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EDITORIAL
Va ser al Nadal de 1993 quan “El Mussol” va fer la
seva primera aparició. D’ençà fins ara, han estat 50
números d’aquesta revista que celebra ara els seus
20 anys. Dues són per tant les xifres “màgiques”
que ens inviten a celebrar aquest número especial:

INDEX
Editorial			2

50 publicacions i 20 anys de revista sense interrupció.
Durant aquest temps, han estat molts els nens i ne-

Notícies
Escola			

3, 4, 5

nes que han contribuït amb els seus treballs i moltes
les notícies de la vida de l’escola que hem publicat.

Cicle Infantil		6

Creiem que aquesta revista està ben arrelada i que

Cicle Inicial		7

en el futur, veurem moltes publicacions més.

Cicle Mitjà		8
Cicle Superior		

9

Ara fem una mica d’història. El primer número de “El
Mussol” va coincidir amb la incorporació de les “noves tecnologies” a l’ensenyament. Hi havia una inquietud per donar contingut als primers treballs que

L’escola escriu

fèiem amb aquells ordinadors i van ser els alumnes

Cicle Infantil		

10, 11, 12, 13, 14, 15

Cicle Inicial		

16, 17, 18, 19

esforç ho van fer possible.

Cicle Mitjà		

20, 21, 22, 23

Al principi i durant uns quants anys, la nostra revista

Cicle Superior		

24, 25, 26,27

Racò de la flautina		

28, 29

Col·laboracions			30
Entreteniments			31

	
  

de vuitè d’EGB d’aquella època, els que amb el seu

sortia quatre vegades a l’any: a l’inici de curs, per
Nadal, per Sant Jordi i al final de curs. Les despeses
que implicaven els 4 números, van fer que al final
fossin només dues les publicacions que amb caràcter anual s’han mantingut fins ara.
Com dèiem abans, per celebrar aquest fet no gaire
usual a la vida de les escoles públiques, hem publicat a la nostra web tots els exemplars d’aquests
vint anys en format PDF. Podeu baixar-los i recordar
molts dels instants que hem viscut tant els pares i

Escola Marià Galí

mares, els mestres i també alumnes. Veureu la seva

C/. De les Vinyoles 40

evolució. Primer amb blanc i negre i sense fotos.

Terrassa (Barcelona) 08225
http://www.escolamariagali.cat
ceipmariagali@xtec.cat

Més tard amb fotografies i des el 2005 en color.
Hem aprofitat aquesta 50èna edició per donar-li un
nou estil, tot i que les seccions i l’estructura és la mateixa. Llegiu els treballs que ha fet el nostre alumnat
per commemorar aquesta fita: “El Mussol número
50”. La vida de l’escola, reflectida en aquestes pàgines. Esperem que aquesta revista tingui una llarga
vida i que durant molt de temps la puguem gaudir,
fent-la i llegint-la.

Dipòsit Legal: B-57.043-2007
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50 Mussols: 20 anys de revista.

EL MUSSOL - SANT JORDI 2013

NOTÍCIES

ESCOLA
JUBILACIÓ DELS NOSTRE COMPANY FIDEL
El passat 4 de març va ser el darrer dia que el
nostre company Fidel, tutor de 4t, va treballar a
l’escola.
Es va incorporar al centre l’any 1983 i des de llavors
ha estat “fent escola”. Trenta anys durant els quals
l’hem vist fent de tot, ja que sempre ha estat una
persona activa i implicada en tot el que s’ha fet.
Els nens i els pares i mares de la seva classe,
l’AMPA, el professorat i excompanys del centre hem
celebrat amb ell aquest moment i hem volgut que
s’emportés un bon record de tots nosaltres.

PROVES
EXTERNES
DE
COMPETÈNCIES
BÀSIQUES A L’ALUMNAT DE 6è.
Els propers dies 8 i 9 de maig es durà a terme la
prova d’avaluació de competències bàsiques de 6è
curs de manera simultània a tots els centres de
Catalunya.
S’avaluaran les competències en llengua catalana,
llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques.
Els resultats d’aquestes proves es comunicaran als
centres i a les famílies i no tenen efecte directe ni
en l’avaluació final de l’alumnat ni en la decisió de
passar a l’ESO.
Aquesta avaluació serveix per a què cada escola
pugui corregir els punts febles i potenciar els punts
forts. L’objectiu final d’aquestes proves és millorar
els resultats de l’alumnat i afavorir-ne el pas a
l’educació secundària.
Teniu més informació a la web del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola
CANVIS A LA NOSTRA WEB
Des de fa ja unes setmanes, hem fet alguns canvis a la nostra web. De moments tan sols afecten
al seu disseny. Aviat afegirem noves pàgines i altres funcions com la connexió a les xarxes socials
i la renovació de recursos pedagògics per l’alumnat.

