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Com a cloenda de l’any de les cultures a l’escola 
hem celebrat la Setmana Cultural amb danses, 
jocs i tallers d’arreu del món.  
Tot i que el temps ens ha fet una mica la 
guitza, ens ho hem passat molt bé i la Setmana 
Cultural ha estat tot un èxit.  
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Editorial 
PAS  

 
 

¡¡Una finestra oberta al món i una vida de dedicació al Rocio!! 
 
 Just acabar la carrera, d’això ja en fa 28 cursos escolars, et destinen com a mestra de Català 

en una escola de Sant Vicenç dels Horts perduda a la muntanya i amb moltes dificultats per accedir 

sobretot quan plovia.  

No va ser fàcil ensenyar Català anant d’aquí cap allà sense temps ni per esmorzar de l’escola 

“Virgen del Rocio” al “Quijote”.  

Anys desprès passa a ser tutora d’Educació Primària, ensenyant a llegir, escriure i a sumar i restar 

entre d’altres als que avui dia són pares dels seus propis alumnes. 

Ràpidament la teva implicació educativa i social et va encaminar a portar la direcció del centre, on 

vas compartir equip amb diferents persones del centre. 

Actualment ets la responsable de l’alumnat nouvingut a l’aula d’acollida i coordinadora LIC. 

Con a mestre de l’escola deixes una emprenta educativa i humana plena de valors a un grapat 

enorme de persones del barri i d’altres cultures. 

 

Sempre has tingut molt present la vessant social intentant que tothom poguès accedir als ajuts, als 

materials i en definitiva a la inclussió educativa dels més desfavorits. També t’ha agradat que  el 

claustre estiguès unit i motivat per assolir els objectius. 

Com a companya, en veu de tothom, volem destacar la teva dedicació professional i el teu tarannà 

humà, compromès i solidari. 

 

Per acabar no volem dir que l’escola Mare de Déu del Rocio 

perd una gran professional de l’educació i una gran 

companya, sinó que el Ceip Isidre Martí tindrà la sort a partir 

del proper curs de comptar amb la teva presència. 

Ens costarà molt no trobar-te pels passadisos, al pati, a la teva 

aula d’acollida, en els claustres on sempre donaves un toc de 

seny. Malgrat tot et tindrem sempre present. 

 

És molt difícil trobar una bona companya, més difícil encara deixar-la i impossible oblidar-la. 

 
 

Dedicat a Elena López García 
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BIBLIOTECA 

 

 
 

UN COP MÉS, LA BIBLIOTECA ÉS  
LA NOSTRA FINESTRA OBERTA AL MÓN !!! 

 
Durant aquests dos trimestres hem conegut molta 
gent que ens han explicat la seva manera de viure 
el món a través dels seus contes i novel.les i ens 
han vingut a veure en persona!  Sempre amb 
l’objectiu marcat per aquest curs “ Les cultures del 
móm”  
 
La Núria Pradas, autora de la novel.la que han 
llegit els alumnes del Cicle Superior: ”La tieta 
Adela a Sevilla”. Ens va signar molts llibres i li vam 
poder fer una llarga entrevista.  

 
En Manuel i l’Antonio, mestres gitanos,  van 
explicar uns bonics contes populars de la seva 
cultura, amb l’acompanyament de la guitarra als 
nens i nenes de 5è. 
 
 
 
 
 
 
 

La 
Clara Gavalda ens va animar a participar 
activament dels seus contes i manualitats a tot 
el cicle inicial i mitjà, cosa que encara 
recordem i portem a la pràctica. 
 

També els més petits de l’escola han estat visitats 
per la Magda i l’Enrica i vam gaudir molt escoltant 
les seves històries. 
 

 
 

 
    

  La Valentina us recomana per 
aquestes    
  vacances…. 

 No deixeu de llegir-ho TOT 

 Aprofiteu el carnet de la Biblioteca 
Municipal “Les Voltes”. 

