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A TOTES AQUELLES PERSONES
QUE ENS HAN REGALAT UN MINUT

DEL SEU TEMPS.
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Hola!!! Som els alumnes de 6è de primària i ens ha 
tocat fer el taller de “revista” durant aquest segon 
trimestre.
Ha sigut molt divertit fer aquesta revista, ens ha 
agradat molt. Algunes vegades ens costava més fer 
una cosa, ens encallàvem, però al final tot ha sortit 
bé.

Els nois i noies de l'altre trimestre ho van fer molt 
bé i nosaltres esperem que també ens surti bé i us 
agradi.
Aquest és el 2n número de la revista Pau Casals.

Esperem que us agradi tan com a nosaltres.
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Pau Casals 
“La música, aquest meravellós llenguatge 
universal hauria de ser font de comunicació 

entre tots els homes”

Pau Casals era un famós que tocava el violoncel. 
va néixer al Vendrell el 29 de desembre de 1876 i 

Va morir l'any 1973 a l'edat de 96 anys.

A quí  en Pau Casals!!!! 

Pau  Casals  ha  estat  un  dels  millors 
violoncel·listes del segle X X  i    reconegut 
internacionalment  com  un  dels  millors 
intèrprets  i  directors  d'orquestra  del  seu 
temps.

Pau Casals tocant el violoncel
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Jo, Marina Linca, i la meva companya Flor hem anat a fer 
una  entrevista a la mestra de 6èB, Jéssica Barrientos.

Què en penses de la teva professió?

T'ha d'agradar molt per fer-ho i has de tenir molta 
paciència.

Explica alguna experiència o fet que hagi significat molt per 
a tu.

El naixement de la meva neboda. Fa molt poquet que ha 
nascut, és molt maca i molt petitona.

De petita volies ser mestre?  

Si volia ser mestre i advocada però em vaig decidir per ser 
mestre.
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Practiques algun esport?

Sí.  M'agrada  molt  fer  esport,  sobretot,  m'agrada  la 
natació. Crec que és molt important l'esport, ens hem de 
cuidar, i fent esport cuidem el nostre cos i, també ens ajuda 
a estar més relaxats.

Una pel·lícula que t'hagi agradat...

Una pel·lícula que m'hagi agradat... Sincerament, no en miro 
moltes. Quan tinc temps lliure prefereixo destinar-lo a 
altres activitats.

Quins van ser els teus millors anys?

Sens dubte, els millors anys van ser entre els 16 i els 18 
anys. No tens la responsabilitat que pot tenir ara.
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Com es nota 
Que ha pujat el gasoil Sóc el president de 

Nato Sóc ciutadà de 
UN

Sóc la que
Informa a tot 

El món
Era el millor
 precident

Llàstima que
Obama en
va guanyar

Aquesta gent
És molt rara

L'opinió dels
Rarificats
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Marroc
Festes:

La festa del xai és una festa tradicional. Cada any després  de nadal  ve la 
festa del xai. Saps per què li diuen festa del xai? perquè al mateix  dia 
mengem xai i comprem roba nova i ens donen diners, i a la tarda  ens 
vestim i anem a comprar llaminadures joguets etc....

Els  divendres a menjar cuscús
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El ramadà 
El ramadà és un mes que et despertes a les   4  del matí, menges  fins a les 
8 del vespre i continua així tota la setmana . Tots el divendres mengem 
cuscús i a les 2 anem a resar . Sempre les noies han de portar mocador 
perquè el  homes no es fixin en elles.  Els nois,  homes,  no poden beure 
alcohol ni dir insults.

El Futbol

El  Marroc  també   té  un  equip  de  futbol.  Ho  sabeu  que  no  juga  amb 
Espanya?

Nasim El Hamidi     
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1. Cargola amb el tornavís els dos cargols a la fusta, separats per 
una distància d'1'5 cm aproximadament. 

2. Fes un petit tall en les extrems de cada un dels cables, amb molta 
cura, tal com pots veure en el dibuix, i treu un trosset de la funda 
de plàstic.

3. Agafa un cable, connecta'n un dels extrems a un dels pols de la 
pila i l'altre a un dels cargols de la fusta.
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4. Prepara el material necessari: .Una pila de petaca i un clip. Tres 
trossos de cable elèctric prim,d'ens 25 cm de longitud. Un 
portalàmpades,d'uns 2 cm de gruix. Dos cargols de cap pla d'uns 
4 cm, un tornavís i unes tisores.

5. Agafa un altre, connecta'n un dels extrems al pol de la pila que 
ha quedat lliure i l'altre a un dels pols del portalàmpades.

6. Agafa, finalment, l'ultim cable; connecta'n un dels extrems al 
cargol de la fusta que ha que dat lliure i l'altre al pol lliure del 
portalàmpades. Només et cal un clip per a fer d'interruptor.   
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El 
Nadal és una de les festes que més m'agrada. 
Ara us explicaré com ho vàrem celebrar a la nostra escola. 
El dia 21 de desembre van venir els patges  a l'escola i va 
ser molt divertit perquè ens van donar caramels i ens van 
portar regals. Els patges es van portar molt bé perquè a les 
dos classe de sisè ens van portar 4 pilotes per classe. 
Evidentment, vam anar a esperar i  a veure els patges totes 
les classes de l'escola del CEIP Ruíz Amado des de P3 fins 
a 6è.