PREINSCRIPCIÓ 2013/2014
Per a totes les famílies que heu fet la preinscripció a l’escola, us recordem que el calendari previst és:
Publicació de llista d’alumnes admesos: 24 de maig
Matriculació: 10 al 14 de juny
Del 14 al 21 de juny passarem a totes les famílies de l’escola un full per a actualitzar les dades (telèfons, canvis de
domicili, etc.) i per confirmar la plaça per al curs que ve. Per a més informació, consulteu a la web del Departament
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola
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NOTÍCIES

ESCOLA

RESULTATS D’AVALUACIÓ

Cada any, la inspecció d’ensenyament ens demana una sèrie de dades amb les quals es fan tota mena
d’estudis i estadístiques.
Es recullen informacions de molt diversa índole: des del número de famílies que són sòcies de l’AMPA,
passant per l’absentisme de l’alumnat o el professorat, o pel número de famílies que sol·liciten ajuts de
llibres de text, el número d’alumnes que es queden a dinar, fins els resultats que obtenen els nostres
alumnes, tant en les proves que passem internament en el centre, com en oficials que es passen a
l’octubre als alumnes de 5è i al maig als alumnes de 6è.
Amb totes aquestes dades, el departament fa mitjanes estadístiques i en funció dels resultats treballa
més intensament un o altre àmbit en funció dels resultats obtinguts.
Us presentem aquí alguns d’aquests resultats, obtinguts de la comparació del nostre centre amb d’altres
de semblants de tota Catalunya.
La línia horitzontal blau fosc representa els resultats del nostre centre obtinguts el 2011/12.
Les inferiors (blau clar) són els nostres resultats en cursos anteriors.
La ratlleta vertical de color taronja és la mitjana que s’ha obtingut amb els resultats de tots els centres
de Catalunya similars al nostre
Els números entre parèntesi al costat de l’any, és la mitjana de Catalunya. El percentatge que hi ha al
costat de les ratlletes horitzontals és el resultat de l’escola.
Aquestes gràfiques ens ajuden a analitzar el nostre resultat, la nostra evolució, i a incorporar mesures
correctores que ens condueixen a millorar el nostre funcionament dia a dia.
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ESCOLA

NOTÍCIES

JOCS TRADICIONALS (PRIMÀRIA)
Cada any els alumnes de primària dediquem una tarda a realitzar jocs tradicionals al pati. Enguany
hem avançat les dates i ja aquest mes d’abril varem gaudir d’aquesta jornada.
En grups barrejats de 1r a 5è varem anar passant per les diferents activitats que ens teniem preparades els alumnes de 6è. La xarranca, cursa de sacs, joc de xapes, el mocador...van ser alguns dels jocs
que varem poder fer tots junts.

EL MUSSOL - SANT JORDI 2013
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NOTÍCIES

EDUCACIÓ INFANTIL

LA MÚSICA ENS MOU
Els alumnes de les classe dels Planetes i les
Estrelles han anat a l’Auditori a veure i escoltar
l’espectacle musical “La música ens mou”.
Hem ajudat a elaborar un menú a uns cuiners
molt musicals.

VISITA AL BOTANIC
Els alumnes de les classes dels Astronautes i
Coets han iniciat aquest trimestre el projecte
de les Papallones. Com que els hi van sorgir
moltes preguntes han anat a investigar al
museu Botànic de Barcelona, on han fet
l’activitat “Com parlen les papallones?”

MUSEU BLAU
Durant el mes de març els nens i nenes de les
classes del Sol i de la Lluna han anat al Museu
Blau de Barcelona. Allà han fet l’activitat
“Sents el bosc?” on han a descobert a partir
dels sentits diferents aspectes de la vida al
bosc.

MUSEU PICASSO
Els nens i nenes de les classes dels Planetes
i les Estrelles han treballat durant aquest
trimestre a Pablo Picasso. Com a punt i final
del projecte han anat a veure i gaudir de
l’activitat “ Picasso amb els cinc sentits” al
Museu de l’artista.
CANÇONS I RIMETES
Els nens i nenes del parvulari
hem anat a veure un espectacle
de música a l’auditori municipal.
Hem escoltat i cantat moltes
cançons i ens ho hem passat
d’allò més bé.
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CICLE INICIAL

NOTÍCIES

UN CONTE SOLAR
Hem participat en el taller “UN CONTE SOLAR” on hem pogut treballar les energies renovables
com a element important per tenir cura del medi ambient.
EL CICLE DE L’AIGUA
La Mina organitza uns tallers per
comprendre i conèixer millor el cicle
de l’aigua i veure la importància que
té per a la nostra vida.
Els nens i nenes van participar amb
molt d’interès.

TALLER DE REPTILS I ANFIBIS
A l’escola vam realitzar el taller de rèptils i amfibis
on vam poder observar directament i tocar diferents
animalons: una petita serp, un dragó, tortugues, una
salamandra, un gripau i un llangardaix. Va ser molt
interessant i vam aprendre moltes coses.

TREBALLEM PER PROJECTES:
“ELS CONTES”
Els nens i nenes de primer hem treballat el PROJECTE “ELS CONTES”.
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LA COLLITA DE L’HORT
Hem pogut recollir les cols i les coliflors que havíem
plantat al nostre hort! Les coliflors ens ha costat més
feina d’arrencar-les; però, al final ho hem aconseguit!!
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NOTÍCIES
EXPLORADORS DE L’ART
Cada any per aquestes dates els alumnes de
CM visitem una exposició de dibuix al Centre
Cultural de Terrassa. Aquest any hem pogut
veure il·lustracions de Maria Rius i després
vam fer un taller relacionat amb el que vam
veure.

OFICIS DE MUNTANYA
El passat mes de febrer varem poder gaudir
d’un taller a l’escola que ens ensenyava els diferents oficis que hi havia temps enrere a la
muntanya.
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CICLE MITJÀ
VISITEM L’AJUNTAMENT
El passat 10 abril els alumnes de 3r varem visitar l’Ajuntament.
Cada any fem aquesta sortida cultural, però
enguany els nens i les nenes estaven molt
emocionats per conèixer el nou alcalde.
També varem poder visitar l’arxiu històric de
la ciutat, la sala de plens i el despatx de l’alcaldia.

