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Editorial 

L’esclat de la primavera ens porta a les acaballes del curs escolar 2013-14, i com ja 

és habitual, l’escola edita una nova edició de la revista “El Nostre Crit”. Hem 

arribat al número 26 i a la tercera edició en format digital. 

El món de l’educació viu moments complicats i difícils en un context de crisi 

econòmica i social. La formació dels nostre fills i filles és un tema cabdal per a un 

pròsper futur de qualitat de la societat. El sector de l’ensenyament demana 

estabilitat, reflexió i la inversió necessària per tal de poder prestar un servei 

adequat i complir plenament la seva tasca educativa i formativa.  Cal creure en 

l’educació i la formació. Tots plegats hem fer pinya per tal que les futures 

generacions estiguin ben preparades. 

Des d’aquestes pàgines volem donar el nostre agraïment a tota la comunitat 

educativa: alumnes, mestres, famílies, AMPA del nostre centre... per l’esforç, 

dedicació i col·laboració en tirar endavant els diferents projectes plantejats. Fer 

extensiu també l’agraïment a La Caixa per les seves aportacions econòmiques i a 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

En aquest número podreu gaudir d’una mostra de diferents treballs dels diferents 

cicles educatius, així com de les diferents col·laboracions de mestres especialistes, 

de l’AMPA i el recull habitual de les activitats i sortides que s’han fet al llarg del 

curs. 
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Activitats del curs 2013-14 

CASTANYADA 

Per celebrar la Castanyada vam decorar tota l’escola amb motius de tardor, els més 
petits (Educació Infantil i Cicle Inicial) van fer panellets i el dia 31 d’octubre, a la tarda, 
vam fer una festa conjunta al pati: vam cantar, ballar i menjar castanyes torrades que 
van repartir els castanyers i castanyeres de 6è. Ens ho vam passar molt bé! 
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NADAL 

El desembre vam guarnir l’escola amb una preciosa decoració nadalenca: Reis Mags 
de l’Orient, arbres de Nadal... i un magnífic pessebre realitzat pels alumnes de Cicle 
Inicial. 

Els alumnes d’Educació Infantil van anar a buscat el Tió, el van alimentar i l’últim dia del 
trimestre tots el vam fer cagar. 

També van venir a l’escola els Patges Reials i tots els nens i nenes van donar-los la 
carta per Ses Majestats els Reis de l’Orient. 

Els alumnes d’Educació Infantil van fer un Concert de Nadal a l’església del poble. 

I tots i totes vam cantar nadales i vam recitar poemes nadalencs. 
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CARNAVAL I LA VELLA QUARESMA 

Aquest curs el tema del Carnaval va ser “L’agricultura i l’hort”.  

El Carnestoltes Verduretes va arribar el Dijous Gras a la tarda i tots el vam anar a rebre 
al pati disfressats de verdures: vam escoltar el seu Pregó, vam cantar, ballar i berenar! 

Divendres a la tarda i seguint les ordres que el Carnestoltes ens anava manant vam 
venir a l’escola disfressats (estàvem guapíssims!). 

El dimarts següent el vam acomiadar: vam llegir el seu testament i vam cantar i ballar. 

El dimecres de Cendra va arribar la Vella Quaresma i durant 7 setmanes cada 
divendres li tallàvem una cama. 

 

        

         

              

 

 

 



REVISTA DIGITAL   núm. 3 
curs 2013-2014 

 
7/  _____________________________________________________________________________  

JORNADES CULTURALS  

L’última setmana del 2n trimestre vam realitzar al nostre centre les Jornades Culturals 
que aquest curs hem dedicat als “Cincs sentits”. 

Tots els alumnes van realitzar diferents tallers i activitats relacionades amb els sentits. 
S’ho van passar molt bé i vam aprendre molt! 
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PASQUA 

Com cada any, l’últim dia del segon trimestre vam fer, i després ens vam menjar, les 
tradicionals mones! Ens van quedar boníssimes! 

       

        

ACTIVITATS I XERRADES 

- Han vingut els mossos d’esquadra a fer-nos diferents xerrades (de P4 a 6è). 
- Els alumnes de 4t, 5è i 6è també han fet diferents activitats amb els agents 

rurals per valorar més el medi ambient. 
- La regidora d’ensenyament, la Sra. Elvira Montagut , ha vingut a explicar als 

alumnes de 6è el funcionament d’un ajuntament. 
- Els alumnes de 6è han participat en la campanya “Visió i aprenentatge” 

realitzada pel col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya i el 
Departament d’Ensenyament. 

- Ens han visitat diferents familiars d’alumnes (pares i avis principalment) per 
explicar-nos diferents aspectes de la seva vida que ens han ajudat a 
complementar aprenentatges treballats a classe (ofici dels pares d’alumnes, 
col·laboracions amb la Creu Roja...) 
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SANT JORDI 

Per celebrar la diada de Sant Jordi vam organitzar diferents activitats: padrins de 
lectura, ens van visitar “Els Amics de la Poesia” i van recitar poemes als alumnes 
d’Educació Primària, va venir el Sr. Joan Reverter i ens va fer unes representacions de 
titelles per als alumnes d’Educació Infantil sobre la llegenda de la Mare de Déu de la 
Roca i la seva ermita (activitat organitzada en col·laboració amb el Patronat de la Mare 
de Déu de la Roca)... A la tarda vam fer una festa conjunta al pati: vam cantar, vam 
ballar una sardana i vam lliurar els premis del 2n Concurs de Dibuix i del Concurs 
Literari Als passadissos de l’escola vam fer una exposició dels treballs realitzats, que 
els paresvan poder visitar. 
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PLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES 

Aquest curs aquest pla està destinat a l’alumnat de Cicle Inicial i Cicle Mitjà. Una 
vegada al mes, aproximadament, rebem fruita que repartim a les hores del pati als nens 
i nenes 3 dies per setmana. Des de l’escola volem agrair a les mares que 
voluntàriament ens ajuden a pelar la fruita. Moltes gràcies a totes! 

També potenciem en el nostre alumnat hàbits saludables: esmorzant fruites cada 
dimarts i dijous, hàbits d’higiene personal, ús de carmanyoles… 

 

ACTIVITATS D’ANIMACIÓ A LA LECTURA/BIBLIOTECA ESCOLAR 

Durant tot el curs els alumnes han realitzat diferents activitats relacionades amb la 
lectura per tal de potenciar l’hàbit lector dels nens i nenes (apadrinaments lectors, 
lectura de diferents llibres d’imaginació, contes i àlbums il·lustrats, servei de préstec de 
llibres a les hores del pati...). 

També va venir l’autora local la Sra. Judit Robert  a presentar-nos el seu llibre “Un 
cabdell de fil màgic”. 

Els alumnes de 6è faran un “Taller d’escriptura” amb la Sra. Anna Tortajada (Editorial 
Barcanova). 
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PLA D’IMPULS A LA LECTURA 

Som conscients des de fa molt temps que la lectura és fonamental per avançar en tots 
els aprenentatges; per això, el PLEC ja recollia moltes activitats relacionades amb la 
lectura (Taller de Contes, Roda de Contes, Me’ls expliques?, Àlbums il·lustrats,Llibres 
d’imaginació, Biblioteca Escolar, biblioteca d’aula…)  

Aquest curs ens hem implicat en el Pla d’Impuls a la Lectura del Departament 
d’Ensenyament per tal de potenciar i millorar el treball de la lectura entre el nostre 
alumnat. 

     

 

 

 

        

ESCOLA VERDA I HORT ESCOLAR 

Continuem realitzant nombroses activitats que fan de la nostra escola una “Escola 
Verda” (reutilització i reciclatge de materials, sortides ambientals, esmorzars 
saludables...). 