 Visiteu moltes coses i passeu un molt 
bon estiu. 
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ENGLISH 
PAS 

Summer Word Search Puzzle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S U M S A N D A L S J M H E R 

S T A R U T S W H E N U I T S 

T H E S G N U M M E M R L S O 

H A T S U L B I K I N G S Y T 

O I C E S A R U D O U O N D T 

L H E T T W E N R R E L A X T 

I Y S S W I M M I N G F S E C 

D O B T N D O F E O J U N L E 

A A A N R S D E F I I N I L S 

Y H R E S O R W I T O H T A H 

T H B E A C H E A A U T U B M 

N E E Q S C U S I C N O X E N 

E A C N R E T H N A T N U S E 

T W U E N R T Y S V E C O A N 

D S E O F S E P T E M B E B R 

AUGUST  JULY 

BARBECUE  RELAX 

BASEBALL  SANDALS 

BEACH  SHORTS 

BIKING  SOCCER 

GOLF  SUNBURN 

HATS  SUNSCREEN 

HOLIDAY  SUNTAN 

HOT  SWIMMING 

HUMID  VACATION 
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Infantil – P3 

    
El passat 25 de maig vam anar d’excursió a la platja de Vilanova 
i la Geltrú, els alumnes d’educació infantil i el primer cicle de 
primària. 
 
Va ser molt divertit !! Menjar en un espai diferent (fins i tot amb 
una mica de sorra), jugar amb l’aigua i la sorra mullada, 
dutxar-nos... tota una gran aventura per nosaltres en la qual 
vam gaudir molt i estem desitjant repetir si es possible. 

Agafant forçes! 

Un, dos i tres... “al agua patos” 

Que freda!! Millor 
jugar amb la sorra 

Ooohhh!! I abans de 
marxar vam tastar un 
gelat 
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Infantil – P4 
PAS  

EXCURSIÓ AL TREN DE VAPOREXCURSIÓ AL TREN DE VAPOREXCURSIÓ AL TREN DE VAPOREXCURSIÓ AL TREN DE VAPOR    
El passat mes de febrer, 
les Tortugues junt amb 
P-5, 1r i 2n vam anar 
d’excursió al Museu del 
Ferrocarril de Martorell. 
Va ser una sortida ben 
divertida i vam 
conèixer la VAP “la 
locomotora que treu 
fum”. És una locomotora 
que funciona amb carbó 
i treu fum negre i blanc. Tothom l’estima i la cuida molt, 
d’aquesta manera vam poder viatjar amb ella fins a Monistrol. 
Vam observar el camp, les flors i el riu Llobregat que ens va 
acompanyar gairebé tot el camí. També vam conèixer la 
muntanya de Montserrat amb les seves pedres llargues i 
punxegudes! 
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Infantil – P5 

 
 

 
 
 

Els nens i nenes de P5 som uns artistes! Aquest any hem 
representat la llegenda de Sant Jordi per a la resta d’alumnes 
d’Infantil i de Cicle Inicial de l’escola, i també hem convidat a les 
nostres famílies. 
Els primers moments, han estat difícils perquè estàvem una mica 
nerviosos i vergonyosos, però animats i recolzats per la nostra 
mestra de psicomotricitat, la Núria, qui ha fet possible aquesta 
experiència ens en hem sortit molt bé! Tothom ens ha felicitat!!! 
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Primer  
PAS  

 

 
Aquest tercer trimestre, els nens i les nenes de 1er, hem tingut uns tutors 
de lectura molt especials.  
Els alumnes de 6é, cada dijous a la tarda 
han estat amb nosaltres per ajudar-nos i 
ensenyar-nos a llegir millor. 
Cada nen i nena de 1er, teníem un tutor o 
tutora de 6é. Amb ells i elles hem estat 
llegint un conte molt divertit anomenat 
“La bruixa desastrosa”. I hem de dir que ens ho hem passat força bé i a 
més, hem après moltes coses. 