PROJECTE DELS GOSSOS (4B)
A 4B hem treballat el projecte dels “Gossos”.
Per completar tota la informació que teníem
ens van visitar una associació que es dedica a l’ensinistrament de gossos; ens van fer
una petita demostració. Va ser interessant.
GAUDIM MENJANT
Els alumnes de 4t varem poder gaudir d’una
activitat de cuina molt especial.
Ens va visitar el xef del restaurant “Capritx”
de la nostra ciutat. Amb ell varem aprendre
que menjant es pot gaudir molt de tots els
sentits.
Varem fer cacau i ens va portar pa amb xocolata. Tot estava d’allò més bó!!. Gràcies
Artur.

EL MUSSOL - SANT JORDI 2013

CICLE SUPERIOR

NOTÍCIES

XAP-POLO AL NATACIÓ TERRASSA
EL 7 de Febrer els i les alumnes
de sisè vam gaudir d’una jornada
passada per aigua. Vam participar en l’esport del Xap-Polo que
és semblant al waterpolo però que
es practica amb xurros de natació.
Vam acabar molt cansats però ens
ho vam passar molt bé.

A SISÈ A HEM FET EXPERIMENTS AMB ESCURADENTS
Els alumnes de 6èA estem fent el projecte dels
experiments. El primer experiment ha estat
provar si l’aigua pot moure escuradents. La
forma inicial era un estel de 10 puntes i amb
l’aigua poc a poc s’han agrupat. Els resultats
es poden veure a la imatge superior.

HEM FET UN GLOGSTER AMB L’INS NICOLAU COPÈRNIC I L’ISAAC PERAL
Els i les alumnes de sisè de l’escola, hem participat en la creació d’un glogster que encara
està en construcció, amb l’ IES Nicolau Copèrnic i l’Escola Isaac Peral sobre la ciutat de Terrassa. Els grups s’han repartits les diferents
entitats, espais, grups i assossiacions de la
nostra ciutat.

A SISÈ ESTEM TREBALLANT ELS ARTISTES DEL SEGLE XX
A Educació Visual Plàstica estem treballant els artistes del segle XX. Sobretot ens hem centrat en l’obra
de Dalí i hem fet uns petits treballs inspirats en aquest artista. Aquí teniu una petita mostra.

EL MUSSOL - SANT JORDI 2013
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L’ESCOLA ESCRIU

EL MUSSOL NÚMERO 50 P3 A

A LA CLASSE DEL SOL HEM FET ENTRE TOTS UN MUSSOL AMB LA TÈCNICA DEL COLLAGE. MIREU COM L’HEM FET I COM HA QUEDAT. ESPEREM QUE US AGRADI.
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EL MUSSOL NÚMERO 50 P3 B

L’ESCOLA ESCRIU

A LA CLASSE DE LA LLUNA HEM FET ENTRE TOTS UN MUSSOL AMB LA TÈCNICA DEL
COLLAGE. MIREU COM L’ HEM FET I COM HA QUEDAT. ESPEREM QUE US AGRADI.

EL MUSSOL - SANT JORDI 2013

11

L’ESCOLA ESCRIU
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EL MUSSOL NÚMERO 50 P4 A
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EL MUSSOL NÚMERO 50 P4 B
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L’ESCOLA ESCRIU
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L’ESCOLA ESCRIU

EL MUSSOL NÚMERO 50 P5 A i B

CONEIXEM ELS MUSSOLS
Els nens i les nenes de la classe de les ESTRELLES i dels PLANETES hem investigat com
són i com viuen els MUSSOLS.

ON VIUEN: els mussols viuen els boscos.

ON FAN ELS NIUS? Els nius els fan dins dels forats dels
arbres o sobre les seves branques.

QUAN ELS PODEM
VEURE? Els mussols els
agrada sortir al capvespre, o a la nit.
PARTS DEL COS:
Tenen el cos cobert de plomes, el bec és corbat i amb
les seves urpes poden agafar més fàcilment les seves
preses.
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EL MUSSOL NÚMERO 50 P5 A i B

L’ESCOLA ESCRIU

VISTA I OÏDA: Aquest dos sentits els tenen molt desenvolupats. Tenen l’habilitat de poder veure a la nit. Poden
sentir qualsevol petit soroll.

VOL: Desplega unes grans ales. Té la facultat de no fer
soroll al volar, això li facilita sorprendre les seves preses.

ALIMENTACIÓ: És una
au rapinyaire. Menja petits rosegadors, conills,
guineus i insectes...
REPRODUCCIÓ:
Com totes les aus es reprodueix a través dels ous.
Ponen un màxim de 6 ous.
Al voltant del mes trenquen
l’ou i neixen.

