
Curs 2008 -2009 

Una Notícia per a tota la Comunitat Educativa: 

En Lluís Canela i el seu grup de 3r B, han quedat GUANYADORS, amb 
el seu treball sobre "EL FANTÀSTIC SR GUILLOT", de R oald Dahl 
!!!!!!  

FELICITATS!!!!  
Lliurament dels premis "El gust per la lectura"  

(Barcelona, 3 de juny 2009) 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

"El gust per la lectura"  
Alguns grups classe participaran en les categories A ( CM) i B (CS). 

Les obres escollides  són de l'escriptor Roald DAHL , a saber,  El fantàstic senyor 
Guillot i Matilda 

Dos grups més s'han apuntat amb l'obra: MARDUIX de  l'Enric Larreula! 

Bona sort al participants!  

 

Vora del Mar Ràdio ja s'escolta alt i clar! 
Com varem programar l'Equip de Mestres de l'Escola, aquest segon 
trimestre 2008-2009 queda marcat per la creació de la nostra web de 
Ràdio! Els alumnes de 6è, amb l'ajut d'en Xavier i d'en Lluis, ja han 
enregistrat el primer programa! Escolteu-los clicant a sobre del Logo, 
que val la pena riure de bon cor! FELICITATS! 

 



Tenim dues notícies importants 

(que tenen quelcom  a veure amb la Biblioteca i la bibliotecària...) 

La primera  és que, la pàgina de Literatura Infantil i Juvenil Darabuc , 
 ens va dedicar un article pel nostre projecte de Poesia a 6è “A ritme de 
Rap” en homenatge a la Joana Raspall, en el seu 95 aniversari. Aquest 
article ha fet possible que la mateixa autora ens autoritzés  enviar-li una 
còpia en DVD, a la seva adreça postal. Esperem que l’hagi rebut i que li 
hagi agradat. Bé li podem perdonar que no tingui Internet als seus 95 
anys!  

Víctor, de 6è, ha estat l’encarregat d’escriure la carta.  
També us l’enganxo així com la dels petits de 3r A.  
Cubelles a 15 de Febrer 2009 
Estimada Joana Raspall,  
Som els  alumnes de Sisè de l’Escola de Primària,  Vora del Mar, de Cubelles. Ens 
sentim  orgullosos de que hagi tingut notícies nostres. Estem treballant la natura i, 
dintre d’aquest tema, ens hem trobat, per mala sort, que hi ha força països que no tenen 
tanta sort com els altres. Parlem  de la pobresa i de les condicions econòmiques on 
viuen homes i dones, nens i nenes i la lluita que engeguen cada dia per sobreviure de 
les malalties tan greus que pateixen, sobretot els més menuts. 
En un treball que ens va manar la nostra professora, que tracta sobre vostè, havíem de 
llegir una entrevista que li varen fer l’any 2006 a Faristol:  “Escalant els grans 
versos”. En aquesta entrevista vostè assenyala la importància de 
la Poesia i que no cal que rimi, si no que tingui ritme i que arribi algun lloc, però que 
hi arribi!I que torni a les aules... 
Hem llegit sobre  la seva vida, com és, que  li agrada, per a quin públic escriu, etc. 
També hem estudiat el seu poema “Podries” i amb ell hem après a comptar síl·labes, 
versos,  trobar el ritme... 
La Marisa ens ho va fer aprendre de “memòria” a tots primer. Després, per grups, el 
podíem recitar al ritme que ens agradés: cantant, rap, clàssic... Per a nosaltres, al 
principi, era tant sol un avorrit poema, una altra cosa per “estudiar”... Però, més 
endavant, va començar a aparèixer el veritable significat de la paraula “poema”... 
Gràcies a aquest poema estudiat i après, hem deixat sortir un món que estava oblidat 
dins de nosaltres i que ara ha tornat: la poesia.  
Sabem que ha rebut un important premi al 2007: des de aquí li donem l’enhorabona! 
A la classe hi ha opinions dividides sobre vostè i jo, l’escriptor d’aquesta carta, en 
Víctor,  em sento fascinat amb els seus poemes i la seva persona: vostè ha lluitat pel 
què volia i ho ha aconseguit! Opino personalment que és una gran escriptora i poeta  i 
que gràcies a vostè, s’ha destapat una part de mi molt important i que això, a la llarga, 
em pot obrir moltes portes. 
Joana, des de aquí ens acomiadem  tots  els alumnes de l’escola que l’ hem coneguda a 
través dels seus poemes i li desitgem molta salut i sort! Esperem rebre  notícies seves 
les quals, aquí a l’escola, seran llegides i escoltades atentament per tots nosaltres. 
Moltes abraçades! 
Víctor Medina Quesada i els demés alumnes de 6è 

I el missatge que van deixar al Bloc tres alumnes d e 3r:  



Hola Marisa som l’Adri, en Guillem i el Benji. Vole m que facis arribar 
aquesta carta:  

“Hola Joana raspall som l’Adri, en Guillem i en Benji. Volem que sàpigues que 
aquest poema, “L’ocell i la pluja”, ens agrada molt! També ens agraden molt els 
poemes. Ens pots escriure un dedicat a nosaltres? 
Adéu!” 
A nosaltres, ens ha omplert de satisfacció i ens ha encoratjat a realitzar més 
experiències didàctiques d’aquest tipus en un futur pròxim.  
Si voleu veure tot el què conté el DVD que he enviat a la Joana, només heu de seguir 
aquests enllaços: 

Podries  

L’ocell  i la pluja  

El nom de Nadal  

La segona notícia gratificant és la que ens ha proporcionat l’Equip de la 

Web     !!!!! 

He rebut un mail d’un membre de l’equip creador i ens han publicat els contes 
africans del taller del curs passat, “Les baralles del Sol i de la lluna” en la seva 
web, a l’apartat:  

“Contes entrellaçats”  

 

(Bé, no varem guanyar el concurs de La Mostra 2008 però també és una 
manera d’haver guanyat, o no?) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCURS ANUAL DE LECTURA  

El darrer curs 2007-2008 es va iniciar un Concurs per premiar els/les 
millors lectors/es des de 1r fins a 6è, a finals de curs.  

Els alumnes han llegit una mitjana d'uns 10 llibres! 

Els guanyadors, més de 15! 

Felicitats doncs a tots! 
(i bona sort pel present curs 2008 - 2009) 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIV CONCURS 2008 -2009 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les 4 classes implicades en el Concurs rebran la visita de professionals per a realitzar 
tallers relacionats amb les Produccions que han de lliurar els/les tutors/es abans del 30 
de març 2009. Els tallers es faran  a la mateixa escola 

20 de febrer : el grups de 4rt  

4 de març: grups de 3r i 6è 

11 de març: grup de 6è 

 


