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La col·laboració de les mares, dels professors 
i dels alumnes ha fet posible que al CEIP 
Mare de Déu del Rocio, enguany, comenci a 
viure un procès de canvi.  
Aquest projecte encara no ha acabat, l’any 
vinent continuem amb la mateixa il·lusió i 
esperem, novament, la vostra col·laboració.  

GRÀCIES MARES 

El Rocio en època de canvis 



 
 EDITORIAL 

 
Benvolgudes famílies: 

Em vull adreçar a vosaltres especialment en aquest moment en el que acaba el curs i 

alguns dels vostres fills/filles deixaran d’utilitzar els nostres serveis. 

Desitjo que a l’escola us hi trobeu còmodes, acollits i ben tractats, que penseu que 

aquest és un centre ben preparat pels nens i nenes. Així haurem satisfet tant els 

vostres com els nostres objectius, perquè el desig de fer la feina ben feta per ajudar a 

les persones és la raó de ser d’aquesta escola. 

 

Esteu en bones mans, no en tingueu cap dubte. Des del punt de vista humà i 

professional. Són aquests dos aspectes els que sempre ens han definit com a centre. 

Els professionals d’aquest centre s’esforcen a personalitzar totes i cadascuna de les 

atencions que donem. 

 

La cooperació entre les famílies i els professionals, amb objectius comuns i respostes 

pràctiques i reals a les necessitats i circumstàncies existents en cada cas és la base del 

nostre model d’educació. Us oferim, per això, el nostre saber, i també esperem la 

vostra col·laboració. 

 

Si alguna cosa no funciona prou bé o creiem que ens hauríem d’esforçar per millorar-

la, si us plau, no dubteu a fer-nos ho arribar. 

 

Sigueu benvinguts! 

Estem al vostre servei i us donem les gràcies per confiar en aquest centre. 

 

 

Miquel 

Director del CEIP 
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BIBLIOTECA

litats. 
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ora. 

rofitar 

La Valentina us informa .... 
 
Hem celebrat Sant Jordi: 
 
Com cada any, el col·legi  feia molta patxoca: per a celebrar d’allò més bé 
la festa, hem guarnit l' escola  i les mares han vingut a vendre llibres i 
roses.   Quin goig que feia l’ escola ! 

 
 
Tampoc van faltar activitats: pel 
matí vam fer exposicions i per la 
tarda tallers de manua
 
 
Aquest Sant Jordi, ha sigut el primer 
en què hem organitzat  Jocs Florals, 
on hem premiat la millor poesia, el millor conte i el millor cal·ligrama. 
També vam conèixer còm sonen  les llengües que fem servir a l’ 
escola (català, castellà, anglès i àrab) 
 
 
 L’experiència ha sigut molt positiva i per això, ens agradaria repetir-

la l'any vinent. Us animem, nens i nenes, que poseu fil a l'agulla i hi participeu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fem servir la PDI ( la Pissarra Digital ): 

 
A poc a poc, anem aprofitant 
aquest nou mitjà d' aprenentatge 
que ens permet fer activitats 
diverses amb la participació de 
tots i  buscar informació d’ una 
manera molt ràpida i visualment 
molt engrescad
 
 Aquesta eina ha suposat una 
font enorme de motivació per a 
tots els nens i nenes que  no 
volem desap
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 BIBLIOTECA 

El préstec de llibres: 
 
Aquest curs escolar 2008-2009  ha  continuat oferint el servei de 
préstec   cada dia a  l’ hora del pati. Una vegada llegits , els llibres es 
tornen a la biblioteca i cada alumne té un gomet més a la llista de 
llibres llegits .  

 
 
I en acabar les classes, la 
Valentina ha obsequiat els 
millors lectors  amb un regal 
molt entranyable.  
 
 Felicitats als guanyadors 
per la seva constància   i 
il·lusió...! 
 
 

I en horari extraescolar: 
 
 La biblioteca ha estat oberta cada dia durant dues hores a la tarda. Com ja sabeu, aquest 
espai es fa servir per fer deures, llegir, buscar informació ,jugar i conviure amb altres 
companys. 
 