EL MUSSOL - SANT JORDI 2013
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L’ESCOLA ESCRIU

EL MUSSOL NÚMERO 50 PRIMER A

Auca sobre la revista El Mussol

Els alumnes de 1rA hem fet l’auca a partir dels temes que hi solen aparèixer.
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1 B treballa les parts
de la revista
L’ESCOLA
ESCRIU

EL MUSSOL NÚMERO 50 PRIMER B

1r B TREBALLA LES PARTS DE LA REVISTA

Treballs de classe
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L’ESCOLA ESCRIU

EL MUSSOL NÚMERO 50 SEGON A i B

CAL·LIGRAMES
Els nens i nens de Segon també volem celebrar que la revista “EL MUSSOL”
fa cinquanta edicions. Per això, ens hem basat en el seu protagonista per
realizar diferents treballs.
Aprofitant que ve Sant Jordi, hem fet uns CAL·LIGRAMES amb poemes
sobre mussols. Aquests només són una petita mostra del que hem fet:
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EL MUSSOL NÚMERO 50 SEGON A i B

L’ESCOLA ESCRIU

També hem fet a plàstica uns mussols amb material de reciclatge. Aquí teniu els passos
a seguir per a què ho pugueu fer a casa:
TEXT INSTRUCTIU: MUSSOLS AMB CARTRÓ RECICLAT

MATERIALS:
• Tub de cartró de
paper de wc
• Pintura

• Retolador negre
• Pinzell

Un cop sec, dobleguem les puntes per fer
les orelles del Mussol.

EL MUSSOL - SANT JORDI 2013

INSTRUCCIONS
Pintem el tub de cartró amb la pintura que
més ens agradi.

Amb el retolador negre li dibuixem els ulls,
el bec, les plomes, i tots els detalls que li
vulguem posar. Ja el tenim acabat!!!
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L’ESCOLA ESCRIU

EL MUSSOL NÚMERO 50 TERCER A

ELS SOMNIS D´UN MUSSOL

Vet aquí una vegada que hi havia un petit mussol que vivia amb la seva família dins d’un forat d’un arbre. El
petit mussol era blanc i la seva família marró. Tenia els ulls molt grans com tenen els mussols.
Un bon dia va sortir a caçar amb el seu pare, i quan van acabar, van tornar cap a casa a sopar. El mussol se’n
va anar al llit a dormir, perquè estava molt cansat. De tan esgotat que estava va caure al llit i es va adormir,
i a l´instant va entrar en uns profunds somnis.
El primer somni que va tenir va ser amb un corb que el perseguia
(els mussols no poden veure als corbs) i l’atacava, però ell, es va
defensar i li va clavar un cop de pota a l’ull, i aquell corb va fugir i no
el va molestar més.
El segon somni va ser que participava en les Olimpíades en atletisme
i natació amb diferents participants (àguiles, falcons, voltors, corbs...).
En les curses d’atletisme en velocitat el mussol corria per la pista 5 i el corb per la 3, al veure que guanyava,
el corb el va fer caure, i el jutge va desqualificar-lo i el mussol va quedar el primer i va guanyar la medalla d’or .
En natació també va ser el millor nedador en totes les categories
(crol, papallona, espatlla i braça), perquè sabia nedar molt bé, i va
aconseguir d’altres medalles d’or.
El tercer somni, també va ser sobre l’esport, perquè el mussol li
agradava fer molt d’esport, sobre tot el futbol, i va somiar que era un
gran futbolista com Messi, Ronaldo... i que el seu equip va guanyar
totes les competicions (la lliga, la
Xampions i la Copa del Rei).
Com que al mussol també li agradava molt cantar, va participar en un concurs
de música. Després de passar per diferents rondes es va afrontar a un gran
rival, era un mico que cantava molt bé. El mico va guanyar el concurs i el
mussol el va felicitar i ho va acceptar.
Però al mussol també li agradava la diversió, en el cinquè somni de cop i volta
es troba en un parc d’atraccions on va pujar en totes les atraccions (al pop, la
granota, la noria, autos de xoc...) i va jugar en les diferents paradetes i va menjar moltes llaminadures.
L’últim somni va ser que la seva casa era un palau, per tant ell era un príncep molt feliç, s’ho feien tot
(l’esmorzar, el dinar, el sopar, li rentaven el bec, li netejaven
la casa...) i moltes coses més, és a dir no es tenia que
preocupar de res. Als voltants de Palau hi havia un castell on
hi vivia una femella mussol. El mussol es va enamorar i quan
s’anava a casar es va despertar.
Després d’una llarga nit somiant, la sirena del seu
despertador, el va despertar. El mussol es va llevar i tots
els somnis es van acabar i el seu pare el va obligar a anar
a l’escola Marià Galí a aprendre i estudiar i conte contat,
aquest conte s’ha acabat.
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EL MUSSOL NÚMERO 50 TERCER B

L’ESCOLA ESCRIU

EL MUSSOL

Hi havia una vegada una escola gran i amb molts
arbres. Semblava un museu de gran que era i de
bonica que era per dins. Hi havia de tot: una aula
d’informàtica, una de música, una d’anglès, gimnàs,
menjador... Les finestres eren de color blau i totes les
aules tenien el seu nom.
Un bon dia, un mussol va anar a
aquella l’escola perquè va sentir
a dir que els infants eren molt
simpàtics i divertits. Quan hi va
anar, es va quedar perquè el
que va escoltar d’ells era cert. El
mussol vigilava l’escola de nit ja
que era com casa seva i era la
seva feina, com un policia. Això
li agradava molt.
Un dia els nens i nenes de
l’escola van descobrir al mussol
i tots van sortir al pati. L’ocell era marró i tenia els ulls
blancs. Era molt gran i meravellós i molt savi, amb les
plomes llargues i les ales grosses i molt suaus i toves.
Li agradava jugar amb els infants de l’escola.