El curs passat vam posar en marxa el nostre hort i el resultat ha estat tot un èxit: cada 
temporada tenim una fantàstica collita amb unes verdures magnífiques! 
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SORTIDES ESCOLARS 

Hem realitzat diferents sortides per conèixer el nostre poble: les plantes autòctones, 
ajuntament, comerços... 

També hem fet excursions amb autobús per conèixer altres llocs: 

• Educació Infantil:  
- 25 d’octubre van anar al Corral del Neri (El Catllar). 
- 25 d’abril van anar a Reus al Teatre Bartrina i al Divertimax. 
- 6 de juny aniran al Circ de les Mussaranyes (Riudoms). 
• Cicle Inicial : 23 de maig al Delta de l’Ebre. 
• Cicle Mitjà : 30 de maig a l’Espluga de Francolí. 
• Cicle Superior : 9 de maig al Jungle Park (Tamarit) 
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PROJECTES INTERDISCIPLINARIS 

El treball per projectes consisteix en trobar un tema, un projecte global, que engresqui a 
la majoria dels infants del grup classe, basant-se en allò que els nens i nenes volen 
saber o bé els agradaría saber. 

Aquest curs els projectes que hem treballat són els següents: 

P3: Les papallones 

P4: Els pirates 

P5: Els volcans 

2n A: Egipte 

2n B: Els volcans 

4t: La prehistòria 

6è: L’hort escolar 

 

CONCURSOS 

Hem participat en els següents concursos: 

- I Jocs Florals Escolars de Catalunya . (Encara no s’han donat els premis) 
- Concurs bíblic  (Educació Primària). Va resultar premiada amb un accèssit de la 

seva categoria la Xènia Cuadros de 6è.  
- Concurs de pessebres organitzat per l’Ajuntament  (Cicle Inicial) 
- Concurs literari i concurs de dibuix  organitzat per l’escola per Sant Jordi 

(Educació Primària) 
 

SOM SOLIDARIS 

Hem participat en diferents campanyes solidàries: de recollida de roba, de menjar... 

 

PROGRAMA DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

S’ha realitzat l’administració de vacunes als alumnes de 6è i revisions bucodentals als 
alumnes de 1r. 
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HEREU I PUBILLA 

Els alumnes de 5è van escollir l’hereu i la pubilla de l’escola. 

L’hereu és el Pol Martínez i la pubilla la Laia Rodríguez. 

 

FESTA DE FI DE CURS 

La Festa de Fi de curs, organitzada per l’AMPA, serà el dia 21 de juny. 

 

MEGAFONIA 

Cada setmana, aproximadament, hem canviat la música que sona a la megafonia de 
l’escola. Les entrades i sortides del centre han estat molt animades i hem ampliat la 
nostra cultura musical escoltant músiques molt diverses i de diferents estils. Hem 
escoltat cançons que ens parlen de pau, d’amistat, d’esperança, cançons de la 
castanyada, de Carnaval, nadales, sardanes, havaneres, pop-rock català, cançons del 
Club Super 3, del CD de la Marató, ABBA, The Beatles... 

 

COL·LABORACIONS DELS PARES I MARES 

Durant tot el curs l’escola ha rebut la col·laboració i la participació de l’AMPA i dels 
pares i mares dels nostres alumnes en diferents activitats: 

- L’AMPA ens ha ajudat a organitzar i ha participat en diferents activitats 
nadalenques (Patges i Tió). 

- Mares voluntàries han vingut a pelar la fruita del Pla de consum de fruita a les 
escoles els dies que l’hem repartit. 

- Pares, mares i familiars d’alumnes han participat/col·laborat en activitats 
realitzades pels nens/es (ens han ajudat a conèixer els seus oficis, a conèixer el 
lloc on treballen...) 
 
Des de l’escola us volem donar les gràcies a tots i totes! 
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COL·LABORACIONS AMB... 

- El Patronat de la Mare de Déu de la Roca : Hem realitzat conjuntament el Concurs 
de dibuix per Sant Jordi (Tema dels treballs: L’ermita de la Mare de Déu de la Roca), 
han participat com a jurat i han entregat els premis als guanyadors. També han 
col·laborat en el representació de titelles sobre les llegendes de la Mare de Déu de la 
Roca que vam fer per Sant Jordi a càrrec del Sr. Joan Reverter. 
 

- Biblioteca Municipal . 
 

- Institut Antoni Ballester. 
 

- Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 

- Església de Sant Miquel Arcàngel: Concert de Nadal 
 

- Associació de Pessebristes de Mont-roig del Camp: Visita al pessebre. 
 

- Centre Miró. 
 

- Amics de la Poesia: Activitats per Sant Jordi. 
 

- Associació Down Tarragona: Han vingut a explicar-nos un conte als nens i nenes 
de 2n. 
 

- La Caixa. 
 

- Mestres jubilats : Han col·laborat com a jurat en el Concurs de Sant Jordi. 
 

- Famílies dels nostres alumnes. 

PÀGINA WEB 

Aquest curs hem estrenat una nova pàgina web que anem actualitzant periòdicament. 
Per saber tot el què fem a l’escola podeu visitar-la sempre que vulgueu i trobareu molta 
informació del nostre centre:  aspectes generals de funcionament, documentació 
diversa, activitats que realitzem, plans i projectes en els que participem... 

Cada cicle té el seu propi bloc i també tenen blocs els diferents especialistes per 
conèixer de primera mà el dia a dia a la nostra escola.  

Esperem que us agradi i que ens visiteu moltes vegades! 

Aquesta és la nostra adreça:  http://escolamarededeudelaroca.cat/ 
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Aquest any per Sant Jordi hem celebrat el II Concurs Literari  i el II Concurs de 
Dibuix . 

El Concurs Literari era de temàtica lliure i per nivells van escriure els textos seguint la 
tipologia textual establerta. La temàtica del Concurs de Dibuix era l’ermita de la Mare 
de Déu de la Roca fent servir diferents arts plàstiques. 

Els treballs es van presentar de manera totalment anònima i hi van participar tots els 
alumnes del centre de primer fins a sisè.  

El jurat estava format per antics mestres del centre, per membres del patronat de la 
Mare de Déu de la Roca, pel director de la biblioteca Joan Miró  i per membres de 
l’Equip Directiu. 

A continuació us presentem els textos i els dibuixos premiats: 
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A P3 ELS PICAROLS I LES CAMPANETES... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXPERIMENTEM 

SOM CREATIUS 



REVISTA DIGITAL   núm. 3 
curs 2013-2014 

 
21/ Picarols i Campanetes ____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENS EMOCIONEM 

ENFILEM LES RELACIONS 
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 ENS DESCOBRIM 

APRENEM 
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FEM AMICS I AMIGUES 

ENS FEM GRANS 
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PERÒ SOBRETOT ENS DIVERTIM 
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GARCIA 

TODA 

FORCA 

SÁNCHEZ 
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LES GRALLES I ELS TABALS FEM MOLTES 
ACTIVITATS JUNTS I ENS HO PASSEM “PIPA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VAM  FER  UNA  EXPOSICIó  MOLT  
XULA  I  QUE  FEIA  MOLT  BONA  
OLOR. 

VAM  FER  ESCULTURES  DE  
CAIXES  DE  CARTRó  PINTADES. 

VAM  PORTAR  CAIXES,  VAM  PINTAR  I  VAM 
FER  ESCULTURES  I  EREN  BONIQUES. 