Un cop més, hem comptat amb la col·laboració d' 
alumnes de l'Institut Gabriela Mistral. Amb la seva 
ajuda, els nens i nenes del Rocio rebien suport i 
acompanyament en les seves tasques escolars. 
 
Un dies abans de Sant Jordi van venir a explicar-
nos contes, històries i cançons. Gairebé  no hi 
cabíem dins la biblioteca i tots plegats  varem 
divertir-nos moltíssim. 

 
 
 La Valentina us recomana : 
 
Encara que durant l'estiu no hi hagi el servei de préstec a l’ 
escola, la Valentina us anima a llegir aquests dos mesos 
de vacances.   Per aquesta raó, us convida a visitar la 
nova biblioteca municipal “Les Voltes” , aneu-hi a buscar 
llibres. No deixeu de fer-ho .Podeu aprofitar per obrir una 
finestra a la imaginació i al saber!   
Des de la nostra petita i escolar  biblioteca, felicitem al 
nostre Ajuntament, per la inauguració d'una meravellosa   
                                                  nova biblioteca municipal! 
 

I la Valentina us desitja un divertit, alegre i llarg estiu !   Bones Vacances i fins 
el proper setembre ! 
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PARVULARI P3
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PARVULARI P3
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 PARVULARI P4 

 

CELEBREM L’ANY DE L’ASTRONOMIA 

 
 
 A nosaltres ens va 

agradar molt fer un 
mural on haviem de 
pintar un astronatura 
i li vam posar una foto 
nostra! 

A nosaltres ens va 
agradar molt el 
planetari que va 
venir a l’escola. 
Ens ho vam passar 
d’allò més bé 
observant estels i 
planetes a les 
fosques. 

També vam fer un dossier on 
vam aprendre coses molt 
interessants sobre les 
estrelles i els planetes. 
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PARVULARI P5

 

 

EXCURSIÓ A LA PLATJA 
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 CICLE INICIAL 1R
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CICLE INICIAL 2n

 
 

  
Aquest any ha estat un any innegablement excepcional per          als 

Jocs Florals. Els Jocs Florals de 
Barcelona compleixen 150 anys! Com 
que a tota l’escola ens agrada   
moltíssim innovar i esperàvem amb 
força ganes la diada de Sant Jordi, 
aquest passat 23 d’Abril, vam fer 
diferents tallers durant  el matí, i a 
la tarda... arriben els jocs florals!! Els 
nens i nenes de segon ja portàvem 
dies preparant el tema dels 

cal·ligrames, i què millor per a aquest dia que fer-ho donant-li forma 
de llibre a un poema de Sant Jordi que havíem après? I així ho vam 
fer: plantilla amb forma de llibre a sota del full, vam començar a 
escriure el nostre poema amb llapis, una repassada amb retoladors de 
colors, un dibuixet de la diada i..., resultat? Uns cal·ligrames preciosos! 
Curs per curs els mestres van anar nomenant els guanyadors, q van 
sortir a l’escenari i ens van llegir la seva obra. Infantil ens va 
delectar amb poemes molt bonics, els guanyadors de primer i segon 
van llegir els seus cal·ligrames, els de tercer i quart ens van narrar 
contes, i els de cicle superior van inventar uns poemes preciosos. Va 
ser una diada plena de diversió, aplaudiments, alegria i fins i tot 
llàgrimes d’emoció! Ens ho vam passar tan bé, q ja estem desitjant i 
pensant què farem l’any vinent. Ja us ho contarem!!! 
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 CICLE MITJÀ 3r 

 

 
 
 Aquesta ha estat la última sortida que hem fet d´aquest curs i una de les més divertides i 
esperades.  
Ens feia molta il.lusió anar a Barcelona en tranport públic i pujar en vaixell per donar una volta pel 
port. 
 Finalment va arribar el dia. Ja ho teniem tot preparat: la motxilla, aigua, entrepans... i algunes 
llaminadures!!! 
A dos quarts de 10 més o menys, agafavem el ferrocarril des de la parada de Can Ros i ens 
acomiadavem d´algunes mares que ens havien acompanyat fins allí. Un cop vam arribar a 
Barcelona, vam anar a agafar el metro, això si, tots i totes en fila per a no despistar-nos entre 
tanta gent. 
 