Quan els mestres van veure el mussol, es van posar molt contents per tenir-lo a l’escola i van decidir
que es quedaria. Poc a poc, van agafar-li molta estimació i així va fer-se la mascota de l’escola.
Feia temps que els mestres d’aquella escola pensaven en publicar els treballs dels nens i les nenes
en una revista. Volien que les famílies poguessin veure tota la feina que feien, però no sabien quin
nom posar-li. Van pensar que, com tenien un mussol a l’escola, li podien dir “MUSSOL”. I així ho
van fer.
Un bon dia, el mussol va marxar. Es va enamorar d’una mussola i se’n van anar al bosc. Van tenir
una meravellosa família i van ser molt feliços menjant anissos. Però els mestres i els alumnes es
van posar tristos. L’escola no era igual sense ell. Els quedava
només el record del nom de la revista. I cada any, dos cops,
publicaven els seus treballs i explicaven les activitats que
feien, perquè ho veiessin les famílies i qui sap si també el
mussol...
VISCA LA REVISTA EL MUSSOL!!!

EL MUSSOL - SANT JORDI 2013
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L’ESCOLA ESCRIU
HISTÒRIA

EL MUSSOL NÚMERO 50 QUART A
DE

“ EL MUSSOL”

Les nenes i els nens de la classe de 4tA hem preparat aquestes preguntes pel professor
Antonio. Aquí teniu l’entrevista:
1. A quin any es va publicar la 1era revista? La primera revista es va publicar al desembre de 1993.
2. Per què es va fer? Es va fer per mostrar als pares les noticies i els treballs de l’escola
i apropar una mica l’escola a les famílies.
3. Quantes pàgines tenia? La primera revista tenia 18 pàgines.
4. Tenia tantes fotos com ara o més dibuixos? No tenia fotos, tot eren dibuixos fets pels
nens i les nenes.
5. D’on prové el nom “El Mussol”? Es diu “El Mussol” perquè un dia varem veure plomes
de mussol i varem descobrir que dormia un mussol a l’escola. També perquè el mussol
és un ocell que simbolitza la comunicació, l’experiència i la saviesa.
6. Ara es fa tot per ordinador,abans com es feia? També es feia per ordinador, però ara
hi ha programes nous.
7. Antonio, com saps tant d’informàtica? Perquè sempre m’ha agradat molt i sempre
vaig practicant i aprenent coses noves.
8. Recordes alguna revista “El Mussol” en especial? Per què? Si, em va agradar molt la
del 25è Aniversari en especial.
9. Recordes alguna noticia important, i trista i molt alegre? Si, recordo les noticies del
Projecte Comenius
10. Quina impremta fa la revista? Hem treballat amb diverses impremtes :Ara treballem amb HQ Servei Digital.
11. Quan tu eres petit, feies revistes a la teva escola? No, no en feien.
12. Creus que la revista reflecteix bé com és l’escola i els treballs que fem aquí? Crec que sí,
la revista ens dona informació i
reflecteix els treball dels nens i
nenes i ens dona molta informació de l’ambient agradable
que tenim a l’escola.
13. Després de tu ,qui creus que
continuarà fent la teva feina de
la revista? Crec que sempre hi
hauran mestres voluntaris per
substituir-me.
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EL COST ECONÒMIC DEL MUSSOL

