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EDITORIAL 
 

Un d’aquells dies que la feina, els problemes, la pressió... No et deixen ni tan sols 

respirar, que desitjaries estar lluny de l’escola en un altre lloc on ningú et pogués 

veure. Arriba un  e-mail d’una bona amiga, una companya de professió i et fa un regal 

que m’agradaria compartir amb tots vosaltres, perquè això és el que sentim la majoria 

de mestres que ens aixequem cada dia per anar a l’escola. Diu així: 

 

Sóc mestre/a, quan dic que sóc mestre/a la gent en general, respon ¡Ah!, tant sec que 

m’agradaria exclamar: On més podries lligar llaços al cabell, ajustar cinturons i veure 

una desfilada de moda a diari?. On, tot i que sempre em vesteixi de la mateixa manera 

em dirien que el meu vestit és bonic?. En quin lloc, sinó allà m’abraçaria un guapo 

jovenet i em diria que m’estima?. On ets tan important que fins i tot has de netejar 

els mocs a l’estrella de la desfilada?. A quina altra part oblidaria les meves penes, 

perquè has d’atendre esgarrapades, cops i cors afligits?. Qui rep més flors que jo?. 

On més podria guiar en l’escriptura de les primeres lletres, una maneta que potser un 

dia escrigui un llibre?. En quin altre lloc rebria un regal de somriures?. En quin altre 

lloc em farien un retrat gratis?. En quin lloc les meves paraules tenen tanta sorpresa?. 

En quin treball quan faltes dos dies et reben amb els braços oberts?. On pots veure 

en primera fila l’execució de grans obres d’art?. On conservaria l’ànima jove, sinó en 

mig d’un grup quina atenció és tan efímera, que sempre he de tenir a ma una capsa de 

sorpreses.?. En quin altre lloc ploraria llàgrimes perquè s’ha de donar per acabat un 

any de relacions felices?.  

Em sento gran treballant entre petits. 

A tots els mestres que tant sembren perquè altres agafin la collita, Gràcies. 

Y gràcies també a vosaltres, que treballeu amb nens d’educació especial, tant especial 

i meravellosos. Gràcies a les companyes de música, per creure, crear i cultivar l’art. 

Gràcies companys d’educació física que amb el vostre treball feu més fàcil el de tots. 

Gràcies als meus companys d’idiomes, a tots GRÀCIES.  
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BIBLIOTECA 
 

CONTE:   Si vols aventura, llença’t a la lectura! 
 
 
Avui ha estat un dia molt mogut. No us ho creureu el què m’ha passat. Al matí 

he començat amb mal peu, el cocodril del país de “Nunca 
Jamás” se m’ha menjat el despertador i és clar, m’he aixecat 
tardíssim.  A corre cuita m’he vestit amb la capa de la 
Superwoman i les botes d’en Polzet per poder 
arribar a l’hora a l’escola.  
 

 
Com que anava escopetejada, m’he donat un bon ensurt quan 
m’he trobat    la Ventafocs    rentant els plats a la cuina,  

fent safareig amb la Blancaneus I la Bella dorment  
 
 
 
 
sobre les noves princeses del reialme: 

 
 la princesa del pèsol i la princesa  Fiona.  
 
 
 
 
 
Sort que tenia a l’armari la capa i les botes, he arribat volant a l’escola, m’ha 
sobrat temps per llegir-me un còmic del Tintín (quines 
aventures li fan passar, al pobre!). 
 
 
 
 
 
 
 
Tot i així, el dia acabava de començar. A les escales de l’escola he 
hagut de posar pau entre quatre barrufets i en Hansel, que no volia 
que molestessin a la Gretel.  
Per poc no s’hi afegeix un gat en botes, que és un expert en 
embolicar la troca. 
 
A l’hora d’esmorzar, he fet una ullada a la biblioteca, a veure si hi havia algun 

conte nou. La tortuga Valentina, que és molt amable, m’ha 
recomanat un còmic sobre uns gats molt divertits que se les 
empesquen totes per guanyar als romans. Ara no recordo 
com es deien... 
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BIBLIOTECA 
PAS  

La classe més divertida d’avui ha estat la d’en Mag 
Merlí que ens ha ensenyat a preparar la poció per a 
fer créixer l’Alicia al País de les Meravelles. 
 
