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La cultura àrab, la xinesa, la llatinoamericana, 
la gitana i la catalana són les cultures que 
coviuen a la nostra escola. És per això, que 
durant aquest curs 2009-2010, els nens i nenes 
del Rocio treballaran les tradicions de 
cadascuna d’elles.



 
 Editorial 

 
 
 
 Benvolgudes famílies 

 

Educar no és una feina senzilla per ningú, ni pels mestres, però sabem que l’escola i la família hem 

de treballar junts per facilitar el camí d’adaptació a la vida dels nostres nens i nenes per formar 

persones responsables i competents, d’acord amb les necessitats i els requeriments de la nostra 

societat. 

 

Amb la intenció constant de millorar la nostra escola, ens trobem en un moment en el que 

necessitem saber on som, on volem anar, i sobretot si el que estem fent està donant resultats o no.  

 

Volem aconseguir millores en els resultats d’aprenentatge dels alumnes, en la integració d’alumnes 

nouvinguts i en l’ús de la llengua catalana; volem afavorir la participació de tots els membres de la 

comunitat educativa i ser un referent cultural i de cohesió al barri i al municipi; i volem continuar 

mantenint un clima acollidor i motivador tot afavorint la formació i la tasca docent. 

 

És responsabilitat de tots l’assoliment d’aquest objectiu en el que sabem que tothom posarà il·lusió 

i esforç per aconseguir-ho. 

 

Aquesta part final de l’editorial ens agradaria dedicar-la a aquelles persones, familiars i amics, que 

durant aquest primer trimestre ens han deixat.  Professorat, alumnes i personal laboral d’alguna 

manera o d’altra hem perdut un ésser estimat. Han marxat, això ningú ho podrà canviar, però el que 

si sabem és que no han passat a l’oblit. Des de l’escola hi seran sempre presents en els nostres 

records. 

 

 
 

“La mort només arriba una vegada, però es fa sentir en tots els moments de la vida” 

            La Bruyère 
 

Equip de mestres 

Escola Mare de Déu del Rocio 
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BIBLIOTECA

 

 
 
Ja hem acabat el primer trimestre d’un nou curs escolar. I un cop més a la 
nostra Biblioteca s’ha pogut dur a terme un munt d’activitats diverses: 
 

• Els nens i nenes d’educació Infantil vénen un dia a la 
setmana, saluden la Valentina, seuen al seu racó i 
allà troben una maleta plena de sorpreses. Les 
senyoretes els expliquen contes i després poden 
mirar-ne tots sols durant una bona i llarga estona. 
Sabeu que els hi agrada molt estar a la biblioteca i 
gaudir de les històries meravelloses dels llibres! 
Alguns dies treballen amb la pissarra digital i cerquen 
informació en els llibres de coneixements (els oficis, 
els pingüins, els pollets ,les tortugues ...) 

 
  

• Els alumnes d’educació Primària participen 
activament d’un conjunt de propostes. Amb la 
col·laboració de la Biblioteca Municipal “Les 
Voltes” han pogut buscar informació sobre la 
cultura àrab. Ens van deixar en préstec llibre de 
coneixements que ens han permès aprendre i 
aprofundir més en les seves costums, llengües 
orals i escrites, menjars, músiques... S´han 
escoltat contes en llengua àrab explicats per 
alumnes i famílies de l’escola. Després ells 
mateixos els traduïen al català i/o castellà.  

 
• El servei de préstec ha començat amb molt 

èxit. Com ja fa temps, a l’hora del pati vénen 
lliurement a buscar un llibre per llegir a casa. 
De mica en mica, un major nombre de nens i 
nenes del centre s’està convertint en lectors i 
usuaris d’aquest servei gratuït. 

• El passat mes de novembre vàrem poder 
escoltar una xerrada molt interessant sobre el 
Sàhara. Els alumnes del cicle mitjà i superior 
van veure imatges fotogràfiques i van fer 
moltes preguntes sobre les condicions de vida 
tant dures del poble Sahrauí .  

 
• Aquest curs , la nova Comissió de la Biblioteca ha preparat 9 maletes viatgeres que 

viatjaran durant una setmana a les cases dels alumnes del Rocio. També ha realitzat una 
petita exposició de llibres i cultura àrab. I de cara els següents trimestres, organitzarem la 
visita de dos autores molt conegudes dins la literatura infantil i juvenil: Lola Cases i Núria 
Prades. I pels més petits tindrem a punt dues animacions lectores. 