Les nenes i els nens de 4t B hem treballat l’entrevista. Hem fet unes preguntes a l’Antonio per saber una mica dels costos econòmics de la revista “El Mussol”.
1. Quants exemplars edita l’escola Marià Galí cada trimestre? L’escola edita dues revistes a l’any amb 400 exemplars cada vegada (una per família).
2. Amb quant de temps d’anticipació cal entregar el treball a la impremta? Cal entregar-la amb uns deu dies d’antelació.
3. Cóm es diu la impremta que fa la nostra revista? Es diu HQ Servei Digital de Terrassa.
4. Quant pot costar produir cada exemplar? Aproximadament uns 2 euros.
5. Cobren igual per les fotos, o dibuixos, que per la lletra?
Si, ens cobren el mateix.
6. Alguna vegada s’ha fet en blanc i negre? Si, més de la meitat s’han fet en blanc i
negre.
7. Creieu que és car? Si que és una mica car però està bé invertir els diners en aquesta
activitat escolar.
8. En quins aspectes es gasten aquests diners? Tots els diners que es gasten són per
pagar la impressió de la revista únicament
9. De quin lloc surten aquests diners? Durant molt de temps els diners han sortit de
l’AMPA, però ara la revista està subvencionada amb els pressupostos que rebem del
PAC.
10. Com que ara hi ha retallades,
en quina mesura afecta a la revista
el Mussol? Quan s’acabi la subvenció del PAC, haurem de trobar noves
fórmules de subvenció.
11. Creieu que està equilibrada la
despesa o s’haurien de mirar altres
recursos?
Potser hauríem de mirar altres recursos per poder mantenir el cost de
la revista
12. Voldreu afegir quelcom més?
Quan us arribi a les mans la revista,
no penseu tan sols en els 2 euros
del cost econòmic, penseu també en
l’esforç i la feina feta dels alumnes,
mestres, pares i mares que hi ha a
cada exemplar del Mussol.
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LES ANÈCDOTES DEL MUSSOL
“El Mussol” ja ha fet 50 números. Sembla que va ser ahir!
La primera revista va sortir al desembre del 1993, després
de que s’haguessin publicat altres revistes com el “Palabras”
(23 d’abril de 1987), “El cel, la lluna i la pruna” (una revista
literària que va sortir a l’any 1989) i el “Super-vuitè” (al juny
de 1993). Totes aquestes revistes sortien amb la intenció
de perdurar en el temps, però no van passar d’aquí. En
aquests 50 números han hagut un munt d’anècdotes. Els
nens i nenes de 5è A hem tornat a llegir aquestes revistes
i ens han sortit un bon grapat. Seria impossible posar-les
totes, però aquí teniu unes quantes:
- Durant els primers anys “El Mussol” tenia 3 edicions per
curs (Nadal, Sant Jordi i Fi de Curs).
- Per què es va posar aquest nom? Es va pensar que
era un animal que simbolitzava l’experiència i la saviesa, a
més a més que era una au present pels voltants de l’escola.
Al final ho van acabar de decidir entre els mestres Antonio,
Miquel i Josep.
- A l’any 1993 a l’escola hi havia l’Educació Infantil, el Cicle
Inicial, el Cicle Mitjà, el Cicle Superior i la Segona Etapa (7è
i 8è).
- Al primer número s’informa que entre les activitats
extraescolars hi havia tennis taula i bàdminton (que ho feia
el mestre Don Manolo) i màquina (que ho feia la Senyoreta
Teresa).
- Al Mussol número 3 es comenta: “tercer número
consecutiu (...) fet insòlit (...) mai una publicació havia
tingut la continuïtat que ha tingut aquesta revista”. I ja
portem 50!!!
- Al curs 93-94 es va començar a fer anglès a 5è (dues
hores setmanals).
- També al curs 93-94 tots els equips de voleibol de
l’escola van ser campions als “Jocs Esportius Escolars”
que es van celebrar a Tossa de Mar amb escoles de tot
Catalunya.
- La festa de final de curs del 93-94 es va fer en dos
dies (17 i 22 de juny de 1994). Van actuar tots els nens i
nenes, va haver-hi un grup d’animació (Pengim Penjam),
una pedalejada amb bici pel barri i una gimkana d’habilitats.
- Al curs 1994 hi havia exàmens de recuperació al
setembre per 5è, 6è, 7è i 8è.
- A l’editorial del curs 94-95 es fan els mateixos
comentaris que ara: “valla deteriorada, menys dotació
econòmica, menys personal per substitucions...” (...) “...
no por ello vamos a dejar de luchar para conseguir más y
mejor...”
- Al curs 94-95 es fa un canvi d’horari a l’escola. De 9 h.
a 12 h. es passa a de 9 h. a 12,30 i per la tarda de 15 h. a
17 h. a 15 h. a 16,30.
- Al desembre ’94 l’Antonio Gil fa un article sobre
Informàtica. Diu que és un “neòfit” en la matèria i recorda
que la nostra escola és de les poques que disposa d’un Aula
d’Informàtica. Ah! Si s’ha de comprar un ordinador que
“per a que no es quedi desfasat es recomana comprar un
ordinador amb un microprocesador 486-DX, 400 Mb de disc
dur, 4 Mb de memòria RAM i “opcionalment” amb tarja de
so i lector de CD-Rom”.
- Al Juny ’95 l’alumnat de 6è va anar de Fi de Curs a “Port
Aventura” i els de 8è a Mallorca.
- Què era l’APA? L’ “Associació de Pares d’Alumnes”.
Més endavant va ser l’AMPA (“Associació de Mares i Pares
d’Alumnes).
- Les quotes de material de l’APA anaven des de les 1500
pessetes (2ª Etapa) fins les 4500 pessetes (Ed. Infantil).
- Durant el curs 96-97 tots els nens i nenes de P3 fins 5è
havien de portar bata.
- Al Juny ’97 amb la “Nova Reforma Educativa” els nens de
6è i 8è van passar a l’institut.
- El curs 97-98 tota l’escola es va quedar amb una línia (una
classe per curs), amb 214 alumnes i només 13 mestres.
- A l’any 1998 arriba la “moda” dels Tamagochis, una
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“entrañable mascota virtual” segons l’article d’un alumne.
- Juny ’98: “Des de fa uns dies la nostra escola té una
pàgina a Internet...”
- Curs 98-99: “el preu del menjador és de 637 pessetes”
- El nº 20 del “Mussol” (setembre ’98) és en format
“mini” per abaratir les despeses. La intenció era continuar
amb aquest format al menys una vegada cada curs.
- Durant el curs 98-99 es va canviar el “butlletí de notes
tradicional per un full individual que s’entregarà en un
sobre”.
- El 13 de maig del 2000 es va fer una gran festa per
celebrar el 25è Aniversari de l’escola. 25 anys abans a
Terrassa es van inaugurar 8 escoles el mateix dia (amb
5120 places noves en total)
- Juny ’00: Enquesta de P5: Us agrada venir a l’escola? 20
nens van dir que sí i 1 que no.
- Desembre ’01: A punt d’arribar l’euro!!
- Al curs 01-02 comença el Projecte Comènius, un projecte
col·laboratiu amb escoles de França, Holanda, Irlanda i
Suècia.
- Octubre ’02. Meeting del Projecte Comènius a Terrassa i
es presenta la web del projecte.- Març ’03. L’escola fa actes per protestar contra la “Guerra
del Golf”.
- Desembre ’03. Es fan uns lavabos nous al pati i
s’acondiciona l’Aula de Psicomotricitat.
- Juny ’04. Ens entren a robar al gimàs!
- Durant l’estiu del 2004 es fan unes portes noves per
entrar a l’escola i ja no s’haurà d’entrar per la porta del
menjador.
- Desembre ’05: Arriba la febre dels “sudokus”.
- Abril ’06: Es va realitzar un concurs per escollir una
mascota per potenciar el català (la Flautina).
- TV3 va venir a fer un reportatge sobre l’activitat de
“videoconferències” que feien a P5.
- Les obres per la construcció de l’escala d’emergència
duren tot l’estiu i la tardor.
- Abril ’07: s’acondiciona la nova Aula de Ciències i arriba
una administrativa (la Dolors) per fer les gestions de la
Secretaria.
- Juny ’08: es jubila la Sra. Paquita. Portava a l’escola des
de l’1 de setembre de 1974.
- Abril ’09: s’acondiciona la casa de la Sra. Paquita (La
Caseta) per a que es pugui instaŀlar l’AMPA.
- Novembre ’09: un nou robatori a l’escola. Van entrar a
la Secretaria i es van emportar la recaptació de les sortides
dels nens i nenes.
- Durant l’estiu del 2009 es van canviar totes les
finestres de fusta per unes d’alumini i es van reformar tots
els lavabos.
- Curs 08-09: comença el PAC (Projecte d’Autonomia de
Centre).
- Febrer ’10: Gran nevada a Terrassa.
- Abril ’12: es jubila la Dèlia, la nostra cuinera.
De moment això és tot... De ben segur que al número 100
tindrem un altre bon grapat d’anècdotes. Ja ho veureu!
ALUMNAT DE 5è A