VAM  PORTAR  AL  COL·LE  COSES  
VERMELLES  I  GROGUES,  I  VAM  
FER  UN  REI  I  UNA  ESTRELLA  
FUGAÇ  
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ERA  CARNAVAL  I  ENS  VAM  VESTIR  
DE CEBA  I  VAM  BALLAR  MOLT !!! 

PER  SANT  JORDI  VAM  VEURE  LES  
TITELLES DE  LA  LLEGENDA  DE  L’ERMITA 

VAM  INTENTAR  SABER  QUANTS  NENS  I  
NENES CABRIEN  A  LA  PANXA  DEL  
TAURó  BALENA 

VAM  ANAR  A  VEURE  I  ESCOLTAR 
ELS  MOSSOS  D’ESQUADRA 
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EL  DIA  DE  SANT  JORDI  VAM  TENIR  ELS  
PADRINS  DE  LECTURA 

SANT  JORDI  HA  GUANYAT,  VISCA !                
LA   PRINCESA  S’HA  SALVAT 

VAM  FER  LA  CERIMòNIA  DEL  TE    
I  ESTAVA  MOLT  BO 

VAM  FER  UN  ARBRE  DE  TARDOR 
AMB  PAPERS  DE  MAGDALENA 
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TOTS  VAM  FER   LA  MONA:   XOCOLATA, 
LACASITOS,  OUS  DE  PASQUA  I  LA  FIGURA 

ANEM   AL  NOSTRE  HORT  A 
PLANTAR,  A  REGAR  I  A COLLIR 

VAM  FER  UN  MURAL  DE 
QUADRATS  I  DE  CILINDRES 

EL  DIMECRES   DIA  DE  CENDRA  VA  
ARRIBAR LA   VELLA  QUARESMA  I  TENIA  SET  
CAMES 
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Les tres classes de primer fem 

anuncis! 
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DESCRIVIM ELS ANIMALS! 
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REVISTA DIGITAL   núm. 3 
curs 2013-2014 

 
42/ Cicle Inicial – 1r___________________________________________________________  

Treballem els rodolins! 
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Jornades Culturals 
2014 

Aquest curs 2013-2014 hem dedicat les Jornades Cultural a un aspecte tan senzill com important com 

són els sentits. Durant tres dies vam aprendre diferents aspectes sobre cadascun d’ells. 

A Cicle Inicial, com en tota l’escola, ens vam organitzar per tallers. Concretament sis. Aquests van ser: 

- Taller de l’olfacte. 

- Taller de la vista. 

- Taller del gust. 

- Taller del tacte.  

- Taller de l’oïda. 

- Taller del gust per la lectura. 

Pràcticament  totes les tasques que vam dur a terme van ser manipulatives. Ens ho vam passar molt bé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quina bona olor 

que fan!!! 
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Què 

serà? 

Escolteu amb 

atenció! 

Mmm.... Ens 

quedaran 

boníssimes!!! 
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Una 
amiga 

especial 
La Núria Clúa és la nostra amiga especial. 

Forma part de l’associació Down Tarragona i des 

d’aquesta se’ns van oferir a 

fer una jornada de 

conscienciació de la 

síndrome de Down entre els 

nostres alumnes.  

Vam considerar oportú ajuntar les dues 

classes ja que durant l’etapa d’Educació 

Infantil havia compartit classe, 

aprenentatges, jocs i amistat amb altres 

nens i nenes. 

Van venir dues educadores de l’associació 

i el Cristian. Un nen que ens va explicar un 

conte. Aquest tenia per títol: Una amiga 

molt especial. 
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El cicle de 

les plantes 

Al tema 4 de Coneixement del Medi de 2n hem 

treballat les plantes. Dins d’aquest tema ens 

explicava com neix una planta, es fa adulta i 

tornen a néixer noves plantes. Nosaltres ho vam 

voler experimentar i veure-ho amb els nostres 

ulls. Per aquest motiu vam plantar un cigró i vam 

fer néixer 

una planta 

que vam 

anar a 

plantar al 

nostre hort. 

Mireu, mireu… 

 

 

 

 

 

 

Intentem ser un hort ecològic i per tant tenim petits insectes que ens venen a veure!!! 
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Pla d’impuls a la 

lectura 

Dins del Pla d’impuls a la lectura que hem 

posat en 

marxa, aquest curs i 

que es 

prorrogarà durant tres anys, una activitat que es diu: 

Lectures compartides. Aquesta consisteix en tenir 

diferents exemplars d’un llibre i llegir-los seguint un 

model lector. Primer en silenci, després el mestre i 

finalment els alumnes en veu alta. 

 

Per 

altra 

banda

, 

també 

treball

em un 

tipus de llibres que es diuen álbums il·lustrats, on predominen les imatges en detriment 

del text. Un cop cada quinze dies ens trobem a la biblioteca les dues classes de segon i 

un mestre explica el conte. 
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IMPULS DE LA LECTURA 

El Departament d’Ensenyament té com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots 

els alumnes. Aquest èxit passa per potenciar la lectura en totes les àrees del currículum per tal 

d’augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector 

dels infants i joves. 

La competència lectora és la base de molts aprenentatges! 

Com ens agrada fer de padrins de lectura! 

Els alumnes de 3r ens hem estrenat aquest any i hem apadrinat un company de P4.  

Els de 4t hem fet de padrins dels de P5. És una activitat que ens demana ser molt 

responsables!!  

Això vol dir... que llegir ens fa més grans, que podem ajudar als més petits en una qüestió tan 

important com és la lectura. 

 

 

 

 Detall pels fillols. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Aquest és el contracte que vam signar padrins i fillols. 
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Lectures Compartides 

Un cop per setmana, després que la mestra hagi 

llegit com a model lector, alguns alumnes, amb la 

lectura preparada prèviament a casa, llegeixen per 

a tots els nens i les nenes. Això ho hem fet durant 

el segon trimestre i ho continuem al tercer. 

 

Els llibres que hem treballat a tercer són Cris, el 

follet de l’espai de Jordi Ortiz  i Marcià i 

Cosmoquisso (nº 1)  de Gabriel García de Oro. Un 

llibre a cada classe i després ens els hem 

intercanviat. 

Quan hem acabat les lectures de cada llibre, s’ha treballat la comprensió lectora a través d’un 

petit dossier amb diferents tipus d’activitats. 
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Al final es va fer una valoració dels llibres i de la feina feta; i va sortir una valoració molt 

positiva, cosa que ja vam observar durant l’activitat ja que els alumnes estaven força engrescats 

amb la lectura. 

Ha estat una experiència molt gratificant per a tots els alumnes i les mestres, ja que hem 

gaudit, no tan sols de la lectura sinó del gust per llegir. 

 

 

Aquests són alguns dels dibuixos 

que vam fer sobre els llibres. 
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Els àlbums il·lustrats 

SENTIMENTO 

Sentimiento es duro como una piedra, está  hecho de madera de roble, es de color azul, no Tiana 

borazons. Tiana un reloj en la cabeza y su cerebro es el engranaje del reloj de su creador. Dentro de su 

boca hay el mecanismo de una caja de música y su único vestido de color marrón que le dió el señor 

Stein.              

            Marc 

 

Sentimento es duro como una piedra porque está hecho de  madera de ruble, por fuera es azulè como 

el mar, por dentro está lleno de cosas: en la cabeza Tiana una caja de música, y nos preguntamos si le 

falta algo.. Pues sí, le falta el borazons. Es muy alegre, divertido, pero no se sabe porque nadie lo quierey 

al fial todos le querran, pero ya será demasiado tarde porque de el solo quedarà su borazons rojo com el 

fuego sobre la blanca nieve.           