Emilo De la Calle.
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Saint Patrick's day

is a religious holiday celebrated internationally 
on 17 March. It commemorates Saint Patrick 

(c. AD 387–461), the most commonly 
recognised of the patron saints of Ireland, 

and the arrival of Christianity in Ireland.[2] It 
is observed by the Catholic Church, the 

Anglican Communion (especially the Church of 
Ireland),[3] the Eastern Orthodox Church and 

Lutheran Church. Saint Patrick's Day was 
made an official feast day in the early 17th 
century, and has gradually become a secular 

celebration of Irish culture in gener.

http://en.wikipedia.org/wiki/Holiday#Religious_holidays
http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Calendar_of_saints
http://en.wikipedia.org/wiki/Lutheranism
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick's_Day#cite_note-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Anglican_Communion
http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick's_Day#cite_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Patron_saint
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick
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Aquest  any hem dedicat  la  setmana cultural  a l'  ALIMENTACIÓ. Nosaltres,  els  alumnes i  les 
alumnes de sisè vam fer molts tallers. Amb llegums vam fer bodegons; amb retalls de revistes vam 
representar figures (arcimboldo); vam tallar diferents fruites per fer-ne figures; i ben salats ens van 
quedar els dits amb el taller de salar anxoves; i el taller de trufes una delícia... A més dels tallers, 
també vam haver de treballar molt fent el projecte que fèiem en grups. Cada grup tenia un tema 
diferent dintre de l'alimentació i l'últim dia cada grup va exposar el seu tema. 

Activitats TIC

TALLER ARCIMBOLDO

TALLER ACROSPORT 



Pau Casals                

TALLER DE TRUFES SALEM ANXOVES BODEGONS

TALLER DE CUINA
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            ELS TEUS AMICS:                                     ELS TEUS AMICS:
          Si et molesta que sempre faci el                 Després d'una època d'estar  
            que la teva amiga fa, parla amb                    enfadats... Ara esteu GENIALS!!
          ella!! Tu també tens dret a decidir.             EL TEU COR:
          EL TEU COR:                                               No sap amb quin nen/a decidir-
          Si arriba un nen/a nou a la teva                   se.                  
          classe, hi haurà “alguna cosa entre              A LA CLASSE:
            vosaltres dos”.                                             Deixa de “cotillear”  amb males 
            A CLASSE:                                                  intencions, no mola gens!
           Si sempre fas els deures i escoltes
           a classe,no tindràs cap problema 
           amb les notes.
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                 ELS TEUS AMICS:                              ELS TEUS AMICS:
              Un missatge del MSN farà que             Heu passat una època de bojos però  
              que tu i el teu amic o amiga tor-           ara ja ha passat tot.
               neu a ser amics.
                                                                             EL TEU COR:
                 EL TEU COR:                                        Es mor de ganes per veure aquell 
                 Es mor per saber com es diu                 nen o aquella nena al cole.
                  la persona que t'agrada de                 
                  veritat.                                               A CLASSE:                                  
                                                                             Els professors estan molt contents 
               A CLASSE:                                             amb tu.
                Porta els amulets de les revis-
                tes als exàmens.    

            ELS TEUS AMICS:                                ELS TEUS AMICS:
            Es peten de riure amb tu!!                      Quedeu per fer els deures junts, és 
            EL TEU COR:                                          més divertit.
            Per fi s'ha decidit entre els                   EL TEU COR:
            dos nens/nenes.                                      Ha canviat de gustos fa molt poc!!! 
            A CLASSE:                                             A CLASSE:
            Un consell, estudia més els                     La teva assignatura preferida serà 
            exàmens!!                                                l'anglès.
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           ELS TEUS AMICS:                                     ELS TEUS AMICS:
           Sempre vesteixes genial. Tens un                Us ho passeu genial junts :).
           estil molt original.                                       EL TEU COR:
          EL TEU COR:                                                Hi ha un nen o una nena que et té 
          Ara mateix no t'agrada ningú en                   boig o boja.
          Particular.                                                     A CLASSE:
          A CLASSE:                                                    A classe porta sempre el teu 
          A classe de gimnàstica fareu una                   amulet de la sort, t'anirà molt bé!
           cosa molt divertida.