Realitzat per l’Ivan Blanco
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CANVIS DE DISSENY A LA REVISTA
Ens vam assabentar que la revista el Mussol fa 50 anys!! Així que un dia la classe de cinquè B
ens vam posar a mirar totes les revistes des del primer any que es va publicar. Va ser un viatge
en el temps! I és que tot ha canviat tant des del primer any que es va fer la revista... I tot, vol
dir tot! Així que ens vam posar a per feina!!
Ens vam dividir en grups i cadascú va revisar i analitzar els canvis que hi ha hagut.
Vam observar que, al principi, la revista era en blanc i negre, a l’igual que la portada, tot i
que aquesta era impresa en un full de color diferent cada any. A partir de l’any 2000, es va
començar a fer tot a color, ja sigui l’interior com la portada. Al principi, la impressió era més
senzilla, i el paper també. Més endavant el paper ja era satinat, brillant i més dur, fet que va
afavorir que la tinta i el color fossin més vius.
Pel que fa a les seccions, al principi eren molt curtes i el text escrit també. Les seccions eren
l’índex, notícies, dibuixos, fotografies, esports... Més endavant es van introduir de noves, com
jocs per jugar des de la web o novetats.
També vam observar que en un inici tot era picat a màquina i quasi no hi havia dibuixos fets
pels nens. Més endavant i a l’actualitat, ja s’han anat escanejant els dibuixos, primer en blanc
i negre, i després a color, que els propis nens han fet.
A més a més, la lletra al principi era a màquina i molt seriosa. Més endavant la lletra va començar
a ser més gran i més divertida. Els títols també van començar a ser a color. Al principi, eren
de colors més suaus i van anar
canviant. Cada cop van ser més
originals, grans i els colors més
vius.
Una de les altres característiques
que vam observar, van ser els
canvis que ha tingut el logotip.
Per una banda, hi ha el logotip
del títol de la revista, que no
ha variat gaire. Pel que fa al
logotip de Marià Galí, sempre
s’ha mantingut a la portada, tot
i que ha anat canviat de lloc:
a baix a l’esquerra, a dalt... A
més, ha variat el seu disseny.
Algunes vegades apareixia en
lletra minúscula i amb un llapis
i altres en majúscula i sense el
llapis.
Es podria dir, que el logotip
sempre ha estat el mateix i amb les mateixes característiques, ple de color i amb lletra divertida,
degut als avenços tecnològics dels que disposa l’escola.
Pel que fa a l’índex, en un principi, a la revista no n’hi havia sempre, i algunes vegades, se
l’anomenava sumari. A partir d’un any determinat, comencen a tenir índex totes. L’índex ha
anat variant de lloc a la revista. Podia sortir a la segona plana o trobar-lo més endavant.
En un principi, la revista era escrita pels mestres, i més endavant, a partir de l’any 2004, els
alumnes comencen a agafar protagonisme i són ells els que escriuen els textos.
Pel que fa a la fotografia, en un principi eren dibuixos, i en blanc i negre. A mida que van anar
passant els anys, ja eren fotografies a color i els dibuixos que hi havia ja eren pintats.
Finalment, pel que fa a la publicitat, sempre hi ha hagut del menjador, extraescolars, excursions
i activitats de l’escola i mestres. A la portada de la revista sempre sortia: bones festes, bones
vacances...
Més endavant, la publicitat seguia sent la mateixa, però a color. Sempre han estat petits anuncis
publicitaris, deixant espai perquè els alumnes de l’escola escriguin els petits reportatges.
En conclusió, hi ha hagut grans canvis des que tot va començar fa 20 anys... quins records!!
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TEMES DE LA REVISTA
La revista del Mussol compleix 50 números i els alumnes de sisè A hem aprofundit i
analitzat una mica els continguts que han sortit des del número 25 al 50. Alguns dels
temes que hem trobat han estat els següents: coneguem altres països del projecte
Comenius, el Nadal per tot Europa, educar nens i nenes responsables, l’art i la natura,
els boscos ens han inspirat, llengua i creativitat amb l’hort de l’escola, Amèrica Llatina,
juguem amb les paraules...
De tots els mussols volem destacar els que més ens han agradat: el 250è aniversari del
Naixement de Mozart (José) i el Nadal per tota Europa (Carlos)
En la primera revista es fa especial èmfasi a la música i a Mozart (la seva vida i família,
les seves composicions). En la segona es treballa la celebració del Nadal a altres països
(es parla de la importància de Sant Nicolau, les diferents tradicions existents a França,
Suècia a Perú, també ens ensenya una recepta típica de Suècia...).
Aquí ens teniu extraient la informació que us hem presentat:
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TEMES DE LA REVISTA