 
 
El viatge en metro va ser curt, però molt divertit. Fins i tot alguns companys i algunes companyes 
es van imaginar que estaven a la muntanya russa! A dos quarts d´onze, baixavem en la parada de 
Drassanes i esmorzavem al port. 
A les onze, pujavem a “La Golondrina”, un vaixell que ens donaria una volta per tot el port de 
Barcelona. Ens acompanyava un noi molt simpàtic, que no parava d´explicar coses molt 
interessants sobre la mar, els vaixells... i que de tan en tan feia broma i ens explicava algun 
acudit.  
Sense adonar-nos, ja s´havia fet l´hora de dinar. Així que vam seure en un petit parc amb gespa, 
per agafar forces i descansar una mica. Després d´estar una bona estona intentant agafar els 
coloms que per allí hi havien, ens vam dirigir cap al casc antic de la ciutat. 
Vam visitar una catedral molt bonica, que es diu Santa Maria del Mar i després vam donar una 
volta pel Barri Gòtic. Aquets carrers eren molt antics, però preciosos. A més ens vam trobar 
alguns músics que tocaven molt bé. 
 

                                          
 
Va arribar l´hora de tornar cap a Sant Vicenç i vam tornar a agafar el metro i el ferrocarril. Aquesta 
vegada ja una mica més cansats i cansades. 
Classe de 3r. 
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CICLE MITJÀ 4t

 

 
JORNADES D’ATLETISME

El tercer trimestre els alumnes de 4t, 
com tots els alumnes de 
primària,vam anar al camp 
municipal de futbol de Sant Vicens a 
les “Jornades d’atletisme”. 
A Educació Física, durant les dues 
setmanes anteriors, ja vam estar 
practicant totes les proves: 
- Salt de llargada 
- Llançament de javalina 
- Llançament de pes 
- Cursa d’obstacles 
- Cursa de resistència 
- Cursa de velocitat 
- Cursa de relleus 
 
Ens ho vam passar molt i molt bé i 
no vam parar de fer esport durant tot 
el matí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosaltres, els alumnes de 4t, hi vam 
anar el segon dia, el dia abans hi 
havien anat els de cicle inicial i 
l’endemà d’haver-hi anat nosaltres 
hi varen anar els de cicle superior. 
 
 
Junt amb els alumnes de 3r, vam  
 
 

entrar al camp municipal i totes les  
proves ja estaven preparades i 
distribuïdes pel terreny amb un 
número que les identificava. La 
veritat és que estava tot molt ben 
organitzat. 
En general ens van agradar quasi 
totes les proves, però tots vam 
coïncidir que n’hi havia una que 
cansava molt. Aquesta prova era la 
de resistència, semblava que la cursa 
no s’acabava mai! 
A la cursa d’obstacles i va haver 
molts nens que van patir 
entrebancades, menys mal que hi 
havia un servei d’ambulància allí 
mateix que va curar les petites 
ferides que alguns vam patir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així doncs, gran dia de festa 
esportiva on vam aprendre junt amb 
alumnes d’altres escoles a competir 
de forma amistosa i a compartir 
experiències diferents. 
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 CICLE SUPERIOR 5è

 

 

EXCURSIÓ A L’INSTITUT GUTTMANN 
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CICLE SUPERIOR 5è
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 CICLE SUPERIOR 6è

er 
in

        

 menys vergonya representar-la davant dels nens 

 

                                                          

 

Les diferències sumen!! 
 
 
Com ja sabeu, el divendres 29 de maig, els nens de 6è van representar la seva obra de teatre, Les 

diferències sumen, una obra que narra la història d’ uns nens que se’n van de colònies i allà viuran diverses 
aventures. 

Va ser un dia molt esperat per tots: pels nens i nenes de 6è, per les seves famílies, per la resta de 
nens de l’ escola, pels profes, etc… Tots estàvem nerviosos, molt nerviosos! Però, d’ una altra banda, 
segurs de què sortiria molt bé, tantes hores d’ esforç havien de tenir una recompemsa, i així  
va ser, l’ obra va quedar fantàstica! 
                           

“Ha estat una experiència inolvidable! Quan vaig sortir a l’ 
escenari i parlava, notava que tots els ulls em miraven, va s

creïble!” 

