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• Biblioteca: La Valentina informa

 Anglès: We speak in English!!!

 Activitats per cicles

Infantil
P3: A P3 ja escrivim!
P4: Visita a la biblioteca “Les 
Voltes”
P5: Joan Miró

Cicle Inicial
1r: Anem a la Fundació Miró!
2n: Projecte de medi – L’antic 
Egipte

Cicle Mitjà
3r: Projecte de “Sant Vicenç dels 
Horts”
4t: Ronda de llibres

Cicle Superior
5è: Aula dial
6è: Fins aviat alumnes de sisè

 Educació Especial: Com 
augmentar l'autoestima?

 Música: Gran èxit musical!

 A. Acollida: Els nens i nenes de 
l’Aula d’Acollida (2011-2012)

 Teatre a l’escola: Perduts i     I 
Mostra de teatre a l’escola

 AFA i Informacions

 Passatemps: Qui és qui?

      

Vivim en una societat que s’ha anat definint com a complexa i 

líquida. Una societat on les paraules canvi i mobilitat esdevenen 
quotidianitat.  Una societat basada en les exigències del 

coneixement i en l’ús i l’abús de la informació. Una societat 
amb grans desequilibris econòmics, ecològics i noves formes de 
desigualtat i fractura social. Una societat amb moltes amenaces 

però també amb moltes  oportunitats. Aquesta societat 

necessita persones amb altes capacitats professionals i, sobretot, 

persones capaces de conviure en pla d’igualtat des del 

respecte a la diferència, per construir conjuntament nous 
espais de ciutadania i afrontar, amb creativitat i responsabilitat, els 

reptes del futur immediat.

Introducció 
Projecte de Comunitats d’Aprenentatge 
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BIBLIOTECA 
 
 
  

Aquest tercer trimestre la Valentina ens ha donat una molt bona sorpresa als 

pallassos, equilibristes i malabaristes de l’escola! Mireu! 

 

 

 

 

 

       ELS PALLASSOS                       ELS EQUILIBRISTES          ELS MALABARISTES 

 

Sabeu què estem fent en aquestes fotos? Estem llegint uns contes, però uns de 

molt especials que la Valentina ens ha regalat! Els pallassos i els equilibristes estem 

llegint EL LLEÓ I EL RATOLÍ, i els malabaristes UNA CAPSA DE COLORS VIUS. Són dos 

llibres molt macos que cada setmana llegim amb la Valentina i amb els quals, 

igual que els nens més grans, hem començat a fer tertúlies literàries. Ens han 

agradat tant que aquest estiu  ens els podrem portar a casa per sempre més per 

llegir-ho tantes vegades com vulguem! Però no sols aquests sinó molts més, 

perquè a nosaltres ens encanten els contes i com que la Valentina és tan llesta i 

ho sap, aquí ens ha deixat algunes recomanacions per a l’estiu a tots els nens i 

nenes de l’escola:  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Perquè llegir ens fa 
més grans…Espero 
que agafeu molts 

llibres aquest estiu. Us 
estaré esperant! Bones 

vacances! 

Infantil    Cicle Mitjà 
La bruixa    Bat Pat 
El abrigo de Pupa   Avis 
Quina rebequeria!   La penya dels tigres 
   
 
Cicle inicial    Cicle Superior 
Ogres i gegants   Diari d’una penjada 
El dia que vas néixer   Diari del Greg 
Tots uns homes   La mare mai no em va dir… 
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English 
PAS  

 

 

 
 

 
Durant el curs, els alumnes de primària han anat gravant 
diversos vídeos en anglès, amb l’ objectiu de practicar 
l’expressió oral i passar-s’ho molt bé al mateix temps. Des de 
primer fins a sisè, tothom ha tingut l’oportunitat de realitzar, 
almenys, un sketch.  Us animem a visitar els blocs dels diferents 
cicles i veure els alumnes fent d’actors... en anglès!  
 