Ens han explicat com llegir i 
pronunciar les paraules difícils, com 
llegir les preguntes i les exclamacions. 
També, que quan hi ha una coma ens 
hem d’aturar una mica i quan hi ha un 
punt hem de fer una pausa un poquet 
més llarga. 
De tan en tan, ens feien preguntes per 

veure si havíem comprés el que estàvem llegint. 
Els dies que hem acabat una mica abans, hem aprofitat per fer una fitxa 
de lectura, cal·ligrafia o algun dibuix. 
Com que estem tan agraïts amb els tutors i tutores de 6é, l’últim dia els 
vam regalar un diploma, donant-los les gràcies per haver-nos ajudat 
tant. 
Els alumnes de 1er us desitgem molta sort a l´institut! 
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Segon 
 

 

El passat 27 de Maig ens va venir a visitar el Bufalletres per segona vegada a la 

classe de Segon Curs. El primer dia ens va deixar meravellats amb els seu bagul ple 

de contes, personatges i màgia per tot arreu, però ens va fer un encàrrec molt 

important, que nosaltres també havíem de participar creant amb una capseta, i per 

grups, el nostre propi conte! Per tant, l’altre dia ens va venir a veure com havíem 

treballat de bé i sobretot per veure les nostres pròpies creacions! 

Ho hem posat en comú amb la nostra mestra a la classe i aquestes són algunes de 

les opinions que han sortit: 

A mi em va agradar quan...A mi em va agradar quan...A mi em va agradar quan...A mi em va agradar quan...    

JonathanJonathanJonathanJonathan: “quan estàvem fent els ninots amb plastilina” 

AbelAbelAbelAbel: “El primer conte que va explicar que va fer un truc de màgia.” 

KhadijaKhadijaKhadijaKhadija: “El Bufalletres es va posar molt content quan vam explicar cada grup el 

conte.” 

SantiSantiSantiSanti: “Quan vam cantar la cançó d’un gos i un gat, va fer-se amics” 

IvánIvánIvánIván: “Quan el Bufalletres estava explicant el conte del sol i el núvol” 

JiabóJiabóJiabóJiabó: “Quan va dibuixar el gat a la pissarra” 

SonSonSonSoniaiaiaia: “Quan va dir que els trossos de tela eren personatges: la bruixa, el dimoni...” 

GeovanaGeovanaGeovanaGeovana: “Quan va explicar el conte de la Matrioska”. 

Resumint, hem disfrutat molts els dos dies que ens ha vingut a visitar, i com a 

mostra aqui un deixem algunes fotos de les postres creacions tan originals.  
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Tercer 
PAS     

VISITA A L’AJUNTAMENTVISITA A L’AJUNTAMENTVISITA A L’AJUNTAMENTVISITA A L’AJUNTAMENT    
    

El passat mes d’abril els nens i 

nenes de tercer vam visitar l’Ajuntament 

de Sant Vicenç dels Horts i la seva 

alcaldessa Amparo Piqueras. Ens ho 

vam passar molt bé i vam aprofitar la 

visita per fer  moltes preguntes a l’alcaldessa.  

Algunes d’aquestes preguntes van ser les següents:  

 

- “ A quina escola vas estudiar?”  

- “ En què consisteix la feina d’alcaldessa?” 

- “ És difícil ser alcaldessa?” 

- “ Com et vas convertir en alcaldessa?” 

- “ Quan s’acabarà la crisi?” 

- “ Què t’agradaria que hi hagués a Sant Vicenç que encara no hi ha?” 

- “ Per què aquest Nadal hi havia un enllumenat molt pobre?” 

- “ Tens guardaespatlles?” 

- “ Tens carnet de conduir?” 

- “Què és el que més t’agrada del poble? I el què menys?” 

 

Vam fer moltes més preguntes i l’alcaldessa ens va contestar a totes elles. 

Per exemple, ens va dir que tenia 

carnet de conduir i que per ser 

alcaldessa la gent del poble l’havia de 

votar. Ens va comentar que era molt 

difícil ser alcaldessa, però que li 

agradava molt el poble de Sant Vicenç 

dels Horts i la seva gent.   