 
 
 
Malauradament, tot no han sigut flors i violes. Una nena s’ha desmaiat al 
menjador, perquè ha fet una mossegada a la poma enverinada 
per equivocació.  L’hem intentat reanimar però no hem 

aconseguit despertar-la de cap de les maneres fins que ha 
vingut l’atractiu príncep Felip i li ha fet un petó a la galta. 
  
Un cop més la Rateta s’ha posat gelosa. 
 
   

Esgotada, me n’he anat a dormir sense oblidar-me abans però de donar una 
volteta pel barri amb la catifa voladora,  
 
 
 
 
                                               

saludar a la Sireneta que dorm a la banyera,  
 
 
 
llegir-me unes pàgines del llibre de l’Astèrix i donar una forta abraçada 
al meu lleó de peluix, que ves per on, ara diu que vol ser rei. 
                                                      ............................... 
 
La Valentina ens informa... 
 
La Valentina us recorda que la biblioteca torna a obrir les seves portes en 
horari escolar i també cada tarda de 17’15h a 19’15h. Allà hi trobareu l’espai 
adient per fer els deures, buscar informació en els ordinadors, passar treballs 
en net, i gaudir dels jocs nombrosos de taula. També comptareu amb l’ajuda 
dels alumnes de l’Institut de l’IES  Gabriela  Mistral que us donaran un cop de 
mà amb els deures, us explicaran contes o us ajudaran a llegir-los. 
 
La Valentina vol que sapigueu que el servei de préstec va cada dia millor, hi ha 
cada cop més nens que s’emporten llibres a casa. 
I es per això que ella us convida a descobrir a les prestatgeries els nous llibres 
d’imaginació i de coneixement: diccionaris, enciclopèdies, llibres temàtics de 
plantes, animals,... 
 
Així que, no us ho penseu més!  Veniu a l’espai màgic de la Biblioteca! 
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PARVULARI P-3 

1. Tot i que semblava mentida a la granja 
les Tanques vam anar.    
El primer que vam fer va ser posar-nos 
a esmorzar i seguidament, molt contents,  
als animals vam visitar. 
A l’escola havíem treballat sobre els 
animals que vivien 
 allà i sobre el tipus de menjar que 

 

2. La porqueta Deisi no ens va  
agradar, ja que nosaltres de color  

rosa ens l’haviém imaginat. 

 
3. A les gallines        
de menjar blat li vam donar i també                                                              
les vam acariciar. 
 
 
 

4. A continuació més animals vam visitar: des de conills, a les ovelles, les 
cabretes i la vaca fins arribar al més emocionant... 
 

5. El que més ens va agradar va ser 
pentinar al nostre cavall, 
seguidament pujar i passejar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Durant tota la tarda vam jugar… 
 

 

 

                             

 
SORTIDA A LA GRANJA:   

 
LES TANQUES 
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PARVULARI P-4 
 

 

Aquest curs, la 
classe dels tigres 
ens hem iniciat en la 
pissarra digital. 
Amb aquesta 
pissarra podem fer  
activitats molt 
xules, com per 
exemple posar el 
nostre nom amb el 
llapis màgic... 

Fer un dibuix del cos 
humà… 

O fins i tot podem 
practicar grafies 
d’una manera molt 
original tot 
utilitzant el llapis 
màgic! Ah!!!i les 
mates resulten 
molt mes 
divertides ara! 
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PARVULARI P-5 
 
 
 

ELS PANALLETS 
 

COM CADA ANY ELS NENS DE PARVULARI HEM FET PANALLETS. 

EL DIJOUS AL MATÍ LES MARES COL·LABORADORES ENS VAN PUJAR LA MASSA A LES 

CLASSES I ELS INGREDIENTS QUE HI HAVÍEM DE POSAR. 