Aquí en teniu algunes imatges... 
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Infantil – P3 
 
  

 

A la classe dels pallassos, cada cop ho fan millor! Mireu com escriuen 

ja els seus noms! 
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Infantil – P4 
PAS  

 
 

 

Els nens i les nenes de P4, el dia 9 de maig de 2012, vam anar visitar la biblioteca municipal “Les 

Voltes”. Alguns ja la coneixíem, però tots i totes en teníem moltes ganes perquè ens encanta anar 

a la biblioteca de l’escola on la Valentina i la Vicky ens expliquen sempre contes genials i a més, 

aquest tercer trimestre hem inaugurat la biblioteca d’aula amb el seu servei de préstec setmanal. 

Per tant, poder anar a visitar la biblioteca de Sant Vicenç ens va semblar genial!!! 

 

 

 

 

         Biblioteca d’aula a P4 

          

         

 

 

La sortida a la biblioteca va anar molt bé. Ens van acompanyar tres familiars voluntaris i vam 

anar-hi a peu com fan els nens i les nenes grans de la nostra escola i ho vam superar amb molt 

bona nota! Allà, vam fer una rotllana i ens van explicar alguns dels contes màgics que tenen i, per 

acabar, vam seure a les cadires i ens van deixar mirar tot de contes. A més, qui va voler es va fer 

el carnet de la biblioteca i així, quan visitem la biblioteca amb les nostres famílies, gràcies al 

servei de préstec, podrem emportar-nos a casa: contes, llibres de coneixements, pel·lícules en 

dvd, cd de música... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca “Les Voltes” 
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Infantil – P5 

 

HOLA! 

ELS MALABARISTES, 

ALUMNES D’EI-5 ANYS, 

ESTEM TREBALLANT 

L’ARTISTA JOAN MIRÓ. 

HEM APRÈS MOLTES 

COSES: COM TREBALLAVA, 

QUÈ FEIA I COM ... EL QUE MÉS ENS HA SORPRÈS, ÉS QUE 

FEIA ESCULTURES AMB MATERIALS DIFERENTS QUE ES 

TROBAVA ABANDONATS PELS CARRERS I A PARTIR D’AQUÍ 

HEM DECIDIT FER UNA ESCULTURA ENTRE TOTS, AMB 

OBJECTES VELLS DE CASA... 

 

 

AQUÍ TENIU EL 

RESULTAT: “DONA, PARE 
I FILLS EN LA NIT”. EL 

PODEU VEURE EL 

VESTÍBUL DE L’ESCOLA. 

 
 

 
 
 

A REVEURE! 
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Primer  
PAS  

 

 
 
 
Durant aquest curs, tota l’escola hem treballat a fons l’artista Joan Miró. 

Concretament a l’etapa de Primària i des de l’àrea de Plàstica, ens hem 

organitzat a partir de tres tallers rotatius: un de pintura, un d’artesania i un 

altre de reciclatge.  

 

A partir d’aquests tallers hem après molt sobre la vida i l’obra de Miró i hem 

reproduït, amb l’ús de diversos materials, algunes de les seves pintures i 

escultures més conegudes del moviment artístic del surrealisme.  

 

Per finalitzar aquesta feina 

compartida per tothom, vam 

realitzar la sortida a la Fundació 

Miró, a Barcelona. Allà vam poder 

gaudir d’un itinerari comentat de 

l’obra de l’artista i vam descobrir 

molts detalls interessants de les 

seves produccions més famoses.  

 

Després de la visita a l’interior del centre, vam sortir a la terrassa on vam 

poder observar una altra exposició d’escultures. En sortir, vam fer l’esmorzar 

tots plegats al parc del costat de la Fundació.  

 

Ens ho vam passar molt bé!  
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Segon 

 
Els nens i les nenes de segon hem treballat a medi l’antic Egipte. Volíem 

saber moltes coses sobre aquest país i la seva història: què eren les 

piràmides, qui eren els faraons, qui va ser Cleopatra, etc.  

Per a tot això hem utilitzat els llibres, però també hem aprés buscant la 

informació a Internet, veient algunes pel·lícules, i fins i tot jugant!  

Després de molt investigar hem descobert com va morir el jove faraó 

Tuttankamon. A més, hem aprés a llegir els jeroglífics, els signes que 

utilitzaven els egipcis per escriure. El que més ens ha agradat ha estat 

veure com són les piràmides per dins i saber coses de la vida de 

Cleopatra.  