            Eric 

 

Sentimento es un muñeco con un engranaje de reloj para el cerebro, un engranaje de una caja de 

música para la voz y las doce en punto cobró vida, pero el señor Stein se había olvidado ponerle algo, un 

corazon y Sentimento se escapó, cuando conoció a Telma unos perros los atacaron y Sentimento se 

rompió en pedazos y Tema se quedó con la bufanda.        

            Thor 

 

Sentimento es duro como la madera, pero es muy amigable. Es de color azulè como el mar, su cerebro 

está hecho con engranajes de un reloj de su amo, su voz es com el canto de un riuseñor gracias a una 

caja de música que la puso su amo. Su amo no lo queria, la gente le tenia miedo, pero una niña no le 

tenia miedo y se hizieron amigos. Llevaba puesto una bufanda y es un titere que se mueve solo.  

             

            Jordi 

 

Sentimento es duro como la piedra, está hecho de madera de ruble, Tiana una pieza de reloj que es su  

cerebro, en la boca hay una caja de música,  cuando habla parece un ruiseñor. Tiana una bufanda de 

color marrón que led ió el señor Stein.  

            Marina 
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BABAIAGA 

Babaiaga era una ogressa que només tenia una dent. I això, li va fer aguantar les burles dels seus 

companys tots els anys d’escola. De les burles ni Papaiaga ni Mamaiaga no la podien consolar. Al final els 

pares de Babaiaga la van abandonar al mig del bosc. Es va tornar dolenta, però s’havia d’alimentar. 

Babaiaga, ara, s’alimentava de nens, de petits i de grans. Per això va decidir obrir un restaurant  “El 

marrec Dauradet”. Babaiaga tenia una germana que es deia Cacaiaga. Tenia una fillastra que es deia 

Engruneta. Cacaiaga se’n volia desfer i per això la va enviar a casa de Babaiaga. Quasi se la menja però al 

final es va escapar.           Júlia 

 

Babaiaga era una ogressa, quan era petita tots els nens es burlaven d’ella  perquè tenia només una dent. 

Papaiaga i Mamaiaga la van abandonar en un bosc tenebrós, ella es va cruspir el seu fos i els nens de la 

seva classe. Es va fer un restaurant , però ningú no hi va anar. Ella es va tornar dolenta i un dia va enviar 

una carta a la seva germana que es deia Cacaiaga i li va dir que fes venir l’Engruneta. Cacaiaga li va dir 

que anés a buscar fil i agulla a cada de la seva germana, ella pel camí es va trobar un gripau xerraire que 

li va dir si vas a cada de la ogressa tens de portar greix, fil i moltes més coses. La nena es va escapar de 

Babaiaga i quan va arribar a casa la nena li va dir al seu pare i Babaiaga i Cacaiaga es van quedar totes 

dues molt soles.           Laura 

 

Babaiaga era una ogressa que sol tenia dos dents. Tenia una germana que es deia Cacaiaga, un pare que 

es deia Papaiaga, la mare es deia Mamaiaga i el seu gos es deia Bubuiaga. L’ogressa Babaiaga es va 

menjar el seu gos Bubuiaga i a uns quants nens. Babaiaga va obrir un restaurant que es deia “El Marrec 

Dauradet” i tots els clients que tenia anaven directre a la panxa de Babaiaga.     

            Ione 

 

Babaiaga era una ogressa. Quan era petita no la volia ningú, ni tan sols els seus pares Papaiaga i 

Mamaiaga. Com que no la volia ningú va aprendre a emprenyar, a fer coses dolentes i també va 

començar a practicar a menjar-se nens. Per això es va menjar el seu gos Bubuiaga. Al cap del temps va 

obrir un restaurant, la gent que hi anava no en sortien, se’ls cruspia tots.     

            Abril 

 

Babaiaga era una ogressa. Quan era petita ningú no l’¡estimava. Només tenia una dent i potser això li va 

fer dolenta. Quan era petita ningú no la volia i els seus pares la van abandonar en un bosc. Com que els 

nens no l’estimaven, sen va cruspir uns quants i com que els va torbar tan gustosos se’n va menjar més. 

Es va fer gran i continuava menjant nens. Els seus pares es deien Mamaiaga i Papaiaga i també tenia una 

germana que es deia Cacaiaga. La seva germana tenia una fillastra. La Babaiaga va obrir un restaurant 

que es deia “ El marrec dauradet”.         Halima 
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ELS   SENTITS 
Les Jornades Culturals d’aquest any giraven entorn als 5 sentits. Ens 

vam organitzar en 6 tallers: un per a cada sentit i un taller on es 

recollien tots els sentits a través del joc a l’aire lliure. Us volem fer            

cèntims de com va anar tot… 

TALLER DE LA VISTA. Hem jugat amb llums i instruments òptics i 

hem descobert: que la llum es propaga en línia recta, que la llum rebota, es 

reflexa, que la llum es refracta, que la llum és de molts colors, que els 

diafragmes de les màquines fotogràfiques regulen l’entrada de llum igual que 

ho fa el nostre ull... 
També hem jugat a ombres xineses, vist imatges en 3D, contes en Braille i fet un 
test visual a 5 metres per veure si hi vèiem correctament. 

 

 

 

 

TALLER DEL TACTE. Hem après que el sentit del tacte té l’òrgan 

més gran de tots, que és la pell. Hem valorat la importància del tacte i hem 

descobert que no és només sensible a la textura i a la forma dels cossos, sinó 

també a la calor i al fred, que els cecs “hi veuen i llegeixen” amb el tacte... I ens 

hem esborronat fent-nos massatges! També hem jugat a un memory de tacte i 

hem deixat les nostres empremtes dactilars!! 
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TALLER DEL GUST. Hem experimentat els diferents sabors i 

conegut quin és l’òrgan del gust. Junt amb els companys hem tastat diferents 
aliments posant a treballar les nostres papil·les gustatives i així poder detectar 
quin sabor tenen aquells aliments. Amarg, dolç, àcid i dolç... tot un món de 
sabors i sensacions! 

 

 

 

 

TALLER DE L’OÏDA. Hem començat amb un vídeo del Dr. Beakman. 

Hem descobert que el so és energia: uns paperets ballaven al ritme d’un so 
musical! Hem discriminat diversos sons que s’anaven emetent: aigua bullint, 
cavalls, cotxes, pluja... i també hem desxifrat sons aguts i greus. Hem acabat el 
taller mostrant com construir un telèfon amb dos pots i un fil. 

 

 

 

 

 

TALLER DE L’OLFACTE. Estava dividit en dues parts. Una 1a on 

hem vist un Power Point, hem entrenat el nostre olfacte olorant diferents 
ingredients i herbes sabent el què eren. Una 2a part que estava dividida en 3 
tallers: a) Memory d’olors, b) Què estic olorant?  i c) Fem bosses d’olors. 
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SORTIDES 

D’ENTORN 

Ens encanta sortir pel voltant de 

l’escola, en aquest entorn tan bonic 

que tenim, per tal de conèixer les 

plantes que ens envolten i fer diverses activitats 

mediambientals.  

A mitjans d’abril els alumnes de Cicle Mitjà vam aprofitar una 

d’aquestes sortides per a fer un dibuix al natural de la nostra 

estimada ermita. Vam prendre carpetes, colors, ceres, llapis... i 

l’esmorzar! (amb l’estómac buit no es dibuixa bé!). Vam pujar 

pel camí vell i després d’esmorzar al costat de la “Pedra dels 

Àngels” i d’explicar la llegenda local a qui no la sabia... vam 

obrir carpetes i... a dibuixar s’ha dit!! 

Els dibuixos que vam fer es van presentar al II Concurs de 

Dibuix que fa l’escola amb motiu de la Diada de Sant Jordi. 