             Cristina Funes 
“A la primera obra no estava tant nerviosa com a la segona, ja 
que em va fer
que dels pares. M’ 
ho vaig passar molt bé i ho tornaria a repetir”  
        

             Miriam Manzano 
 
 
 
“Abans que pugessin el tel.ló estava súper 
nerviós! El cor m’ anava a cent per hora. Aquella 
emoció mai l’ havia sentida, i es algo que no es 
pot explicar” 
                                               Omaima El Onsri 
 
“ Quan vam fer la primera obra, vaig passar molta 
vergonya però a la segona ja no tanta. Em vaig 
sentir molt feliç!”                 

 Ahmed Chelh                                    
“Al final, l’ obra de teatre va quedar molt bé, i això 
que tots estàvem molt nerviosos. Mentres feia l’ 
obra, tenia uns sentiments bonics, i quan ens van 
donar el diploma em va entrar una felicitat pel 
cos… que mai oblidaré” 
          Víctor Vela 
 
“Quan vaig fer l’ obra de teatre estava molt 
nerviosa perquè sabia que hi havia molta gent 
mirant, però al final va sortir bé i tota la meva 
família em va felicitar i em van dir que ho havia fet 
molt bé” 
                Estela Boronat 
“ La representació pels pares m’ ha fet més vergonya 
que la que hem fet pels nens del cole” 
        

   Lucas López 
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CICLE SUPERIOR 6è

 
 

              
 

“ A la primera obra que vam representar vaig 
estar molt nerviosa però, quan va passar una 
estona els nervis se’n van anar i vaig estar molt 
més segura. Quan vaig acabar estava tant feliç 
que fins i tot tremolava. M’ encantaria tornar-la a 
fer.  

         Mónica Padilla 
 
“ A la primera obra jo no estava nerviós però a la 
segona sí. Però al final l’ obra va quedar bé. Li 
vam donar un ram de flors a la Soraya i es va 
posar contenta i el Toni també es va posar 
content” 
                                          

    Younes el Ghanmi 
 
 
 
 
“Vaig tenir molts nervis perque era la meva 
primera obra de teatre. El Toni ens va ensenyar 
tot el que va poder i ho va fer molt bé. Aquells 
nervis que tenia eren  
de tota l’ emoció per fer el teatre” 
 
                 Tania Boronat 

 
 

“ A mi el teatre m’ ha agradat molt i molt. El Toni 
ens va ensenyar moltes coses, com per exemple 
cridar quan parlem perquè sinó no se sent al 
teatre, però nosaltres no vam cridar molt. Jo crec 
que el teatre és una cosa molt bona perquè hem 
après moltes coses. Mai oblidaré aquesta obra de 
teatre gràcies al Toni”              
Hafida Bouhafa  
 

 
 
“Quan estàvem a dalt de l’ escenari, estava molt 
nerviosa i a la panxa tenia  
pessigolles, dels nervis. Poc a poc, vaig perdre la 
vergonya però, quan havia de cantar tenia por i 
em tremolaven les cames”  
                                                          

Saray Pérez 
“ Per a mi, el teatre ha estat una bona 
experiència. Jo me´n vaig de l’ escola però aquest 
record tant bonic mai se m’ oblidarà. M’ agradaria 
tornar a viure aquesta experiència «  

   Verónica Hernández 

 
 

 
 
“M’ ha agradat molt fer l’ obra de teatre” 
 

             Smail Oulghaz 
 
“ Al principi ens van dir que fer l’ obra de teatre 
seria molt fácil però va ser difícil perquè em 
vaig posar molt nerviosa” 
 
              Badia Boukta 
 
“ El dia 29 de maig era la nostra obra de teatre, 
vam assatjar molt però quan va arribar el 
moment ens vam posar molt nerviosos i vaig 
tenir ganes de cridar” 
          Yousra Zouinate 
 
“ Vaig passar molts nervis” 
            Salvador Ventura 
 
“Gràcies Toni per haver compartit amb nosaltres tots 
aquests moments tant feliços I gràcies per fer arribar 
als nens tants valors a través del que millor saps fer, 
TEATRE. Continua fent que l’ art, com tu dius, formi 
part de les nostres vides” 
              Soraya Miranda 
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