Ah! I si algun cop aneu a Egipte, molt de compte amb els cocodrils que hi 

ha a la vora del riu Nil, n’està ple! 
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Tercer 

 

Durant aquest curs, els nens i nenes de la classe de 3r hem dut a terme 
diferents projectes a l’àrea de medi. 

Un d’ells ha estat el projecte de Sant Vicenç dels Horts, el nostre poble. Com 
que teníem curiositat per saber coses com: quants habitants té Sant Vicenç, 
com es va fer el seu escut o quina va ser la primera escola que es va construir, 
vam començar a treballar i a buscar informació. 

 

  Hem pogut treballar de moltes maneres: 
individualment, en grups, demanant ajuda als pares i les 
mares... I també hem fet gràfics de població, demanant 
informació a l’Ajuntament i a l’arxiu municipal. Sabíeu 
que Sant Vicenç ha crescut en 1.118 habitants des de 
l’any 2006 a l’any 2011? 

 

Hem estudiat el mapa de la localitat i els serveis que ens ofereix el 
nostre poble, la seva història i l’origen del seu nom. Sabíeu que 
primerament aquest poble s’anomenava la Garrosa? També hem 
estudiat l’escut de Sant Vicenç a partir de la seva llegenda que és 
molt interessant. 

 

Una de les parts del projecte que més ens ha agradat, va 
ser quan vam treballar les cases antigues del poble i els 
diferents estils: cases modernistes com Can Comamala o 
Cal Roca, cases noucentistes com Ca l’Orris, etc...  

 

Per acabar aquest projecte, vam fer una visita a 
l’Ajuntament i li vam fer una entrevista a l’alcalde Oriol 
Junqueras amb preguntes que havíem preparat a 
classe. Després vam fer un recorregut per visitar totes 
aquelles cases tan maques que havíem estudiat. 

 

Com veieu hem treballat força, però també hem après i ens hem divertit molt. 
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Quart 
 

 

Els i les alumnes de 4t hem participat, per primera vegada, a la “ Ronda de 
Llibres”, adreçada als alumnes de les escoles de Corbera de Llobregat, Sant Vicenç 
dels Horts i Torrelles de Llobregat i, basada en la lectura de vuit llibres. 

Ronda de Llibres és una activitat que té com objectius: millorar les 
competències lectores de l’alumnat i fomentar l’hàbit lector i el plaer per la lectura. 
 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gràcies a la participació en el concurs, hem 
llegit cada dia i notem que ara llegim més 
ràpids. 
Un dels llibres es titulava “La meravellosa 
medicina d’en Jordi ”, on sortia una àvia molt 
divertida. 
També, hem llegit poemes de Joana Raspall , i 
un recull de contes on tot està al revés: 
“Coses que passen de tant en tant” 
El Juan era el nostre portaveu, estava molt 
nerviós però ho va fer molt bé. 

Lucia, Àlex, Toni, Ruben, Juan i Adrian P. 
 

Quan encertàvem les preguntes ens 
posàvem molt contents, però quan no 
encertàvem no ens posàvem tristos i 
mai ens desanimàvem.  
El més important era passar-ho bé!!! 
Si voleu saber la història de les 
“Antibarbies”, us recomanem: “ No fotis, 
Marta!” És genial!!! 
Havien dos llibres en castellà i un d’ells 
era: “Muros”, que contava la bonica 
història d’amistat entre Helena i Adrian.  
A més a més de llegir els vuits llibres, 
havíem de preparar les preguntes per al 
concurs. 
Mariam, Ikram, Khadija, Sonia i Adrian G. 

Durant el concurs, hem rebut moltes 
cartes dels autors dels llibres, destijant-nos 
molta sort!!! 
Hem conegut a una bruixa sabonera: 
“Flairosa, la bruixa dels sabons ”. 
Havia un home islandès que estenia fulles 
d’enciam amb la roba interior en, “Mi 
vecino de abajo”. 
També,  hem llegit un còmic molt divertit, 
“Yakari ”, que era un petit indi.  
El treballar en grup durant molts mesos ha 
estat molt profitós. 