 

 

/  ______________________________________________________________________________  
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VISTA 
 

      

GUST 
TACTE 

Les olors de la primavera són especials,  busqueu-
les... 
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El gust és nostre… 

 

A flor de pell… 

Ulls que no veuen... 

 

Quan sento la teva veu… 
m’agrada! 



REVISTA DIGITAL   núm. 3 
curs 2013-2014 

 
58/ Cicle Superior - 5è _________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EL GUST 
• Existeixen 5 tipus de sabors bàsics: dolç, 

salat, amarg, àcid i umami. 

• Estan formades per cèl·lules sensorials que 
s’anomenen botons del gust. 

• A més de les papil·les gustatives, en trobem de 
tàctils i de tèrmiques, ens ajuden a detectar 
el cos, l’astringència i la temperatura dels 
aliments. 

 

EL TACTE 
 

• El sentit del tacte ens permet conèixer la 
forma, la mida i la textura dels objectes i 
sentir el fred, la calor, la pressió i el dolor. 

• L’òrgan del tacte és la pell, la qual recobreix tot 
el cos. 

• Encara que el sentit del tacte està a la pell  i, 
per tant, a tot el cos, no totes les parts del 
nostre cos són iguals de sensibles. 

 

L ‘OÏDA 
• El sentit de l’oïda ens permet percebre els 

sons que es produeixen al nostre voltant. 

• L’òrgan de l’oïda són les orelles. 

• Quan els sons arriben al cervell, és quan 
realment els sentim. 
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L’OLFACTE 

• El sentit de l’olfacte ens permet percebre les 
olors. 

• L’òrgan del tacte és el nas. 

• El sentit de l’olfacte ens permet diferenciar 
entre 2.000 i 3.000 olors, però un expert en 
perfums  pot arribar a diferenciar fins a 
30.000. 

 

LA VISTA 
• El sentit de la vista és el més important i més 

fràgil de tots els sentits. 

• Ens permet percebre la llum de l'exterior i, 
d'aquesta manera, captar la mida, la forma, el 
color, la distància, la posició i el moviment dels 
objectes que es trobin en el nostre camp de visió. 

• Els òrgans de la visió són els ulls, formats per 
diferents parts com la còrnia, el cristal·lí, la 
retina i el nervi òptic, entre d'altres, que capten 
la llum i la transmeten al cervell perquè la 
interpreti. 

• A vegades les imatges són ambigües i el cervell, 
confús, alterna diverses imatges: són les il·lusions 
òptiques. 
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Els nadons naixen amb 
papil.les gustatives per 
tota la boca. 
Desapareixen 
gradualment, quedant 
reduïdes únicament a la 
llengua. 

A la llengua hi ha unes 
10.000 papil·les 
gustatives.  

 

El cervell s'acostuma 
ràpidament a les olors, 
fins i tot a les més 
horribles, i deixa 

La majoria dels humans poden 
distingir entre 2000 i 4000 olors 
diferents.  
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Durant  tota una 
vida, el cos sol 
canviar uns 18 kg 
de pell 

L'estrep és  l'os més 
petit del cos humà, 
amb només 3 mm 
de  longitud. 

Sabies que 
parpellegem més 
de 10.000 
vegades al dia? 

És 
impossible 
esternudar 
amb els ulls 
oberts. 

La pols de casa es compon majoritàriament de 
cèl·lules de la pell mortes.  

Els nens i 
nenes tenen 
l'oïda més 
sensible que 
els adults. 
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Si mires fixament el centre de la imatge, s'expandeix 

 

 

    

 

 

 

 

 

Les ratlles horitzontals               Quin dels dos cercles  

són paral·leles?                           centrals és més gran? 
   

 

 

 

 

 

Quina de les dues línies horitzontals és més llarga? 
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Els costats són rectes o corbs?      Els costats dels quadrats                            

                                                         blaus estan rectes o torts? 

 

 

 

 

 

 ES MOUEN? 

 
 
 
 

 

 

Acosta't i allunya't de la imatge 
(Els dos cercles roden en direcció contrària) 
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DAILY ROUTINES SONG 

IN THE FIRST LEVEL 

(1st A, 1st B and 1st C) 

Almost every day we sing and dance the song “Teddy bear”. Pupils enjoy 

learning this song. Here are the lyrics: 

 

Teddy bear ,teddy bear 

Turn around 

Teddy bear,teddy bear 

touch the ground 

Teddy bear,teddy bear 

shine your shoes 

teddy bear,teddy bear 

goes to school ! 
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DAILY ROUTINES SONG 

IN THE SECOND LEVEL 

(2nd A and 2nd B) 

This term we have studied the parts of the body in the  unit 5 and we 

have learnt  to sing and dance a song called Head,shoulders,knees and 

toes. Here are the lyrics: 

Head, shoulders, knees and toes, 

Knees and toes. 

Head, shoulders, knees and toes, 

Knees and toes. 

And eyes, and ears, and mouth, 

And nose. 

Head, shoulders, knees and toes, 

Knees and toes. 
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AULA DE MÚSICA 

Aquest curs a les classes de música tots els alumnes de l’escola hem fet  moltes 
activitats i hem après moltes coses noves alhora que ens divertíem i ens ho passàvem 
molt bé. 

Aquestes són algunes de les activitats que més ens han agradat... 

♩Tocar instruments, escoltar contes, ballar danses i cantar. M’agrada tocar instruments perquè 

vaig tocar “el gegant del pi”, escoltar contes perquè eren súper bonics, ballar danses perquè 
n’hem ballat moltes i cantar perquè m’agraden totes les cançons. (Julia 1rA) 

♫ A mi m’ha agradat molt tocar instruments perquè fan un so molt bonic i pots fer ritmes bonics 
i tranquils. (Lluís 1rA) 

♩ M’agrada escoltar a la senyoreta com canta, ballar danses, jugar amb els pentagrames de 

taula, sortir a la pissarra a escriure les notes i sortir a cantar perquè sempre he volgut cantar. 
(Maria 1rA) 

♬ A mi m’ha agradat aprendre a escriure les notes musicals i fer ritmes picant de mans. També 

m’ha agradat molt ballar la dansa “El petit vailet” perquè ens ho vam passar molt bé i ens vam 
divertir molt. (Marina 1rB) 

♪ A mi m’agrada jugar amb els pentagrames de taula, també m’agrada tocar instruments com el 
xilòfon i el pandero. També m’agrada cantar i ballar.(Joel 1rB) 

♫ M’ha agradat ballar perquè és molt relaxant. També m’ha agradat el conte “El ratolí que vivia 
dins del piano” perquè m’encanta el piano i el conte era molt divertit. Tocar el pandero també és 
divertit i cantar perquè sempre fem cançons noves. (Anna 1rB) 

♩ M’ha agradat jugar amb els pentagrames de taula perquè he après noves notes. (Robert 1rC) 

♬ M’agrada ballar perquè hem après moltes danses. (Dídac 1rC) 

♪ A mi m’ha agradat jugar amb els pentagrames de taula i cantar cançons perquè són molt 
“xules”. (Berta 1rC) 

♫ A la classe de música a mi m’agrada cantar perquè aprenem cançons noves i són molt 
divertides i boniques. (Aimar 2nA) 

♪ El que més m’agrada de les classes de música són els contes. M’agrada escoltar contes, em 
tranquil·litza i són molt bonics. (Maria 2nA) 

♩ A mi m’agrada cantar perquè aprenem cançons noves, també m’agrada escoltar com els 

altres canten a la pissarra i com la senyoreta Cristina explica contes de música. Quan ballem 
també aprenc danses. (M.Mar 2nA)  
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♬ M’agrada molt picar ritmes perquè la senyoreta Cristina ens ensenya molts ritmes com ara “titi 

ta titi ta” . Tots són molt bonics i m’agrada molt picar ritmes amb els companys. (Roger 2nB) 