 
Fins aquí les informacions diverses. La Valentina i tos els mestres que treballen a la 
Biblioteca us desitgen unes bones vacances de Nadal i un excel·lent 2010! 
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 ENGLISH 

 
 

 
 
 
 

 
 
Aquest curs 2009/2010 els nens i nenes de P3, P4 i P5 de 

l’escola Mare de Déu del Rocio hem començat a aprendre 

anglès. Fem jocs, cançons i també sabem saludar en anglès.  

HELLO! 
GOOD MORNING! 

 

Quan va arribar Halloween vam fer nes màscares i llanternes de carbassa 

i vam anar per les altres classes dient ben fort “TRICK OR TREAT”, i ho 

vam fer tan bé que fins i tot ens van fer regals.  

 

Ah, sabeu que ens van venir a explicar un conte TOT en anglès? L’Alison Smith va 

venir expressament a l’escola a explicar-nos el conte “The balloon” . Ens ho vam 

passar molt bé perquè vam acabar 

explicant el conte tots junts!  
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Infantil – P3

 
 

 
Una de les activitats que hem fet a l’escola 
per celebrar la festa és fer panallets. A 
continuació trobareu la recepta per si us 
voleu animar a fer-los. 

 
* Ingredients per la massa: 

- patata, moniato i pastanaga bullida 
- atmella 
- sucre  
 

* Ingredients per decorar: 
 - avellanes, atmelles… 

 
Però, cal que us aprengueu la dita: 

 
“TICO TICO TICO TAC ARA TINC UNA BOLETA 
TICO TICO TICO TEC ARA TINC UN  PANALLET” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

També va venir la Castanyera i ens va portar moltes 
castanyes, que ens vam menjar.  Nosaltres en agraïment 

li vam cantar i ballar la seva cançó preferida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROCÍO INFORMA | PÀGINA 6 

Infantil – P4 
 

 
ELS TALLERS DELS POLLETS, LES TORTUGUES I ELS 

PINGÜINS. 
 
 
AQUEST ANY HEM COMENÇAT A FER TALLERS A EDUCACIÓ INFANTIL, UNA METODOLOGIA 

DE TREBALL ON EL NEN ÉS L’ABSOLUT PROTAGONISTA I ON EL QUE ÉS MÉS IMPORTANT ÉS 

LA INTERACCIÓ ENTRE IGUALS, EL TREBALL COOPERATIU I LA RELACIÓ INTERCICLE. 

AQUEST TRIMESTRE ELS NENS/ES D’INFANTIL HAN TINGUT LA OPORTUNITAT DE FER TRES 

TIPUS DE TALLERS DIFERENTS: CUINETA, PLÀSTICA I JOCS POPULARS. LA VERITAT ÉS QUE 

CAL DIR QUE HAN ESTAT TOT UN ÈXIT!!!ALS NENS/ES ELS ENCANTA EL DIMECRES JA QUE 

SABEN QUE ELS TOCA ELS TALLERS ON FARAN COSES FORA DE LES HABITUALS DINS DE LES 

AULES. 

 

COM PODEU VEURE, EN AQUESTA FOTOGRAFIA, ELS NENS/ES ESTAN 

FENT UNS  EXQUISITS ENTREPANS PER BERENAR...QUE BONS!!!!! 

                                  

                             

 EN EL TALLER DE JOCS ELS NENS HAN FET UN RECORREGUT PELS 

DIFERENTS JOCS TRADICIONALS...I S’HO HAN PASSAT PLE DE BÉ!!!! 

I PER ACABAR EN EL TALLER DE PLÀSTICA HAN FET UN MUNT DE 

MANUALITATS DIFERENTS I SUPER XULES. 

                              

 

                                                     TOTES LES MESTRES D’INFANTIL VOLEM  

                                                     AGRAÏR LA COL·LABORACIÓ DE LES  

                                                    FAMÍLIES, JA QUE SENSE VOSALTRES  

                                                    NO ELS HAURIEM POGUT FER. 
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Infantil – P5

 

 
 

LES NENES I ELS NENS DE P-5 HEM FET VOTACIONS I HEM ESCOLLIT ELS PINGÜINS 

COM A NOM PER A LA CLASSE. PER AIXÒ, A TRAVÉS DE LLIBRES, VÍDEOS, 

INFORMACIONS D’INTERNET... HEM APRÈS MOLTES COSES DELS PINGÜINS!  

AQUÍ EN TENIU UNA MOSTRA: 
 
    

   
 

 

 
 

TAMBÉ HEM FET UNA EXPOSICIÓ DE PINGÜINS DE PLASTILINA A LA CLASSE. 