Ainoa, Laura, Santi, Ivan i Abel 
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Cinquè 
PAS 

 
 
 

Els nens de l’escola Iris, l’institut  Gabriela Mistral i nosaltres (l’escola Mare de deu del Rocio) hem decidit 
fer Aula dial per explicar notícies per la ràdio de Sant Vicenç. 
Primer totes les profes de les escoles van fer petits grups de 3 o de 4 alumnes de cada escola , i també van 
elegir les notícies.  
Després ens havíem ajuntat tots a l’institut la Grabriela Mistral per presentar-nos amb el nostre grup, i  
preparar la notícia.  
Després ens havien ajuntat a l’ escola Iris, per acabar la notícia. 
Un altre dia ens havíem ajuntat a la nostra escola per repassar la notícia, repartir el que diem cadascun i 
vocalitzar. 
Ens vem dividir en 3 grups, i cada grup anava un dia a explicar la seva notícia a la ràdio. 
L’ última vegada que ens vem veure vam fer un pica-pica. 

ENS VA AGRADAR MOLT FER L’AULA DIAL!!!! 
EN JIE, YOUSRA i VANESSA 

Pensem que el projecte de l’aula dial a estat molt 
interessant, perquè hem après moltes coses sobre 
Sant Vicenç del Horts i hem conegut les persones 
del Iris i Gabriela Mistral. 
I després d’anar a tots els col·legis que 
participàvem vam anar a parlar a la ràdio en 
petits grups. Vam anar el dimarts 29 de maig, el 
dijous 31, i el dimarts 5 de juny. 
Ens ha agradat molt aquesta activitat. 

AITANA, OUKACHA i SARA  

Aquest curs hem treballat la notícia, amb l’Iris l’institut Grabiela Mistral i 
nosaltres, l’escola Mare de Déu del Rocio. Hem anat a la ràdio i hem 
col·laborat tots, fins i tot els profes. Hem conegut a gent nova i hem fet més 
amics, les notícies les hem fet en grups de 3: un de la Grabiela, un de l’Iris i 
un del Rocio. L’últim dia vam fer un pica-pica, nosaltres vam portar patates 
de bossa, els de la Grabiela pastís i galetes i els de l’Iris beguda.  
Vam menjar molt fins no poder més, vam jugar a futbol i a altres coses. 
Ens ha agradat molt i voldríem tornar un altre cop. 
                                                           DESIRÉE, DAVID I JUAN DANIEL 
 

M’agrada’t molt anar a la 
ràdio i fer-ho amb els meus 
companys de l’Iris i l’institut 
de la Grabiela Mistral i també 
fer el ‘pica pica’. Al principi 
no els coneixia, però després 
va ser divertit. 

Cristina ji wu 
M’ha agradat molt fer-ho 
amb els companys  que no 
coneixia i també fer la ràdio 
amb ells. I també fer el ‘pica 
pica’.   Bilal  
A mi m’ha agradat molt anar 
a la ràdio i dir la meva 
notícia. I parlar en grup i riure 
amb la professora. Finalment 
m’ha agradat més fer el 
‘pica pica’.  Nohaila 
 

L’aula dial ens ha semblat 
interessant perquè els alumnes, 
alhora poden millorar la seva 
expressió oral. 
També hem treballat amb altres 
escoles, i gràcies a aquesta 
experiència hem pogut conèixer a 
més gent. 
A nosaltres tres ens ha agradat 
molt, i ens agradaria tornar a 
repetir aquesta activitat. 
 

Raúl, Alba i Miriam 

Cristina: A mi m’ agradat molt perquè m’he divertit 
molt i jo penso que s’ha de repetir un altre cop 
perquè així ens podem conèixer una mica millor. I 
aquesta és la meva opinió personal. 
Patricia : Jo penso que la idea de l’aula dial ha estat 
molt bé perquè a l’hora d’escriure la notícia hem 
treballat en equip i això es una bona influència, però 
també ens permet conèixer els mètodes que fan 
servir els locutors. 
Rabia: A mi m’ha agradat perquè ha sigut una 
experiència única i inoblidable, m’agradaria repetir-
ho. He après moltíssim i he pogut viure com els 
locutors, encara que he tingut una mica de vergonya.  

