
Hola gent! 
Us teniem ben abandonats. Fa molts dies que no escrivíem res al blog, però us 
assegurem que des d’ara ens hi dedicarem una estoneta. 
Bé, comencem. 
 

SORTIDA AL MUSEU INDUSTRIAL DEL TER I CAMÍ DELS POUS. 
 

 
El passat divendres 21 
d’octubre els alumnes i mestres 
de CM vam anar al MIT. Hi vam 
anar a peu, pel camí del Vicens. 
La veritat és que ens pensàvem 
que hauríem de caminar més. 
Vam esmorzar i després vam 
entrar al museu. Vam fer dos 
tallers. Un dels tallers consistia 
en veure la salut de les aigües 
del riu Ter i l’observació dels 
animals microscòpics que hi 

havia en l’aigua. Ens va sorprendre veure la quantitat d’animalons que 
hi ha a l’aigua i que els nostres ulls no poden veure. Amb els 
microscòpics si que es veien bé. Després de l’observació vam poder 
arribar a la conclusió que l’ aigua del riu Ter al seu pas per Manlleu no 
era ni massa neta ni massa bruta. L’altre taller era el de “Filem i 
teixim”. Després de vestir-nos com es vestien la gent abans d’anar a 
treballar vam entrar a la fàbrica . Vam veure totes les màquines, 
(continues, telers, aspis...) i ens van explicar per a què servia 
cadascuna. Després vam entrar en una sala on la monitora ens va 
explicar com es feia tot el procés quan no s’havien inventat les 
màquines i es feia tota mà. Ens ho vam passar molt bé filant i cardant 
la llana,el cotó, el cànem... 
Després de dinar vam marxar cap a Roda pel Camí dels pous. A que no 
sabeu quans pous hi ha pel camí?  
 

TEATRE A L’ ELISEU DE RODA DE TER 

 
El dia 8 de novembre vam anar al teatre Eliseu  
a veure l’obra “ Tortuga, l’illa d’en Tresot” de la 
companyia Pera llimonera . Va ser molt 
divertida.  
 
Argument de l’obra. 
 

La llegenda diu que, Tortuga, és una illa on hi ha un gran tresor que 
mai ningú no ha pogut trobar. Expliquen que és plena de terribles 
monstres i de perillosos encanteris, i tothom sap que molts vaixells hi 
han anat, però que cap d’ells no n’ha tornat. Un vell llop de mar 
moribund dóna un mapa del tresor, mig esborrat, a en Jeroni Salat, un 



jove mariner. Enganyat pel Pirata Tresot, es veurà obligat a navegar fins 
a l’illa per cercar el tresor i poder pagar la seva llibertat. En aquesta 
llarga i arriscada aventura, en Jeroni Salat comptarà amb l’ajut d’en 
Romsucat, cuiner del bergantí, per esmunyir-se dels terribles paranys, 
trucs i enganys que els han preparat el Capità Tresot i en Calapop, el 
seu llest contramestre, en aquest llarg i esgotador viatge. 
 
VISITA A LA BIBLIOTECA DE RODA DE TER 
 

El dimarts dia 15 de novembre els alumnes de quart vam anar a visitar 
la biblioteca. Allà vam veure les últimes novetats de llibres i revistes i 
els que no teníem el carnet ens el vam poder fer. Ara tots els alumnes 
podem utilitzar el servei de préstec de la biblioteca del nostre poble i de 
totes les biblioteques de la Xarxa de biblioteques de la Diputació de 
Barcelona. 
 

 

NADAL 2011 
 

El dia 21 de desembre vam celebrar el Nadal a 
l’escola . Cada un dels cicles va escenificar alguna 
de les festes tradicionals del Nadal: caga tió, Nadal, 
Sant Esteve, l’home dels nassos, Cap d’any, any 
nou, reis... 
El cicle mitjà vam escenificar l’home dels nassos, 
Cap d’any i any nou. Ens ho vam passar molt bé 
fent els rodolins, els decorats  i en els assajos. Vam 

aprendre a ballar “La yenka” ,un ball del que no l’havíem sentit a parlar 
mai però que ens va agradar molt.  No sabem com dir-ho, però és un 
ball que s’encomana. 
El més important de tot va ser que ens vam sentir artistes de veritat. 
Fer l’espectacle a la Carpa o fer-lo al teatre no té punt de comparació! 
El dia 22 vam fer cagar el tió a l’escola. El tió del cicle mitjà és una soca 
gegant que obre una boca com la d’un hipopòtam. Allà dins hi cap de 
tot . Tot i que no el vam pas alimentar massa encara va cagar força 
coses. El més important va ser que ens va cagar la coca i la xocolata per 
esmorzar. 
 
DIJOUS LLARDER 

 
 El dia 16 de febrer vam celebrar el Dijous 
gras a l’escola. Vam anar a berenar a la 
muntanyeta del Pla Xic. Des d’allà i aprofitant 
el treball que estem fent a l’escola del Projecte 
Roda vam poder veure les muntanyes que 
envolten el nostre municipi: la serra de 
Bellmunt, els altiplans del Lluçanès i del 
Cabrerès, la serralada del Montseny, el turó 

de Puigcebró... i allà, a l’horitzó la serralada del Pirineu amb els cims 



ben emblanquinats per la 
neu. Després vam berenar i 
com que portàvem uns 
entrepans tan grossos 
gairebé no ens va quedar 
temps per jugar. 
 

CARNAVAL 

 

Ja ha arribat el carnaval. La nostra escola s’ha guarnit per a l’ocasió. Hi ha mim per a tot 

arreu: als passadissos, a les finestres, a les portes...  

Us convidem a veure “Els nostres mims”. Els trobareu a l’entrada del menjador, en un 

dels murals. De segur que us agradarà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE HORT 

 

Com molts ja sabeu a l’escola tenim un hort. Ens fa l’efecte 

que aviat podrem començar a preparar-lo per plantar alguna 

cosa. No tenim massa clar si ens en sortirem i potser ens caldrà 

demanar ajuda a algun avi o algun pare que ens en pugui 

ensenyar. Voldreu venir a treballar amb nosaltres?  