♪ A mi m’agrada escoltar música perquè m’agrada la música que ens posa la senyoreta 
Cristina, m’agrada ballar la dansa “El tio fresco” perquè m’agrada ballar amb el mocador i 
m’agrada cantar perquè m’agraden les cançons. (Marina 2nB) 

♫ A mi m’agrada ballar danses perquè la senyoreta Cristina ensenya unes danses molt xules i 
també m’agrada cantar perquè posa unes cançons molt boniques. (Martí 2nB) 

♬ El que m’agrada més es fer audicions dels instruments de corda perquè m’agrada molt com 

sonen, fan sons agradables i tranquils que relaxen molt. També m’agrada ballar les danses i 
cançons de la Castanyada (Marrameu, la castanyera...) perquè m’agrada molt ballar i aquestes 
danses són divertides. M’agrada escriure les notes i posar-les al pentagrama fent la clau de sol, 
escrivint els silencis de blanca, de negra, el do, el re, el mi, el fa, el sol, el la, el si, el so agut... i 
escriure les partitures que la senyoreta posa a la pissarra al quadernet de música. Això és el 
que més m’agrada! (Meritxell 3rA) 

♪ M’han agradat molt les audicions perquè m’agrada escoltar com sonen els instruments a la 
classe de música. També m’ha agradat cantar al davant de tots els nens i nenes de l’escola i 
fer activitats al quadernet perquè així aprenc moltes coses. M’agrada aprendre les notes 
musicals, les negres, les blanques, els titis...  i m’agrada ballar junts tota la classe. El que més 
m’agrada són les audicions i les notes musicals. (Oriol 3rA) 

♬ Aquest any a música hem fet moltes coses, les dues que més m’han agradat són ballar 

danses i cantar cançons davant dels companys. M’agrada ballar perquè la música i el ball 
m’agraden molt i les danses que ballem són molt boniques i divertides i tenen molt de ritme i la 
professora en sap molt. També m’encanta cantar davant dels companys perquè no tinc 
vergonya. La cançó que més m’ha agradat és “El mestre”. És molt bonic cantar i ballar! (Júlia A. 
3rB) 

♩ A mi les activitats que més m’han agradat són: haver estudiat instruments musicals i cantar. 

M’agrada estudiar instruments perquè la música és molt important i sempre que la toquis bé té 
un so molt bonic. M’agrada saber moltes coses dels instruments. L’instrument que m’agrada 
més és el piano. També m’agrada cantar, a les classes de música cada dia cantem. Aquest 
curs hem après moltes cançons noves molt boniques. Al món hi ha moltes persones que canten 
bé i diferents estils de música. Aquestes són les coses que més m’han agradat de la classe de 
música! (Marta 3rB) 

♫ Aquest any a música hem fet moltes coses: escoltar audicions, cantar cançons, ballar 
danses, hem après els noms d’instruments... A mi el que m’agrada més és ballar perquè ens 
divertim molt tots i els balls són molt divertits. També m’agrada cantar perquè les cançons són 
molt xules i n’hem fet “un munt” : “La cançó de les bananes”, “Ai mare aneu a missa”, “Una 
dona llarga i prima”... A mi m’agrada molt la música! (Laura 4tA) 
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♩ Aquest curs m’ha agradat molt el que hem fet a música tot i que ha estat una mica més difícil. 

Hem cantat moltes cançons. Per la castanyada vam ballar, primer vam aprendre els passos i 
els vam fer des del lloc i després vam sortir per parelles a ballar i ens va sortir molt bé. Al llarg 
del curs també hem fet exercicis, hem escoltat audicions, hem cantat... (Sohayla 4tA) 

♬ El que més m’ha agradat ha sigut escoltar audicions perquè em relaxo i m’agrada molt 

relaxar-me. Sempre quan escoltem audicions tanco els ulls i es com viure en un altre món ple 
de pau i llibertat, em sento especial! Les audicions que m’agraden més són les que sona el 
piano i les flautes perquè són els instruments que més m’agraden. M’agraden totes les 
audicions i tots els instruments! (Ione 4tB) 

♪ A mi m’ha agradat molt cantar i fer danses. M’agrada molt cantar perquè podem cantar amb 
els companys. Algunes cançons que hem treballar són: “El trineu”, “Les dotze van tocant”, “Les 
bananes”... També m’han agradat les danses perquè m’agrada molt ballar: hem ballat amb els 
companys, hem après els passos i també hem ballat al pati amb tota l’escola: hem ballat 
danses de la Castanyada, de Carnaval... A mi m’agrada molt la classe de música! (Marina 4t B) 

♩ A la classe de música hem treballat moltes coses: notes, cançons, músiques, balls, dictats 

melòdics i rítmics, fins i tot vam fer grups i vam fer un powerpoint. A mi m’agraden els dictats 
melòdics i rítmics perquè tens que descobrir quin és el so que correspon. També m’agrada 
cantar cançons amb els companys i escoltar música perquè em tranquil·litza. També fem 
controls. Fa poc vam ballar la sardana i l’any passat també la vam ballar. Estem al tercer 
trimestre, el temps passa molt de pressa... a vegades també fem fitxes per veure el que hem 
après durant aquest temps. (David 5èA)  

♬ L’activitat que em va agradar més va ser el treball del powerpoint perquè ho va fer en grups i 

vam aprendre moltes coses de música, com ara els instruments que hi ha a l’orquestra... vam 
escriure el text, vam posar animacions, vam fer que les lletres es moguessin, vam buscar fotos 
a internet de diferents instruments... (Albert 5èA) 

♩ A la classe de música hem fet “un munt” de coses: cantar, ballar, escoltar audicions, fer 

powerpoints... Ballem sardanes, cantem cançons del llibre, escoltem audicions de Johann 
Sebastian Bach, de Beethoven, Mozart... Vam fer un powerpoint sobre instruments: de vent, de 
corda, de percussió, de l’orquestra i de la cobla. El que més m’agrada és cantar la cançó 
“L’estranya joguina” i altres cançons i fer el powerpoint però el que no sé fer és ballar! (Abel 
5èB) 

♬ A mi aquest curs m’ha agradat quan hem escoltat la cançó “L’estranya joguina” perquè és 

una cançó molt divertida. També m’ha agradat quan vam ballar sardanes perquè vaig aprendre 
a ballar el ball tradicional de Catalunya. El que més m’ha agradat és quan vam fer el powerpoint 
perquè vam explicar coses sobre diferents instruments i vam treballar en grup. Vaig disfrutar 
presentant el nostre powerpoint als altres companys. També m’agrada quan escrivim notes i 
escoltem cançons. (Karina 5èB) 
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♫ L’activitat que més m’ha agradat va ser quan vam fer el projecte de l’hort i vam haver de fer 
grups per inventar-nos una cançó i un ball relacionat amb l’hort. A mi em va tocar amb la Maria, 
la Ivet, el Marc, el Bertran, la Júlia i jo. Ens ho vam passar súper bé perquè vam quedar un dia 
per fer el ball i ens va quedar molt original. La lletra era molt divertida i per això el títol de la 
cançó va ser “Verduretes Style”. La vam basar en la famosa cançó del PSY “Gangam Style”. 
Aquesta és l’activitat que més m’ha agradat! (Alessia 6èA) 