En acabar la visita, l’alcaldessa ens 

van regalar dolços, llapis i pins! Va ser 

un dia per recordar…  
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Quart 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Els nens i nenes de la classe de 3r, 4t i 6è van anar al Canal 
Olímpic el divendres 28 de maig. Va ser molt divertit i ens 
agradaria tornar.                                               
..................................................    Amparo, Amin i Juan Manuel 
Quan vam arribar teníem moltes ganes de fer el piragüisme i el tir 
amb arc, però havíem  d’esperar fins al mig dia perquè hi havia 
més escoles.    
                                               Nohaila, Raul C, Génesis i Cristina  
 
 

Algunes nenes quan vam veure l’aigua del canal 
començarem a plorar perquè tenien por. Els mestres ens 
vam tranquil·litzar i ens vam dir que pujaríem amb 
nosaltres.                    
.....................................Amina, Dillan, Otmane i Mouhsen 
 
Després d’esmorzar ens van deixar una bona estona per 
jugar i anar al lavabo. Ens va agradar molt jugar a voleibol, 
alguns van preferir el futbol, la corda, agafar crancs, etc.         
......................................Tamara, Hanane, Raul F i Zaynab 
 

Vam dinar tots junts i després ens van repartir en dos grups, 3r 
faria piragüisme i 6è tir amb arc, 4t podia escollir el que volia 
fer primer.      
                 ..................... Amparo, Amin i Juan Manuel 
 
Amb l’armilla salvavides i el rem vam anar per parelles a 
agafar les canoes. Al principi teníem por, però quan ens vam 
adonar que eren segures la por va marxar. La majoria ens 
xocàvem amb les roques i amb les altres canoes. Va ser molt 
divertit.                                                                             
.............................................Mª Angeles, Carlos, Leila i Maria 
 
 

Quan vam pujar a les canoes no sabíem remar, però 
després d’una bona estona vam aprendre. Al final, la majoria 
de nens no volien sortir de la canoa. Volíem seguir fent 
piragüisme.                                                                   
....................................... Amina, Dillan, Otmane i Mouhsen 
 
Al tir amb arc ens teníem que posar per parelles, cadascun 
tirava tres fletxes que després les anaven a buscar per 
tornar-les a llençar. Ens ho vam passar molt bé i va ser molt 
divertit.               .............                                                    
...................................Jesús, Andrea, Abdeslam i Jhoselyn 
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Cinquè 
PAS  

 
 
 
 
 
 

Enguany els nens i nenes de 5è i 6è vam 
anar de colònies a Cal Candi, a Vilada 
(Berguedà). Vam passar tres dies 
inoblidables, fent moltes activitats i 
compartint bones estones amb els 
companys, les mestres i els monitors/es. 
 
El primer dia al matí vam visitar el  Pantà de la Baells, un embassament enorme situat a Cercs 
i Vilada. Ens van explicar que l’objectiu de la presa és regular la conca alta del riu Llobregat, 
abastar l’aigua de l’àrea metropolitana de Barcelona, i també fer  energia hidroelèctrica. 
A mig matí vam anar a deixar les motxilles a la casa de colònies i vam dinar. A la tarda ens ho 
vam passar d’allò més bé fent hípica, ens van ensenyar a muntar i cuidar els cavalls i ponis, per 
recuperar forces vam berenar allà mateix. 
 
Després de dutxar-nos i sopar ens vam divertir molt jugant a jocs de nit amb les nostres 
llanternes, que per cert, a més d’un ens la van requisar les mestres a la nit perquè era l’hora 
de dormir i nosaltres encara teníem ganes de més joc!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al dia següent al matí vam fer dues activitats, el freesbe –golf (jocs de punteria amb el 
freesbe) i també rocòdrom. A la tarda mountain bike i buscar fòssils.  I a la nit, després de 
sopar i posar-nos ben macos i maques, allò que tant esperàvem, la discoteca!! Vam ballar 
moltíssim i ens van fer còctels, sense alcohol es clar! 
 
L’últim dia vam fer orientació al voltant de la casa i després de dinar i tenir una estoneta de 
temps lliure vam haver de marxar… Ens va donar una mica de pena anar-nos, ben de gust ens 
hi estaríem uns quants dies més! Vam estar de luxe!  
 
Ens hi emportem un bon record, i recomanem l’experiència a tots/es el companys/es de 
l’escola, ja que t’ho passes genial i són vivències de les quals s’aprenen molt.  
 