PERÒ EL MÉS IMPORTANT DE TOT ES QUE ENS HO HEM PASSAT MOLT BÉ APRENENT!!! 
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Primer  
 

 

 
 
 

Aquest trimestre, els nens i les nenes 
d´infantil i cicle inicial, hem fet una 
sortida especial. 
El dia 5 de novembre, vam marxar 
a un poble que es diu Copons, per 
visitar un circ. 
El circ estava a la muntanya i 
envoltat de natura. Era molt gran i 
tenia molts colors. 

 
Al arribar, vam esmorzar i després ens va venir a 
buscar un monitor. 
A dintre del circ, hi havia moltes coses: Monocicles, 
diàbolos, trapezis, etc... 
De seguida ens vam posar a jugar amb tot el que 
hi havia i era força divertit. Vam riure molt amb 
els plats xinesos, els rodets d´equil.libri i les catifes 
voladores...  
 

Al migdia vam marxar a dinar per a 
recuperar forces. Per la tarda, ens esperava 
un personatge molt especial: En Tastacirc!  
 
Amb ell vam riure molt i ens ho vam 
passar molt bé. 
Però va arribar l´hora de marxar. Vam 
pujar a l´autobús i vam tornar cap a 
casa una mica més contents i feliços. 
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Segon
 

 

Els alumnes de segon curs, al llarg d’aquest trimestre hem anat a 

la piscina municipal, Montserrat Canals, tots els dimecres amb la 

Gemma, la mestra d’educació física, i hem fet moltes activitats 

aquàtiques i divertides!  

A la classe hem parlat sobre què fèiem i com ens ho hem passat: 

Alejandro: L’últim dia de piscina vam fer joc lliure! 

Mariam: Ens ho vam passar molt bé! 

Juan: La “colxoneta” va ser el més divertit! 

Geovana: Ens ho vam passar molt bé al tobogan! 

Ainoa: M’ho vaig passar molt bé quan vam jugar al pilla-pilla! 

Andrea: M’ho vaig passar molt bé jugant amb els nens/es de l’altre escola. 

Ikram: Abans de començar els jocs fèiem escalfament. 

Santiago: Ens ho vam passar molt bé llançant pilotes a les mares! 

Jonathan: Ens ho vam passar molt bé quan vam fer salts! 

Laura: Va ser molt divertit quan vam tirar a la Gemma a l’aigua! 

Toni: Vam jugar molt! 

Jiabo: Quan vam saltar a l’aigua! 

Pamela: Quan vam pujar per les “colxonetes”. 

Adrián Plana: Ens ho vam passar molt bé amb els “xurros”! 

Abel: M’ho vaig passar bé amb el monitor de la piscina. 

Mª Eduarda: M’ho vaig passar bé pujant a les “colxonetes” amb l’Andrea. 

Adrián G.: Jugar “tirando” pilotes a les mares i tirant a la Gemma a l’aigua! 

Sonia: A mi m’ha agradat el tobogan de la piscina.. 

Rubén: El tobogan i la “colxoneta” és el que més m’ha agradat. 

Khadija: M’ho vaig passar molt bé jugant a la cadena quan el Toni ens volia pillar! 
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Tercer 
 

Aprenem  més sobre la cultura àrab 
 
 
Durant aquest mes, hem après  
moltes coses sobre la cultura àrab: 
hem buscat i hem escrit receptes 
àrabs, hem situat el Marroc en un 
mapa i els nens i nenes de la classe 
de 3r ens han explicat les festes i 
tradicions de la seva cultura. 
 

 
 
El dia 2 de desembre, les mamas 
dels nens àrabs de 3r, van venir a 
la biblioteca del cole i ens van 
ensenyar moltes coses més sobre la 
seva cultura! 
Ens van explicar un conte en àrab i 
l’ anaven traduïnt al castellà, era 
sobre una nena que era molt 
trapella. Després, la Rabia, l’ 
Oukacha, la Nohaila i la Yousra, ens 
van explicar més contes en àrab i 
els anaven traduïnt al català. Ens va 
agradat molt sentir a les  
 

 

mamas i als nens i nenes de la 
classe parlar en àrab. 
 

 
 
Després, tots asseguts en una gran 
taula, vam tastar els plats típics del 
Marroc: el cuscús, la carn, el pa, les 
pastes i el té verd. 
Tot estava boníssim! Ens ho vam 
menjar tot, i fins  i tot, vam repetir! 
 