♩ M’ha agradat escoltar audicions de diferents compositors com Beethoven. També m’ha 

agradat aprendre a tocar la flauta dolça o flauta de bec. Amb la flauta hem tocat diferents 
melodies com “El mercat persa”. També va ser molt divertit fer una activitat en la que ens 
havíem d’inventar una cançó i cantar-la i ballar-la davant de tota la classe. M’ha agradat cantar 
les cançons que fèiem a la classe. El que més m’ha agradat ha sigut recitar, cantar i tocar la 
flauta al Festival de Nadal. (Marc 6èA) 

♫ Les activitats de música que més m’han agradat ha estat fer uns powerpoints de compositors 
i el ball que vam fer al porxo per Carnaval. Va ser molt divertit fer els powerpoints perquè 
m’agrada molt fer servir l’ordinador i aprendre coses noves sobre la vida i la història dels 
compositors i les seves obres. També em va agradar molt cantar i ballar la cançó “Els fesolets” 
perquè la vam cantar i ballar al porxo davant de tothom. Vam passar dues setmanes aprenent-
la però va valer la pena perquè va sortir molt bé! (Xènia 6èB) 

♪ Aquest any a música hem treballat moltes coses però el que més m’ha agradat ha estat 
escoltar audicions perquè m’agrada escoltar diferents melodies. M’ha agradat tocar la flauta 
perquè aquest ha estat el primer any que he tocat un instrument i perquè hem après noves 
melodies. També m’ha agradat cantar cançons perquè m’agrada cantar i aprendre noves 
cançons. Algunes cançons que hem après són: “Qualsevol nit pot sortir el sol”, “L’avi mariner”, 
“Llença’t”... i també m’agrada ballar danses noves com ara la sardana, el ball que vam aprendre 
per la castanyada, el ball dels fesolets que vam ballar per Carnaval... Aquest any hem après 
moltes coses i m’ha agradat molt fer música! (Mirna 6èB) 

Si encara voleu saber més de tot el que fem i veure les fotos de les nostres activitats 

podeu visitar el Bloc de Música  a la pàgina web de la nostra escola... 

escolamarededeudelaroca.cat 

 

MÚSICA 

Aula de Música – Escola Mare de Déu de la Roca 

       

 

BLOC 

DE 

MÚSICA 
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EL BÀSQUET 
HISTÒRIA I DEFINICIÓ 
El basquetbol, popularment conegut com a bàsquet, és un esport practicat 
entre dos equips de cinc jugadors en joc cadascun, que cerquen d'introduir 
una pilota dins de la cistella defensada per l'equip contrari, amb l'objectiu 
d'aconseguir més punts que l'adversari, tot respectant les regles del joc. 

El bàsquet va néixer als Estats Units l'any 1891, inventat per James Naismith, professor d'educació física de la 
YMCA Training School de Springfield (Massachusetts) a qui es va encarregar la invenció d'un esport que es 
jugués a una pista coberta, ja que els hiverns a aquella zona dificultaven qualsevol activitat a l'exterior.  

Marc del joc 
Durada: El temps del partit es divideix en quatre períodes de 10 
minuts cadascun a l'àmbit del bàsquet FIBA, en quatre quarts de 12 
minuts a l'NBA i en dues parts de 20 minuts a la NCAA. Un partit 
consta de quatre quarts, i això vol dir que són 40 minuts de partit més 
els temps morts, les fores i les interrupcions que pugui tenir un partit. 

Equips: Només hi poden jugar un màxim de 5 jugadors alhora per 
equip. Un equip ha de presentar 5 jugadors per poder jugar un partit, 
però, per eliminació per personals, pot seguir jugant fins que només 

tingui un jugador. Aleshores l'equip infractor 
perdrà el partit automàticament 

Inici del partit: Un jugador de cada equip ha 
de col·locar-se dins del cercle central amb un 
peu prop de la línia del mig camp, situat 
cadascun d'ells en el seu camp. Els altres 
jugadors han d'estar fora del cercle. L'àrbitre 
llança la pilota verticalment des del centre del 
cercle i els dos jugadors salten verticalment 
per intentar desviar-la, sense agafar-la, cap a 
algun company del seu equip. 

Taula d'anotadors: La taula d'anotadors (anotador, ajudant d'anotador, cronometrador, operador de la llei de 
24 segons i, si cal, comissari) controla totes les incidències del partit (tanteig, temps morts, temps de joc, faltes, 
canvis...) i elabora l'acta del partit. 

Durant el joc:  

1. La pilota ha de ser lleugera, s'ha de controlar amb les mans i cal botar la pilota per a poder desplaçar-
se. 

2. No ha d'haver-hi contacte personal. 
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3. S'assoleixen punts en introduir la pilota en una cistella col·locada horitzontalment i elevada. Aquests 
són: 

a. 1 punt per a les cistelles fetes (amb el temps aturat) des de la línia de tir lliure. 

b. 2 punts si la cistella està feta en temps de joc des d'una distància interior de la línia de 6,75 m. 

c. 3 punts si l'encistellament ha estat fet a través d'un llançament de més enllà de la línia de 6,75 
m. 

Infraccions 
Passes: Després d'haver botat la pilota i tornar 
a agafar-la no es poden donar més de dues 
passes, encara que tampoc no se'n permet 
donar dos i quedar-se estàtic; s'ha de deixar 
anar la pilota immediatament.  

Dobles: Un jugador no pot botar la pilota amb 
les dues mans alhora. Si un jugador bota i para 
de fer-ho, pot passar o llençar però no tornar a botar-la. Tampoc pot saltar amb la pilota agafada amb les mans 
i tornar a caure amb la pilota agafada sense haver-la passat ni llençat. 

Camp enrere: L'equip atacant, una vegada hagi passat la pilota al camp ofensiu, no podrà retrocedir-la fins al 
camp propi.  

Cinc segons: El jugador que ha de fer la sacada de banda o de fons només té cinc segons per passar-la.  

Vuit segons: Quan un equip aconsegueix la possessió, té vuit segons per 
passar la pilota del camp defensiu fins a l'ofensiu 

Vint-i-quatre segons (o trenta-cinc segons a la NCAA: Aquest és el temps 
màxim perquè un equip aconsegueixi un llançament que toqui l'anella i/o la 
introducció de la pilota dins d'aquesta 

Posicions al bàsquet 
Base: Sol ser el jugador més baix de l'equip. És l'encarregat de dirigir el partit 
(ordenar les jugades en atac i les posicions defensives en defensa) i és la 
prolongació de l'entrenador a la pista 

Escorta: Solen ser més alts que el base, jugadors molt anotadors o grans 
defensors els quals són el principal objectiu de nombroses jugades de l'equip. 

Alers: Posició clau al bàsquet modern. Són els jugadors més polivalents de l'equip i han de dominar quasi tots 
els aspectes que el joc. 

Aler pivot: Jugadors interiors més forts que els alers i una mica més baixets que els pivots. Normalment poden 
jugar per l'exterior. 

Pivots: Són els jugadors més alts d'un equip. Són els encarregats d'agafar els rebots i de vigilar que l'equip 
contrari no penetri dins. 
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A LA CLASSE DE RELI… 

El 30 de gener es commemora l’aniversari de la mort de 

Gandhi i s’ha declarat el Dia Escolar de la Pau i la No 

violència. 

Tots els alumnes de religió vam dedicar aquella  

setmana a reflexionar sobre 

 aquest valor.  

La pau no és només… l’absència de guerra. 

  ALUMNES  1r CICLE INICIAL 

                                                                       

                                                                  ALUMNES DE 2n CICLE INICIAL 

    

 

 

/  

La pau és 

pintar 

tranquil. 

La pau és estimar els 

altres. 

La pau és jugar 

sense barallar-se. 

La pau és 

vida. 

LA PAU ÉS 

TRANQUIL·LITAT 

La pau és  amor. 