Un dia ens vam reunir els de la Gabriela Mistral, els del Iris 
i la classe de 5è del Rocio de Sant Vicenç dels Horts. Al 
principi teníem una mica de vergonya i no ens atrevíem a 
parlar, però després ja ens atrevíem i ens parlàvem. El 
segon dia els del Gabriela tenien els paper,que havíem de 
llegir a la ràdio. El tercer dia vam estar al Roció i ens vam 
divertir tots a l’escola. El quart dia vam anar a la ràdio per 
dir les nostres notícies. Jose Ángel, Álex i Oualid 
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Sisè 

 

Cristina: Us 
trobaré molt a 
faltar! Aquests 
anys han estat 
molt bonics. 
Espero que l’any 
vinent estiguem 
tots junts. 

Genesis: Aquests 
anys he estat en 
una escola molt 
maca, amb uns 
companys molt 
alegres i amb 
uns mestres 
genials.  

Mª Ángeles: 
us portaré 
sempre al 
meu cor. 

Raul: he fet 
amics 
inoblidables!  

Naima: Als meus 
professors i 
companys els 
estimo molt!! 

Abdeslam: 
Encara que 
marxem 
sempre us 
tindré al 
meu cor! 

Adrián: En el Rocio 
heu estat i 
vosaltres m’ heu 
recolzat. Ja sabeu 
que en el meu 
record estareu. 

Amin: Lescola Mare de Déu del 
Rocio és molt especial perquè 
quan comences de petit i 
acabes a 6è et dóna pena.  

Hanane:  
Adéu amics, 
gràcies per 
la vostra 
amistat. 

Leila: 
marxem 
de l’escola 
i tenim 
molts 
records! 
Us 
enyoraré. 

Andrea: m’emporto 
molts bons records 
d’aquesta escola i els 
meus companys són 
molt especials. Els meus 
mestres m’han aportat 
molta alegria.  

Amparo: el Rocio és la 
millor escola del món. 
Els meus mestres han 
sigut molt especials 
per a mi.  

Maria: enyoraré als meus 
companys i mestres. 

Jesús: vull agrair als mestres tot el 
que he après i als companys tot el 
que m’han recolzat aquests anys. 
Per això us dic “moltes gràcies” i 
m’acomiado de tots vosaltres. Us 
estimo molt, fins aviat! 

Tamara: Us 
trobaré a faltar 
molt, us estimo! 

Zaynab: M’ha 
agradat molt poder 
conèixer a tots els 
meus companys.  

Mouhsen: 
Ens ho hem 
passat 
molt bé i 
vull 
repetir el 
que hem 
fet.  

Carlos: He passat moltes 
bones estones al Rocio i 
dono les gràcies per que 
ha estat el lloc on he 
crescut.   

Nohaila: Des de P3 estic 
aquí i mha agradat estar 
aquests anys amb vosaltres. 
Us estimo! 
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E. Especial 

Consells per augmentar l'autoestima en els nens i nenes 

 
L'autoestima és l'amor i estima que tenim per nosaltres mateixos. Cada nova 
experiència, cada èxit o fracàs i totes les coses que fem van formant i canviant 
la imatge que tenim sobre nosaltres mateixos. 

Si el nen forma una baixa autoestima, li perjudicaria en la formació de la seva 
personalitat. 

Per aconseguir que es converteixi en una persona feliç existeixen alguns 
consells que els pares poden dur a terme: 
 

 Educa al teu fill al fet que sigui sociable. 
 Transmet als nens el valor de compartir. 
 Ensenya al teu fill a gaudir de les petites coses. 
 No comparis al teu fill amb altres nens. 
 Permet que els teus fills s'equivoquin o cometin errors. 
 Juga amb els nens. 
 Parla amb cadascun dels teus fills. 
 Sigues afectuós amb els teus fills 
 Passa temps lliure amb els teus fills. 
 No actuïs de forma violenta enfront dels nens. 
 Confia en ells. 
 Busca raons per elogiar als teus fills. 
 Inculca la idea de l'esforç. 
 Escolta amb atenció el teu fill. 
 Ensenya als teus fills a valorar les altres persones. 
 No eduquis a nens que se sentin culpables. 
 

BONES VACANCES A 
TOTS. 

ESCOLA M. D. ROCIO. 

FINS 
SETEMBRE! 
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Música 
 

 

 

 
 
El Pinotxo,  el Patufet, l’Aladí, La Caputxeta Vermella, la Rateta, el flautista 

d’Hamelí... Personatges que tothom coneguem i que des de fa uns dies no 

pertanyen sols a les pàgines de contes. 

