sis anys, la meva 

germana en tenia la meitat. Ara que tinc setanta anys, quants anys té la meva 

germana? >>. 

 

En Jaume, el més petit, va dir trenta-cinc anys, però el mag li va dir que no. El 

Giuseppe, el mitjà,  no va dir res i el Guillem, el més gran, va dir seixanta-set. 

El mag no es podia creure que un porc hagués endevinat la seva endevinalla. 

El mag va haver de donar-los tot el que necessitaven.  

 

Els porcs, amb l’ajuda del llop Rodrigo, van fer el búnquer i van viure feliços.  

Conte contat, conte acabat.  
 

SISÈ CURS 

2n premi: Sergio López Mejía 
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Sense l'experiència emocional, sense l'experiència dels nostres 
sentits tota abstracció intel·lectual no és més que pols. 

 
El que ens orienta és la resposta dels infants, la seva alegria en 
aprendre a ballar, a cantar, a viure junts, hauria de ser una guia 
per al món sencer. 

 
Yehudi Menuhin 
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