EL PRIMER QUE VAM FER VA SER PUJAR-NOS LES MÀNIGUES I RENTAR-NOS BÉ LES 

MANS I UN COP ASSEGUTS LA MARINA I LA MARIA ENS VAN REPARTIR LA MASSA; 

MENTRE TOTS CANTÀVEM: 

 

“BOLA BOLETA,                                                           

BEN RODONETA                                                         

TIRO LIRO LA TIRO LIRO LETA” 

 

ANÀVEM FENT BOLES AMB FORMA DE PANALLET. UN COP ACABADES LES 

BOLES EN UNS ELS VÀREM POSAR UNA AMETLLA, ELS ALTRES ELS VAM 

ARREBOSSAR COM SI FOSSIN CROQUETES AMB AMETLLA RATLLADA I 

ALS ALTRES ELS HI VAM POSAR UNA AVELLANA. 

QUAN JA ESTAVEN TOTS PREPARATS LES MARES COL·LABORADORES SE’LS VAN 

EMPORTAR PER PODER-LOS ENFORNAR I TENIR-LOS 

APUNT PER L’ENDEMÀ. 

COM CADA ANY ELS PANALLETS ENS VAN 

QUEDAR…BONÍSSIMS!!! 
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CICLE INICIAL 
 

La classe de primer aprèn a llegir, recorda les lletres i utilitza 
la memòria mitjançant els poemes, les cançons, les dites i els 
cal·ligrames. Aquí teniu una mostra del nostre treball durant els 
mesos de la tardor. Esperem que us agradi. 
Dita dels bolets     .Cal·ligrama  dels cargols 

 
 

Cançó del sol, solet      Poema de la 
tardor 

 

Dites de la tardor.      Cançó del pomer 
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CILE INICIAL 
 

"En Cesc Serrat va venir a la nostra 
classe de segon el passat 31 
d’octubre" a contar-nos contes de 
part del Bufalletres. Ens ho vam 
passar molt bé, i ens va dir que 
tornaria un altre dia perquè 
aleshores fóssim nosaltres qui li 

contéssim a ell diferents contes.  
Així doncs, com que a la nostra classe som 4 
grups, entre tots vam escollir quatre contes 
que ja havíem llegit i els vam treballar. Vam 
fer capses – museu emprant capses de sabates 
per poder representar les nostres històries. 
Cada un va fer un personatge del seu conte i 
els vam posar a les capses. Ens va quedar molt 

bonic! I 
si no ho 
creieu, 
mireu, 

mireu! 

 
Quan el Cesc va tornar a la 

nostra escola i li vam contar una per una les 
històries, es va quedar bocabadat de tan bé que ho 
vam fer i ens va felicitar a tots! 
Es va alegrar tant, que ens va regalar un parell 
de contes més pels nostres ulls i orelles, i un 
punt de llibre on hi havia un drac. Vam fer un 
dibuix sobre el drac i ara la nostra propera feina 
serà llegir tant o més que fins ara i apuntar a 
aquest punt de llibre els títols de tots els 
llibres que llegim. Quan s’acosti fi de curs, 
enviarem tots els punts de llibres a casa d’en 
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CILE INICIAL 
Bufalletres i segur rebrem una 
resposta cadascú de nosaltres. 
Esperem la teva resposta aviat Bufalletres! 
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CICLE MITJÀ 
PAS  

       
 
  El passat dia 2 de Desembre, els nens i les nenes de 3er i 4t, viatjàrem fins a Granollers, per visitar 
la fàbrica de la Nutrexpa. 
Passades les 9 del matí, pujàvem a l´autobús i sortiem de Sant Vicenç. 
El viatge va durar quasi una hora i mentre feiem camí, alguns companys i companyes van cantar cançons. 
D´altres, aprofitaren el viatge per dormir una estoneta més. 
Un cop vam arribar, ens va venir a recollir una senyora, que ens va acompanyar fins l´entrada de la 
fàbrica. Allí vam seure en rullana i ens van explicar coses molt interessants sobre la Nutrexpa i sobre 
els productes que allí s´elaboraven (El Cola-cao, la Nocilla, els Phoskitos…).  
 