 
 
Ens ha agradat moltíssim aquesta 
experiència, ens ho hem passat 
molt bé i hem après una mica més 
sobre la cultura àrab. 
Agraïm a les mares àrabs que van 
participar, ja que, gràcies a elles ha 
estat posible la realització d’ 
aquesta activitat. 
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Quart
 

Teatre a Sant Vicenç dels Horts 
 
Els nens i nenes dels col·legis de Sant Vicenç dels Horts vam  
anar al teatre 
 
Cristina Saldaña  i  Amina Ouahabi 
 
Els alumnes de 3r i 4t del col·legi Mare de 
Déu del Rocío vam anar al teatre la 
Vicentina a veure l’obra  Reprís.  
Primer vam esmorzar a la plaça de la Vila i 
després vam esperar una bona estona a la 
porta del teatre amb les altres escoles. Una 
vegada dins del teatre vam seure i va 
començar l’obra. Al principi només es 
veien tres homes, però després van 
començar a aparèixer molts més 
personatges que anaven en tren a fer un 
circ en un altre poble. Es veien palmeres, 
cotxes, vaixells... Els personatges es 
canviaven tan ràpidament que semblava 
que hi haguessin el triple de personatges. 
Hi havia: un policia, un mag, una senyora, 
un mico, una noia, etc.  Quan es va acabar 
el teatre, vam tornar a l’escola. Va ser un 
matí molt divertit i esperem que es torni a 
repetir el més aviat possible. 
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Cinquè 

“Ens vam sentir molt feliços quan 

vèiem que els nens i nenes reien 

i els hi agradava l’obra.”            

Leonor i Jingjie 

 

“Al principi teníem vergonya però 

quan vam fer-ho unes quantes 

vegades ja ens va passar…  Tot 

va sortir bé!”  

Antonio Riera i Enrique 
“Ens vam organitzar en tres grups, tots els de la classe vam 

participar, fent de Castanyera, gat Marrameu, follets del bosc, 

nens que van a comprar castanyes, narradors… Va ser una 

passada, ens va agradar molt, i volem fer-ho una altra vegada!”   

Imane, Intissar i Débora 

“L’obra va ser divertida, hi havia una escena on la castanyera 

ensopegava, ens vam riure també amb els follets i el gat 

Marrameu… 

Fins i tot va haver música, la cançó de la castanyera i al final 

de l’obra, on tots els personatges ens posàvem a ballar.” 

Adrián i Richard 
“La preparació de l’obra va estar 

enllestida en una setmana, vam 

assajar molt amb la Gemma. En 

pocs dies vam memoritzar el guió i 

tot el que havíem de fer. Ens ho vam 

passar molt bé.” 

Laura, Bárbara, Montse i A. Plana 

“ Ens va agradar molt actuar pels nens/es  petits. L’ obra no va 

ser molt llarga, però sí  molt bonica. El dia de l’actuació ens 

vam posar nerviosos però al final ens va sortir bé, mai havíem 

fet teatre  i per nosaltres ha estat una experiència genial.” 

Rosa i Eva 

 
PER LA CASTANYADA… TEATRE! 

 
El passat 23 d’octubre es va celebrar a l’escola la Castanyada. Els alumnes de cinquè van 

representar el conte de la Castanyera als més petits; P-3, P-4, P-5, 1r , i 2n. 

Va ser una experiència molt enriquidora, aportant molts i interessants estímuls. A més de 

gaudir, van treballar aspectes com el treball en equip, la responsabilitat individual i de grup, 

l’expressivitat, socialització, la memorització del guió, el domini del cos i la veu, el 

coneixement d’un mateix, el valor de l’esforç… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Els alumnes de cinquè van quedar molt satisfets amb la seva producció, esperant amb il·lusió 

que arribi el moment de tornar a fer una altra obra de teatre i poder compartir-la. 

Moltes felicitats nois i noies de cinquè, vàreu fer un bon treball!  

Això s’ha de repetir!! 
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Sisè 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

El trenta d’octubre es celebrava el dia de la 
castanyada a l’escola. Els nens i nenes de sisè 
érem els encarregats de repartir castanyes a 
tots els nens de l’escola. Per això, ens vam 
disfressar de castanyers i castanyeres i vam 
muntar unes paradetes al porxo del pati, amb 
murals fets pels nens i nenes de quart i amb 
l’ajuda d’algunes mares i mestres.  
 

Els nens venien en grups i nosaltres els hi donàvem una 
paperina plena de castanyes a canvi d’un dibuix que havien 
d’haver pintat. Ens va fer molta il·lusió veure que 
marxaven molt contents amb les seves castanyes. A més, 
també vam repartir panellets i moniatos per als més 
petits.  
Quan vam haver acabat de repartir-ho tot, vam agafar 
paperines per a nosaltres. Que bones que eren les 
castanyes! 
Després, vam jugar i ballar música pel pati. Ens ho vam passar molt bé! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CASTANYES 
CALENTES!! 
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E. Especial 

 

 

La nostra escola, Mare de Déu del Rocio, compta amb dues aules 

d’educació especial. En una són atesos els alumnes d’infantil i de cicle 

inicial i a l’altra els alumnes de cicle mitjà i superior. 