LA PAU ÉS  LA 

LLIBERTAT   
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LA PAU ÉS PODER 

SORTIR I ANAR A 

L’ESCOLA. 

LA PAU ÉS 

FELICITAT 

CICLE MITJÀ 

AL SEGON TRIMESTRE  TAMBÉ HEM 

TREBALLAT LES FORMES D’ENSENYAR DE 

JESÚS: PARÀBOLES I MIRACLES. 

Ja no ens fa 

vergonya, ens 

divertim molt 

fent teatre! 
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ENS HA DEIXAT L'ESCRIPTORA JOANA RASPALL 

 

Joana Raspall  i Juanola (Barcelona, 1 de juliol de 1913 - Sant Feliu de 
Llobregat, 4 de desembre de 2013 )  

    

Quan tenia tres anys la seva família va a viure a Sant Feliu 
de Llobregat, on decideix construir una torre, la casa on ha 
residit sempre. 

Als catorze anys comença la seva activitat literària. 
Col·labora en la revista Claror de Sant Feliu des d'on inicia 
amb altres joves una campanya per demanar una 
biblioteca infantil per al municipi. 

Acabats els estudis per ser bibliotecària, treballa a la 
Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès, fins 
que s'acaba la guerra. Juntament amb la seva companya 
de feina salven molts llibres de la biblioteca, sobretot els 
llibres catalans, per evitar que caiguessin en mans dels 
soldats. 

En acabar la guerra, la Joana Raspall comença a escriure i a publicar versos i textos en 
català als Jocs Florals, concursos, festes populars...També va fer classes de català i va 
començar a crear fitxes de sinònims fins a arribar a 
publicar un diccionari de sinònims i, més tard, un de 
locucions i frases fetes i un d'homònims. 

És autora d'algunes obres de teatre infantil com 

"L'invent" (1978) i "Kònsum. S.A." (1984), i contes com 

"El mal vent" (1994); i "Contes increïbles" (1999), però 

sobretot ha escrit poesia. Entre els seus llibres de 

poesia estan "Bon dia, poesia" (1996); "Pinzellades en 

vers" (1998); "Font de versos" i "El meu món de poesia" 

(2011).  

També ha publicat reculls de poemes per adults, 
alguns d'aquests són "Llum i gira-sols" (1994),  
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"Instants: haikus i tankas" (2009), "Jardí vivent" (2010); i diverses novel·les: "Diamants i 
culs de got" (2007), "El cau de les heures" (2008), "El Calaix del mig i el vell rellotge" 
(2010). Participava en tertúlies literàries a la seva ciutat, visitava escoles i participava 
en xerrades i actes literaris i, sobretot, no deixava mai d'escriure poesia.                                                                        

                                                                                             FONT: http://genius.diba.cat 

   Estimo les lletres 

   que formen els mots, 

   els llavis que els diuen, 

   i el cor que els entén… 

   perquè als mots hi ha l’ànima 

   de tota la gent! 

“Estimeu-vos”, ens aconsellà l’1 de juliol del 2013, dia del seu centenari. El seu 

nét Ernest Cauhué, a l’acte d’homenatge d’aquella diada, ens llegí el seu 

missatge ple de lliçons d’àvia satisfeta d’haver-nos deixat tantes coses, i també 

convençuda que restava molt per fer i que calia fer-ho amb amor i seny. 

Ens demanà que fem servir la seva obra per defensar el català, que actuem 

amb delicadesa, que estimem la gent no catalana. “Només desitjo que tots us 

estimeu i feu de Catalunya una terra germana, una terra estimada i un país 

normal.” 
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Hort Escolar 

Durant aquest curs escolar l’hort ha seguit el camí iniciat l’any passat. Vam 

realitzar una plantació de tardor i ara estem  de ple  en la de la primavera. 

Aquesta està resultant molt positiva ja les plantes han crescut molt i no hem 

tingut plagues importants. 

Aquí teniu una mostra d’algunes flors i plantes del nostre hort en el mes de maig. 

 

 

Flor de la patata 

 

 

 

                   Flor del tomàquet 

 

  

 Carbassó en plena producció 
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La Junta de l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de la Roca de Mont-roig vol saludar-vos i desitja 
que aquest curs 2013/14 hagi estat ple d’èxits escolars i personals, plens de convivència i 
d’experiències enriquidores pels vostres fills i filles. 

 

Sobre la situació de l’educació pública no podem dir el mateix: continuem patint les retallades 
que ens porten a retrocedir en el model d’escola pública, un model que, durant anys, a tots i a 
totes ens va costar tants esforços poder aconseguir-lo.  

I si no en teníem prou amb les retallades (eliminació de la sisena hora, baixes de mestres 
sense substituir...), ara el ministre Wert vol imposar-nos una llei  que representa un atac frontal 
cap a la nostra llengua i a la cohesió social a les escoles.  

Volem animar-vos a defensar els drets dels nostres fills i filles perquè puguem disposar d’una 
educació pública i de qualitat. No ens podem amagar, hem de participar-hi. I és per això que 
l’AMPA ha de tenir un  paper important i decisiu, volem més protagonisme per a les famílies, cal 
dinamitzar activitats on tots i totes podem participar i dir-hi la nostra sobre l’escarni constant 
que viu l’escola pública. Els pares i les mares no ens podem quedar al marge dels problemes 
que posen en perill la qualitat de l’educació dels nostres fills i filles. 

 

Alhora també us volem explicar que durant aquest curs hem anat fent diferents actuacions i 
oferint diferents serveis. L´hort de l´escola, les activitats d´acollida dels nens/es, el suport 
econòmic en adquisició de material per a l'escola (pissarres digitals i material esportiu), la 
construcció del passadís per a millorar l’accés i la col·locació de mosquiteres al menjador, la 
compra d'estanteries i d'un congelador per a la cuina, com també la participació i financiació de 
les festes més importants (Nadal, Festa fi de curs...), col·laboració en el reciclatge dels llibres, 
organització de les activitats extraescolars (amb les novetats de màgia i judo), sortida nocturna 
a l’ermita el proper 31 de maig, la venda de xandalls, així com la participació en la Marató 
també han estat altres activitats on l'AMPA hi ha tingut un paper rellevant. Per al curs que ve, 
l’AMPA deixarà de gestionar el servei de menjador a través de l'empresa Miró Lleure i 
l’assumirà l’Ajuntament.  

Ara per ara, el nostre objectiu prioritari és col·laborar amb el projecte de reciclatge de llibre i, és 
per aquest motiu, que us demanem la vostra col·laboració i ajuda i, alhora, us animem a 
participar a l'AMPA, per tal que el proper curs puguem continuar treballant des de i per a 
l'escola. 

 

Des d’aquestes ratlles volem agrair a l’equip directiu i al conjunt de mestres de l’escola, l’ajuda i 
col·laboració que constantment ens brinden i que fan més àgil el funcionament de l’AMPA.  

Agrair també la confiança de totes les famílies que any rere any, a través de la quota de SOCI, 
feu possible que l’AMPA existeixi. Volem que aquesta gran família que formem vagi creixent i 
per això necessitem el vostre suport. 
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Us informem que la plataforma escola.cat convoca una cercavila reivindicativa el proper 14 de 
juny a Barcelona amb el lema ”Per un país de tots, decidim escola catalana”. 

 

Desitjar-vos que passeu unes bones vacances i que tots plegats ens retrobem i iniciem el curs 
2014/2015 plens d’energia i amb ganes de millorar el futur de l’ensenyament. 

 

Salutacions, 

 

Junta ASSOSSIACIÓ DE MARES I PARES de l’Escola Mare de Déu de la Roca de Mont-roig 
del Camp 
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