 
 
A continuació, ens vam posar uns barrets de color blanc molt graciosos i en fila anàrem entrant a la 
fàbrica. 
Era un lloc molt gran i allí dintre hi havia moltes màquines i moltes persones treballant. I amb els 
postres pròpis ulls vam poder veure com a partir del cacao i del sucre, s´elaborava el Cola-cao i com 
l´envasaven. 
Quan vam sortir de la fàbrica, ens esperava una sorpresa, ja que ens convidaren a esmorçar. Vam seure 
a unes taules i ens oferiren batuts, pastissets de xocolata... i a més, com ens vam portar molt bé, ens 
van regalar a cadascú una bossa plena de joguines i productes de Nutrexpa. 
 

  
 
En acabar, marxàrem a Granollers per dinar i jugar a un parc molt gran que hi ha al centre de la ciutat. 
I cap a les 4 de la tarda, ens recollia de nou l´autobús per tornar cap a l´escola.  
Va ser un dia molt divertit!!! 
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CICLE MITJÀ 
 
 

GUARNIMENTS DE NADAL 
 
L’ESPELMA 
 

 Entre d’altres coses, per celebrar el Nadal guarnim les 
cases i edificis amb motius relacionats amb l’hivern, la 
religió i les llegendes. Aquests guarniments ens transmeten i 
recorden les emocions relacionades amb aquesta festivitat com 
són: alegria, bondad, germanó, etc. A més a més ens 
proporcionen un ambient d’estimació i la generositat.  
 Per contribuir a mantenir aquest esperit i la tradició 
nadalenca la nostra classe ha decidit confegir la típica 
espelma.  
 Si la voleu fer a casa aquí teniu les instruccions:  
 
Materials necessaris: 
 
-Fang 
-Una espelma 
-Un palet de fusta  
-Pintures 
 
Instruccions: 
 
1.- Fer una bola amb el fang i després donar-li una forma 
plana a la base. 
2.- Agafar l’espelma i amb la seva base fer un forat en la 
part rodona del fang que servirà per falcar-la. 
3.- Fer dibuixos a la base de fang amb el palet de fusta. 
4.- Deixar assecar el fang un parell de dies. 
5.- Pintar la base de fang amb. 
6.- Posar l’espelma al forat de la base de fang.  
 
 
Us quedarà un guarniment preciós i gaudireu d’una bona estona 
d’entreteniment.  
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CICLE SUPERIOR 
PAS  

L’ AEROPORT  DE  BARCELONAL’ AEROPORT  DE  BARCELONAL’ AEROPORT  DE  BARCELONAL’ AEROPORT  DE  BARCELONA    
 
El passat 2 de desembre, els nens de 5è i 6è vam visitar l’aeroport del Prat. Vam anar en autocar i, 
just arribar, vam entrar a una sala on vam veure un vídeo de la història de l’aeroport. El vídeo explicava 
quan es va construir l’aeroport, quin tipus de vols es fan, dades sobre l’ampliació d’aquest... Com a dada a 
destacar, ens van dir que l’aeroport, actualment, fa una mida igual a la de 82 camps del Barça! 
 
Més tard vam esmorzar i un autocar ens va recollir per portar-nos a veure el funcionament de l’aeroport 
per dins. Tots varem haver de passar per un escàner i un detector de metalls. Mentre els companys 
passaven, vam poder veure des de les pantalles com es veuen els objectes escanejats (jaquetes, bolsos, 
motxilles...).  
 
Vam tornar a l’autocar i ens van portar a les pistes de 
l’aeroport. Allà vam veure com s’enlairaven i aterraven 
avions, cintes porta maletes, avions que reposaven 
queroseno... També vam veure diferents cotxes que 
guiaven als avions, avions privats i de mercaderies, torres 
de control, zones per on passa gent important.... 
 
Al baixar de l’autocar, ens van regalar unes carpetes 
que contenien informació sobre l’aeroport, una llibreta, 
un conte, una motxilla, colors, caramels... 

 
Més tard, i ja caminant, vam recórrer l’aeroport per dins. 
La noia que ens guiava ens va ensenyar primer un plànol 
de l’aeroport, i després pantalles d’informació on es pot 
trobar tot tipus d’informacions de vols.Vam passar per 
diferents cintes transportadores, botigues... fins i tot, vam 
veure com registraven a un home! 
 