Apa! doncs amb aquest petit resum del nostre pas per Cal Candi ja us podreu haver fet una 
idea de com van anar les  colònies del curs 2.009/2.010. 
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Sisè 
 

 
 
 

 
 
El divendes quatre de juny de 2010, els nens més grans de l’escola van fer 
l’obra de teatre, titulada “El Malson”. Tot va començar abans de Setmana 
Santa, quan en Toni, el Mestre de teatre, ens va demanar escriure la 
nostra obra de teatre. Al principi pensàvem que no ho aconseguiriem però 
vam posar molt d’esforç i… va arribar el dia de l’estrena. Estàvem molt 
nerviosos i vam viure experiències inoblidables. 
 
Quan es va aixecar el telò, el cor ens palpitava molt ràpid, però quan vam 
dir la primera frase els nervis van desaparèixer. Alguns nens no sabien la 
seva frase, però nosaltres teniem clar el que haviem de fer quan algú es 
quedava en blanc. 
 
Un dels moments més emotius va ser quan el Toni ens va dir “molta 
merda”, que és una expressió que s’utilitza al teatre per desitjar molta 
sort, i ens va abraçar a tots fent una pinya. La veritat és que ens vam 
esforçar molt i esperem que tots hagiu gaudit de la nostra obra. 
 
Volem donar les gràcies a les mares, al Toni, a la Noemi, a la Carme, al 
Miquel i a l’Albert per la seva col·laboració i la seva paciència. 
 
Bones vacances d’estiu i com es diu al teatre: “molta merda a tots i 
totes!”. 
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E. Especial 
 

 
 
 

Durant el curs hem intentat apropar-nos una mica més al coneixement d’algunes cultures. 

Sobretot aquelles més significatives pels nostres alumnes. 

 

Les cultures que hem destacat han estat: L’àrab, la xinesa, la llatino-americana, la 

catalana i la gitana. 

 

L’experiència ha sigut molt profitosa, ja que els nostres alumnes han pogut extraure de 

cada una d’elles els aspectes més positius i interessants per a ells. 

 

Ens hem adonat que hi ha moltes semblances entre nosaltres i és molt més el que ens 

uneix que el que ens fa diferents. 

 

Tenim la gran sort de pertanyer  a una escola en la que convivim nens i nenes de tot 

arreu del món i entre tots hem de fer un gran pont que ens uneixi. 

Les mestres d’EE, Sandra i Mª José us desitgem: 

 

Bones Vacances!       节日快乐节日快乐节日快乐节日快乐                                         

¡Felices vacaciones!     أعيادا سعيدة   
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Música 
 

Com ja sabeu, aquest curs ha estat l’any de les 

cultures i els nens i nens hem treballat molts aspectes de les 

diferents cultures que hi podem trobar a la nostra escola. I 

com que la nostra setmana cultural ha estat dedicada a 

aquest tema, hem jugat, hem fet tallers de diferents cultures 

i... hem ballat! 

 

Cada cicle ha estat treballant una dansa catalana que hem 

representat i ensenyat a tots els nostres companys, des dels 

més petits als més grans. El Cicle inicial hem ballat la dansa 

EL PATATUF amb una coreografia molt senzilla en la qual els 

balladors col locats en forma de doble rodona, piquen de �

mans tres cops en diverses ocasions, fan el moviment de peus, 

els nois fan un rístol a la seva parella i es mouen buscant la noia 

següent, repetint els moviments fins tornar a la parella original.  

 

A Cicle mitjà hem treballat un ball  que fa molts i 

moltsanys tenia la funció simbòlica i cerimonial per fer el pas de 

nena fadrí davant de tota la comunitat. A aquest ball de 

parelles anomenat L’INDIOT, les parelles no es donen mai la 

mà, sinó que van unides amb un mocador i  han d’anar 

passant per   sota dels  ponts formats per la resta de parelles. 

 

A Cicle Superior, hem treballat la sardana LA SANTA 

ESPINA, una de les sardanes més populars de Catalunya. Es 

balla en cercle seguint la música interpretada per una cobla. Un 

nombre indeterminat de balladors formen un cercle agafant-se 

de les mans i mirant al centre, ballant en rotllana cap a dreta i 

esquerra i on qualsevol persona pot afegir-se individualment o 

en parella en qualsevol moment del ball. Ha estat molt divertit i 

aquí us deixem les nostres fotos perquè mireu que bé que ho 

vam fer! 
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