A les aules d’educació especial treballem les matemàtiques i la llengua 

d’una manera divertida i motivadora, els alumnes aprenen manipulant, 

fen comprovacions i amb una atenció molt individualitzada.  

 

LES NOVES TECNOLOGIES A L’EDUCACIÓ ESPECIAL 

Una de les eines que ens permet seguir el ritme d’aprenentatge 

individual de cada alumne és l’ordinador. Cada nen pot fer, desfer... 

comprovar i avançar segons les seves possibilitats. Amb aquesta eina 

els alumnes aprenen jugant i divertint-se.  

Esperem que el món informàtic "s’instal·li" plenament a tots els espais de les nostres aules... 

   

ORIENTACIONS REGALS DE NADAL  

Moltes vegades els nostres fills demanen joguines que veuen a la televisió, o tenen 

els amics. Però possiblement no són aquestes les més apropiades per a ells i el 

preu tampoc ho és. 

 A continuació, farem un llistat d’algunes de les joguines, que poden ser molt útils i 

alhora divertides per a ells: 

 

- Jocs de taula: Dominó, parxís, cartes de tot tipus (Uno), dames, escacs, memori, loto, 

bingo, “Quien es quien”, “El ahorcado”, Trivial junior, monopoli, tangram, etc 

- Trencaclosques, puzles, etc 

- Contes: Tradicionals, d’animals, de professions, d’emocions, d’aventures... 

- Disfresses: amb retalls de teles que tinguem per casa. 

- Titelles i un petit teatre de cartró, per a representar grans obres de teatre familiars. 

- Espai per l’artista: Pintures, fang, colors, plastilina, retoladors, tisores, mandales, etc 

- Pissarra petita amb guixos o de retoladors . 

- Jocs simbòlic: cuineta, garatge, nines amb roba, cotxes, la granja, playmobil, etc. 

- Jocs de construccions: tipus “lego” 

- Per als nens esportistes: pilotes, raquetes, bitlles, bici, etc. 

 

Però el regal més demanat per tots els nens del món és AMOR, DEDICACIÓ I TEMPS per part dels 

pares, germans, tiets, etc. 
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Recordem l’Anna Galcerà
Estimada Anna: 

 

Si miressis per un “Bujeret”, comprovaries que tot i que les coses ens van canviant a cop de 

decret (com sempre) i a la veu de ja!... 

A les trinxeres encara se senten veus dolces i no tant dolces.. 

- A veure! La M amb la E... 

- PU!!! 

I és que això no canvia senyo!!... ens quedaríem sense feina, oi? 

 

És el que té fer de mestre/a,... guardem anècdotes i vivències que són difícils d’explicar a 

persones alienes, que moltes vegades ens poden desanimar o que, pel contrari, ens omplen de 

per vida i ens fan dibuixar un somriure que no et pot prendre ja ningú... 

 

Ara, en mig d’aquest ritme boig que portem a l’escola, volem aturar-nos una miqueta i 

expressar-te el nostre record i reconeixement a la teva dedicació, a la teva tasca amb els 

nostres petits, a la paciència de vegades multiplicada per mil quan els hi ensenyaves a parlar i 

llegir , a sumar ...i a pensar!! 

 

Alumnes i exalumnes, ens pregunten per tu... amb el record molt personal de la relació amb la 

seva “senyo” , d’aquella carícia, d’aquell conte explicat,el teu record no està entre aquestes 

parets, està en el cor de molts de nosaltres... et recordarem, no precisament pels 

“continguts” que impartim, (assolits o no). 

 

 Ja veus... És el que té fer de mestre... això sí que dura tota la vida. 

 

Ara, ens agradaria sentir dir a un “pajarit” que tens plena de noves activitats aquesta nova 

etapa i que per fi pots dedicar-te a les coses que més t’agraden... 

 

Un petó molt fort dels teus companys!!! 



 

 

CEIP MARE DE DÉU DEL ROCIO, 
UNA ESCOLA OBERTA AL BARRI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PROA (taller d’estudi assistit) 
• Pati obert  
• Biblioteca 
• Psicomotricitat (Infantil) 

ACTIVITATS ESPORTIVES:
• Bàsquet  
• Biatló (cursa, natació i esgrima) 
• Handbol 
• Futbol Sala 
• Karate 
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