El passat 30 de maig, un any 

més, la nostra escola ha 

participat en un gran 

projecte: el musical 

CONTESROCK. Els nens i nenes 

de 4t i 5è, a l’inici de curs 

vam estar escoltant música 

rock catalana i vam escollir 

aquelles que més ens van 

agradar. I aleshores va 

començar el gran treball: 

contes, veus, dibuixos, balls i música barrejats per poder gaudir i mostrar a les 

nostres famílies i altres escoles un espectacle inoblidable. La cançó de Llença’t 

de Lax’n’busto va convertir-se en el bonic conte cantat de Pinotxo, L’Empordà de 

Sopa de cabra va convertir-se en un divertit ball del Patufet, Si et quedes amb mi 

de Sopa de cabra es va convertir durant uns minuts en La Caputxeta Vermella, 

cançó que més de 300 nens i nenes vam cantar tots plegats. Tot això enllaça’t 

amb un bonic conte que va recórrer totes les actuacions de les set escoles 

participants per acabar amb una sorpresa final on tots els nens aixecats vam 

cantar als pares UN CONTE AMB TU, una cançó molt especial que sempre 

guardarem al nostre cor i que un dels mestres de música va composar per a 

l’ocasió. 

Música en directe, vestuari preparat, vídeos projectats, artistes a l’escenari i 

acció! Qui no ho vulgui creure, que ho vagi a veure!      http://xtec.cat/ceip-rocio/ 
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Acollida 
 

Els nens iEls nens iEls nens iEls nens i nenes de l’Aula d’Acollida nenes de l’Aula d’Acollida nenes de l’Aula d’Acollida nenes de l’Aula d’Acollida (2011 (2011 (2011 (2011----2012)2012)2012)2012)    

 Aquest any ja s’acaba l’Aula d’acollida, per a nosaltres. Alguns marxem a l’institut i 

d’altres, ja no ens cal i per això ja no seguirem el curs vinent. Però estem contents i 

satisfets, per la feina que hem fet i creiem que ens ha ajudat a millorar alhora d’ 

entendre més la cultura i l’idioma de Catalunya.  

 
A més de passar-ho bé i fer coses divertides, no només estudiar, hem fet obres de 

teatre, receptes, contes, lectures, jocs, cançons... Per això ens acomiadem de tots vosaltres 

donant-vos les gràcies i tenint un bon record del nostre pas per l’Aula. 

VanessaVanessaVanessaVanessa    ZaynabZaynabZaynabZaynab        NaimaNaimaNaimaNaima    
    
    

MouhsMouhsMouhsMouhsenenenen                DavidDavidDavidDavid    
        
    

    
    
GGGGràcies a l’Escola “ràcies a l’Escola “ràcies a l’Escola “ràcies a l’Escola “Mare de DéuMare de DéuMare de DéuMare de Déu del del del del Roci Roci Roci Rocio”o”o”o”!!!! !!!! !!!! !!!!     
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Teatre a l’escola  
 

 
El divendres 1 de juny, els companys i companyes de 6è van representar al teatre “La 

Vicentina” l’obra Perduts, escrita per ells mateixos, dins la 24a Mostra de Teatre Escolar. A 

dos quarts de quatre van fer la primera representació per a tota l’escola i a les sis de la 

tarda van repetir per a les famílies.  

Durant tot el curs, cada dilluns al matí els nens i nenes de 6è han fet classe de teatre amb 

el Toni (director de l’escola de teatre El Bitxo), la Noemi (la tutora) ha ajudat en la 

redacció del guió, les mares han col·laborat a fer els decorats i entre tots el resultat ha 

estat fantàstic. 

 

El passat dimecres 6 de juny es va celebrar a l’escola 

la I Mostra de Teatre de l’escola Mare de Déu del 

Rocio.  

Després del pati van actuar els petits de l’escola, P3, P4, 1r i 2n. P3 

va representar Els tres porquets, P4 El Patufet. 1r ens va oferir una 

versió molt particular de Les set cabretes i el llop i 2n va fer 

Tres botons, una història sobre la importància 

de compartir.  