Els i les alumnes de sisè B hem estant veient els diferents temes tractats a la revista
Mussol des del número 1 fins al 24. Ens hem fixat que les revistes abans del número 24
tracten de temes molt diversos, sobretot als número inicials.
L’Andrea i la Fabiana han trobat en el número 15 que a el viatge de fi de curs, els
estudiants de 8è es van anar en avió a Mallorca. Van fer un intercanvi amb una escola
de Manresa. Al 97’ els nens de 9, 10 i 11
anys anaven de colònies, i nosaltres hem
esperat les nostres colònies molts anys. A
més, hem vist que nosaltres quan entrem a
l’escola i plou entrem 10 minuts abans i ells
al 97’ entraven 1 hora abans.
L’Elias i en Seif es van fixar que fins al número 14 no sortia l’AMPA i ja que en números anteriors encara sortia APA.
L’Adriana i la Basma han trobat al número 7 del juny del 1995 que parlen sobretot de
les vacances dels nens a l’estiu i donen consells als pares.
El Marc i l’Aitor han trobat en el nº23 que l’escola fa 25 anys, a l’any 1999. Volem millorar l’escola: A la família, a l’escola, al barri, a la ciutat,
al món...
Aquell any van tenir molts problemes amb el racisme i
van fer poesies.
També han trobat en el nº16 que és una revista que es
va fer al setembre i explica totes les normatives.
En Miquel i en Christian a la revista número 14 a la revista hi havia molts caŀligrames
sobre l’amor, un còmic sobre un lloro cridaner i amb un semi tema central sobre com
respectar a les persones grans.
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AMPA
INFORMACIONS AMPA

Aquest es el tercer any que participem a la Rua de Carnestoltes, van ser uns 70 entre pares i
nens que van gaudir d’un matí de festa i gresca que va acabar amb un picnic al Parc Sant Jordi.
Prepareu les cames per l’any que be!!
Per part de la FAPAC ens demanen que siguem actius i participatius, i que continuem lluitant
per la educació dels nostres fills per aconseguir una escola pública de qualitat.
Com ja sabeu, aquest any s’ha de renovar la Junta de l’Ampa, per aquest motiu tots els socis
esteu convidats a participar. La renovació suposa la sortida de la presidenta com la dels seus
components (vicepresident, secretaria i tresorera). Si algú esta interessat, us heu de posar en
contacte amb la junta actual.
A conseqüència de la crisis que ens afecta a tothom les activitats extraescolars s’han vist afectades per algunes baixes, tot i així, continuem endavant i el dia 25 de maig celebrarem la
Jornada Esportiva com tots els anys. Esteu tots convidats!.
Volem donar les gràcies a totes
les mares coŀlaboradores ja que
fan possible que l’Ampa pugui fer
un munt d’activitats, com tots els
treballs manuals que s’han venut
per Sant Jordi, la jornada esportiva i la festa de fi de curs, a
la qual no podeu faltar ja que
la nostra intenció es que sigui diferent.- Aquest any us sorprendrem!!
Moltes gràcies i ens veiem!!
- Ampa Continuació pàgina 28

Aquí podeu veure les 50 portades de la revista “El Mussol”. Cinquanta portades que ens expliquen les experiències i el treball
dels nens i nenes que han format part de la vida d’aquesta escola durant els seus últims 20 anys. Si en voleu recordar i llegir qualsevol d’aquests “Mussols”, aneu a la nostra web, www.
escolamariagali.cat, i els podreu descarregar en format PDF.
Gaudiu de “El Mussol” i feliç diada de Sant Jordi.
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RACÓ DE LA FLAUTINA
Les paraules que MÉS ens agraden
Aquest trimestre l’escola s’ha omplert
de paraules boniques, paraules que ens
agraden, paraules que ens agrada dir,
sentir, llegir, escoltar…Per això les hem
escrit, per poder-les compartir entre
tots i totes, per poder-les veure i tenir-les presents.
Hi hem participat tots i totes des dels
més petits de P3 fins als més grans de
6è i també com no, els mestres. Aquí en
podeu veure una petita mostra.

Jocs Florals
Com cada any per Sant Jordi la Flautina ens proposa de participar en els Jocs
Florals. Tota l’escola es posa a dibuixar
i escriure rodolins, caŀligrames, acròstics, poemes, contes… N’hi ha per triar
i remenar.
A veure quins ens agraden més?
Els més bonics els podrem veure i escoltar el dia 23 i la Flautina, com sempre,
ens vindrà a agrair i premiar la nostra
participació. Felicitats a tots i a totes!!
I recordeu: per Sant Jordi, llibres i roses!
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VINT ANYS DE REVISTA
CINQUANTA MUSSOLS

	
  