          
         ELS TEUS AMICS:                                      ELS TEUS AMICS:
         Un/a amic/ga té un gust una                        Algú et vol dir alguna cosa, obre bé 
         mica estrany... aconsella'l o                          les orelles.
         Aconsella-la.                                                 EL TEU COR:
         EL TEU COR:                                                Ho porta molt en secret qui  li 
         Estàs super enamorat/da d'un                      agrada.
         nen o una nena...                                            A CLASSE:
         A CLASSE:                                                    No et saltis l'esmorzar!!
         Ai aquestes faltes que fas...
         Has de llegir més!!
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         ELS TEUS AMICS:                                        ELS TEUS AMICS:
         Tu i el teu/teva millor amic/amiga                 Un dels teus amics no sap guardar
         sou com germans! :)                                        secrets... VIGILA!!
         EL TEU COR:                                                  EL TEU COR:
         Està content tal i com està.                            Recorda: un clau fa sortir a l'altre
         A CLASSE:                                                     clau.
         Parla amb tothom, no només amb                    A CLASSE:
         amb els teus amics.                                         Va millorant a matemàtiques, BÉ!
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- Ei Gerard, vas copiar l'examen d'en Joan? 
-No, professor.
- Mentider!
- El lloc on en Gerard ha posat ”No ho sé” tu has posat “ Jo 
tampoc”

             Un nen pregunta a la seva professora: 
            - Què significa “ higher”?
            -  Més alt.
              I el nen respon cridant:
           - QUE QUÉ SIGNIFICA HIGHER!!!
                   

HOLA
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Com et veuen els “profes”?
1) Estàs a l'escola amb els teus amics i amigues i  apareix el professor. Què 
fas? 
A) Saludo i corro a obrir-li la porta de classe. 
B)Li faig una broma .
C)Saludo si em veu.
D)No saludo quan passi i li faig un acudit sobre ell.

2)Una assignatura si se't dóna una mica malament, a qui li sols donar la culpa?
A)El professor que em té mania.
B)No estudio i trec un suficient.
C)No m'agrada l'assignatura ni ho reconec.
D)L'examen ha anat molt malament.

3) Un nen de la teva classe t'enganxa un xiclet a la cadira.
A)Li dic a la professora ràpidament.
B)Me'n vaig directament al nen i  li dic de què vas.
C)Quina sort no m'he assegut a sobre.
D)A la següent hora li enganxaré jo.

          4)El professor demana voluntaris pel treball.
           A)Trec la mà i segur que mola. 
           B)Li demano que ens doni més informació i més detalls per decidir.
           C)Baixo el cap i m'amago perquè no em miri.
           D)Li pregunto si serveix per pujar nota o sinó passo de presentar-me.
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           5)Què  fas quan saps les preguntes de la classe.
           A)Que em veu atenta.
           B)Contesto bé les preguntes.
           C)No ja ho sabré un altre dia o sinó ho miraré
           D)Mai tinc preguntes perquè mai no entenc res.
       
            6)T'ha triat alguna vegada en tot el curs.
            A)Sí,  perquè sempre em trien.
            B)Sí, Però tampoc volia, preferiria que triessin un altre.
            C)Ni pensar-hi.
            D)Sóc l'ultima persona a qui li dirien.
             
            7)Tan pillat alguna vegada parlant a classe?
             A)Mai!
             B)Ja ja ja, potser alguna vegada.
             C)Sí, però miro que no em miri perquè vull que no amb renyi.   
             D)Buf. Que estrany que estigui callada un rato.

   8)Et fan sortir a la pissarra  i no saps què dir! 
              A)Li dic al professor  que em doni una altra oportunitat fins el dia següent
              B)Li explico una història de por perquè no he pogut estudiar. 
              C)Baixo el cap perquè  no em cridi a mi.
              D)Quina passada! 
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RESULTATS
          
                 Majoria la A= Perfecta
                Ets la millor i no te s'escapa res. A la classe ets super 
                educada i abans que el professor et digui alguna cosa ja la tens preparada i  
                ja ets voluntària! Als professors els i agrada el teu interès per la classe 
                però no és tan divertit. Sigues natural!

              

                 Majoria B=alumne 10 
                 Ets la  millor però per ser la  més perfecta hauries de fer millor  les       
                 coses. I treure més d'un 8 però ja sé que és impossible, però si ho fas 
                 perfecta et ficaran un 10. La  vida és així sigues millor si pots.
                 Ja Ja Ja!
                

                  Majoria C=alumne 5
                   Aproves però tindries d'aprovar amb millors notes com per exemple:8,9,
                   10..I hauries d'estudiar molt més sense parar i que els teus pares 
                    estiguin molt i molt contents com si no ho haguessin  estat mai.   

                 Majoria D=alumnes 0
                 Seria millor que estudiessis i traguessis més bones notes o sinó no     
                 passaràs de curs. I series un mica més llest.   
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Busca els noms dels 11 nens:

G e R A R D T S D U

S M B T D P X Z A L

P A U F R E L O I Ñ

A R Z W M R R O D L

U N D D S e D R E A

L A N A O J D I G Z

A U S V A T R Y I A

W S G I C B S P A R

X D R T A Z C V L O

A D F T J O S E p d

Josep-Gerard-Joan-Gabriel-Lazaro-Arnau-Pere-
Pau-Paula-Eloi & David
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Busca les 7 Diferències :
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Raquel Comas
Leyna Touluse

Gerard HugasJoan Oliveres
Juan Camilo R.

Jonathan Alexis Z. 
Eloi Hugas

Emilio De la Calle 
Miquel Garcia
Lázaro Villa

Gabriel Blanquez
Nasim El Hamidi
Chaymae Salama

Paula Caball
Marina Linka

Florencia Bustamante
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