 

A la tarda vam seguir amb les representacions, 

els tocava el torn als de cicle mitjà i superior. 3r 

va fer Els músics de Bremen. Els nens i nenes de 4t van 

fer 3 obres diferents: L’enigma de l’esfinx, El trol rabiüt i les tres 

cabretes i La història d’en Wang Hua. La classe de 5è va tancar la 

mostra amb una representació de El flautista d’Hamelín.  

Totes les obres van ser molt interessants.  

L’any vinent més i millor!  
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AFA i INFORMACIONS Com ja sabeu el passat 16 de maig vam 

aprovar els nous estatuts per passar d’A.M.P.A. a AFA (Associació de familiars d´alumnes). Si 

voleu llegir-los estan penjats en la pàgina web del col·legi, en l’apartat de l’AFA. 

 

L’AFA s’encarrega de les activitats extraescolars (karate, tennis taula, hip-hop, psicomotricitat, 

gimnàstica rítmica, biblioteca extraescolar i pati obert) i participa en les festes que s’organitzen a 

l’escola: a la castanyada dona els ingredients pels panellets i torra les castanyes dels nens i pels 

familiar per vendre, per Nadal l’AFA omple els mitjons dels més petits, reparteix dolços pels grans, 

ajuda en la decoraració del gimnàs i també fa les fotografies amb el patge reial. Per Carnestotes 

fem la xocolatada i ajudem amb les disfresses. A la Diada de la música col·laborem repartint el pa 

amb xocolata, a Sant Jordi participem en els estands de manualitats i venem roses i llibres. I per 

finalitzar… LA GRAN FESTA DE FI DE CURS, AMB LA PARTICIPACIÓ DE MOLTS FAMILIARS. 

Aprofitem per agrair a totes els familiars, la seva col·laboració durant tot el curs.  

 

Per cert, el curs vinent tindrem empresa nova de menjador, desitgem que sigui del grat de tots. 

 

Us presentem la nova composició de 

la junta de l’AFA. 

 
 

 
L’escola participa en la jornada de presentació 
dels resultats del Projecte INCLUD-ED 

 
El passat dissabte dia 2 de juny l’escola va participar en una jornada de presentació del 
projecte INCLUD-ED a Santa Coloma de Gramanet. 
El projecte INCLUDE-ED és el projecte integrat del VI Programa Marc de la Comissió 
Europea que presenta les solucions als problemes educatius de la Unió Europea. Els seus 

resultats es van presentar al Parlament Europeu a 
Brussel·les el darrer 6 de desembre. El projecte, 
coordinat per CREA de la UB ha durat 5 anys i han 
participat 15 universitats i 14 països europeus. 
La primera part va estar a càrrec de la Dra. Teresa 
Sordé, professora de la UAB, investigadora principal 
del projecte INCLUDE-ED i doctora per Harvard 

University. La segona part va ser una taula rodona amb actuacions d’èxit educatiu. L’escola 
Mare de Déu del Rocio va presentar els grups interactius amb les veus de la Saoussane Ziati 
de P5 i d’en Jesús Escoriza de 6è, presentats per la directora Belinda Siles, en la mateixa 
taula exposava una mare que participa en la formació de familiars d’una escola de Barcelona i 
un alumne de la facultat de pedagogia que es va incorporar a l’educació amb les proves d’accés 
a majors de 25 anys. 
La darrera taula rodona va estar presidida per Àlex Castillo, president de la FAPAC 
(Federació d’associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya) i Judith Surroca 
presidenta del moviment d’innovació Educativa de Lleida 

Presidenta..............................Maite (mare d’Ana P5) 
Secretaria...............................Juani (mare d’Ainhoa 3r i Rubén P3) 
Tresorera...............................Elena (mare d’Ainoa 4t) 
Vocal.....................................Gero (mare de Yasmina 1r i Edgar P3) 
Vocal......................................Yoli (mare de Laura 4t i Lidia P5) 
Vocal......................................Silvia (germana d’Aida 3r) 
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Passatemps

Carme (vetlladora)
Anna (administrativa)
Maria (P3)
Dolors (P4)
Montserrat (P5)
Marta Macías (1r)
Rafa (3r)
Erika (4t)
Gisela (5è)
Noemi (6è)
Vicky (música)
Consol
Imma (A. acollida)
Rubén
Núria
Marta Millet
Belinda
Gemma
M. José (E. especial)
Marina 
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