Una vegada acabada la visita, vam tornar al lloc d’inici 
de la sortida, vam pujar a l’autocar i vam tornar a l’escola. 

Va ser un matí molt profitós... la propera vegada que hi anem, esperem poder pujar a un avió i viatjar ben 
lluny! 
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CICLE SUPERIOR 

    
Una Castanyada diferentUna Castanyada diferentUna Castanyada diferentUna Castanyada diferent

 
 

Com ja sabeu, des de fa ja alguns 

anys, els nens de 6è tenen una 

assignatura nova, el Teatre. El seu 

professor és el Toni i els està 

ensenyant moltes coses. Estan tant 

entusiasmats i amb tantes ganes de 

demostrar el que han après, que vam 

decidir de representar el conte de la 

“Castanyera” per als més petits. 

 

 
 

 

Van representar l’ obra des de els 

més petits fins a 3r. Al principi, 

estaven molt nerviosos, tenien por a 

que els hi sortís  

 

 

 

 

 

 

 

malament, però  gràcies amb tot el 

que havien assatjat i el bon  

públic que tenien, va estar tot un èxit!!  

 

 

Així que ben aviat veure-ho per l’ 

escola unes quantes princeses, uns 

quants cavallers i fins i tot un drac!  
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PASSATEMPS 
PAS  

 
 
 
 
 

 

EL SUDOKU 
 

Les regles bàsiques per 

jugar al SUDOKU són molt 

senzilles. 

Has de completar totes les 

caselles existents, tenint en 

compte que no poden 

coincidir 2 números iguals 

en la mateixa fila, ni en la 

mateixa columna, ni en el 

mateix requadre. 

O sigui, que no pots tenir 2 

números idèntics en 

horitzontal, ni en vertical.  

En aquests sudokus només 

pots emplenar números de 

l'1 al 6 (inclosos). N’hi ha de 

molts tipus i fins i tot amb 

lletres. 

Sabràs completar aquests 

sis sudokus? 
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PASSATEMPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els 

embarbussaments 

 
Els embarbussaments són 

exercicis en forma de jocs 

lingüístics provinents de la 

cultura oral popular, que 

pretenen fer-nos equivocar 

a l’hora d’intentar 

pronunciar-los d’una forma 

lúdica i divertida. 

 

Sereu capaços vosaltres 

de pronunciar els 

següents  vuit 

embarbussaments sense 

equivocar-vos? 

 

Proveu de llegir-los de 

forma ràpida. 

1- A mi si que re m'hi fa que faci sol. 

2- Duc pa sec al sac, m'assec on sóc, i el suco 

amb suc. 

3- Una gallina tica-xica-mica, cama-curta i 

ballarica, 

va tenir tres pollets, tics-xics-mics, cama-

curts i ballarics. 

Si la gallina no hagués estat tica-xica-mica, 

cama-curta i ballarica,  

els tres pollets no serien tics-xics-mics, 

cama-curts i ballarics.Diu qui, diu jo, diu si, 

diu tu, diu qui, diu jo, diu no, diu Ah! 

4- A les sis tinc set el càntir és buit és nou i 

encara es deu. 

5- Duc com puc un ruc a un duc rus mut. 

6- En Pere va per la carretera amb un carro 

carregat de rocs, que fa carric, carrac, carric, 

carrac. 

7- Un rus que és ros, té un ris i està al ras 

sense fer res. 

8- Vaig al bosc i busco vesc i visc del vesc que 

busco al bosc. 

Endevinalles 
1- Volo com un ocell, xuclo com un vampir, pico com un mosquit i si ho faig he 

de morir. (Pista : és un animal)    Solució: abella 
2- Un tub ple de forats que per molt que bufis mai no inflaràs; els qui no ho 

endevinin seran uns sonats. (Pista: és un instrument) Solució: flauta 



 

 

CEIP MARE DE DÉU DEL ROCIO 
 

SANT VICENÇ DELS HORTS 

 
 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17

