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Els Jocs Florals van néixer com un certamen literari a
Tolosa l’any 1323 on participaven trobadors i poetes catalans. Al 1393, per desig del rei Joan I, es van instaurar
a Barcelona fins a les darreries del segle XV.
Els Jocs van sofrir les conseqüències de la repressió catalanista de la Dictadura de Primo de Rivera i durant
aquest període es celebraven de forma privada fins el
1936. La guerra civil interrompé la celebració dels Jocs
Florals de Barcelona. Els catalans exiliats van mantenir
la seva celebració a diferents països amb el nom de Jocs
Florals de la Llengua Catalana. Al 1978, amb el restabliment de la democràcia, es van tornar a celebrar el Jocs
Florals a Barcelona.
Els Jocs Florals representen, avui en dia, una festa de la
llengua catalana. Es convoquen per diferents entitats:
escoles, ajuntaments, administracions, casals, associacions, ... Els participants poden ser des de petits escriptors i escriptores que tot just estan descobrint la llengua catalana fins a somiadors i somiadores de 99 anys.
També poden ser convocats per a escriptors i escriptores
experts o per a qualsevol persona que tingui ganes d’escriure, d’expressar sentiments, d’inventar històries. Hi
ha Jocs Florals de poesia, de novel·la, de contes, ...
JOCS FLORALS AL MARIÀ GALÍ!
La nostra escola, des de fa temps i promoguts per LA
FLAUTINA, convoca els Jocs Florals aprofitant la Diada de
Sant Jordi, festa assenyalada a tot Catalunya. Les nenes
i els nens de tots els nivells participen amb textos de
diferents tipologia i es reparteixen premis per al millor
de cada classe.
Teniu a les mans la revista EL MUSSOL on s’han publicat els escrits guanyadors de cada classe i on podeu
veure tot el treball que hi ha al darrera. Un treball que
es fa amb l’objectiu de desenvolupar les capacitats lingüístiques dels nens i nenes i que es concreten en les
activitats del nostre PAC, entre d’altres, amb mitja hora
diària de lectura a tots els nivells i sessions setmanals
d’expressió escrita.
Les mestres i els mestres de l’escola volem engrescar
a tothom a llegir i a escriure. Hi ha molts recursos a
l’abast de tothom per gaudir de la lectura de llibres, de
revistes, amb l’ordinador, en família, a casa... Aquí en
teniu alguns:
- A la web de l’EDU365.com trobareu lectures per a totes
les edats (http://www.edu365.cat/llegeix/index.htm)
- A les biblioteques municipals de Terrassa podeu fer-vos
el carnet i portar a casa un munt de llibres per llegir.
També podeu passar una bona estona o participar en les
activitats que organitzen. Demaneu informació als nens
i nenes de tercer que han anat a la Biblioteca Central!!
(+info awww.terrassa.cat/bct)
- Al portal FAMÍLIA I ESCOLA, al menú de l’esquerra, a
l’apartat TEMPS DE FAMÍLIA, trobareu orientacions sobre
com fomentar l’hàbit lector dels nens i nenes i també sobre les lectures més adequades per a cada edat. Podeu
accedir des de l’enllaç que hi ha a la web de l’escola.
“Llegir ens permet tenir més vides que els gats”. Jaume
Cela.
Truman Capote, narrador: “Para mí, el mayor placer de
la escritura no es el tema que se trate, sino la música
que hacen las palabras.”
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ESCOLA

NOTÍCIES

CARNAVAL
Enguany hem tornat a celebrar de forma conjunta la vinguda del Rei Carnestoltes. El tema general ha
estat EL FONS MARÍ, que és el tema que estem treballant durant tot el curs i està expressat en el mural
de l’escola, alhora que també, com podeu veure és el fil conductor d’aquesta revista.
Aquest tema va ser triat pels propis nens i nenes a través del consell de delegats i delegades d’alumnes al
començar el curs. En ell ens hem basat per treballar de forma cooperativa des de P3 fins a 6è diferents
aspectes de la vida marina al llarg del curs. Les disfresses van ser elaborades a les classes, i es va procurar
que fossin fàcils de fer, econòmiques i vistoses. El resultat va ser espectacular, i l’acompanyament amb
danses va acabar d’arrodonir la tasca que vam fer entre tots i totes.
Agraïm la col·laboració a totes les famílies que ens veu ajudar a què tant les disfresses com la festa
quedés tan lluïda, i felicitem a tots els nens i nenes, que van fer de perfectes models i ballarins/es.
A la nostra web www.escolamariagali.cat hi ha penjat el reportatge fotogràfic que vam fer.

CANVI DE COMPANYIA DE TELÈFON DE
L’ESCOLA
Per iniciativa dels Serveis Educatius de
l’Ajuntament (abans PAME), hem canviat de
companyia de comunicacions i ara la que gestiona
el telèfon és Vodafone.
El número de telèfon al que vosaltres heu de
telefonar és el mateix de sempre: 93 788 58
64. Es produirà però un canvi: quan rebeu una
trucada de l’escola el número que us sortirà a la
pantalla del vostre aparell no serà el fixe, sinó un
número mòbil, normalment el 607 32 51 23 que
és el número assignat a secretaria, o el 607 32
49 14 que és el número assignat al menjador i al
professorat. Estigueu al cas de registrar-los per
si us telefonem per qualsevol motiu.
Aprofitem l’ocasió per recordar-vos que si canvieu
d’adreça, telèfon, persones de contacte, etc, ens
ho heu de comunicar
a secretaria, ja que de
vegades ens trobem
que hem d’avisar a
alguna família perquè
el nen o nena està
malalt, i no tenim cap
número de telèfon vàlid
per poder contactar.
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NOTÍCIES
INSTAL·LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA
Des d’aquest mes de febrer, l’escola disposa
de fibra òptica per a les connexions a internet.
Això ha fet que les connexions siguin molt més
ràpides, i que l’agilitat amb què podem treballar
faciliti les tasques de les aules. En aquests
moments els que estan obsolets són molts dels
ordinadors que hi ha a les aules. El Departament
d’Ensenyament ni renova ni adquireix cap mena
de maquinari des de fa anys, segons ens diuen,
per la situació econòmica que tenim. Només
ens fa el manteniment d’alguns aparells quan
s’espatllen.
Tenim previst renovar alguns PC amb uns diners
que el Departament ens devia des del curs
2011/2012 i que ens ha fet efectius aquest
primer trimestre del 2014.
L’escola també ha vist reduïda la seva assignació
anual de funcionament i tampoc disposa de
diners suficients per fer front a la despesa que
suposa la renovació total d’aquests ordinadors.
Entre tots haurem de començar a rumiar alguna
activitat per aconseguir diners i renovar les
màquines més velles.

ESCOLA
RECOLLIDA DE ROBA- FUNDACIÓ GLORR/ONG
GLOBAL HUMANITARIA
Des de l’any 2012 col·laborem amb la Fundació Glorr
i la ONG Global Humanitària en les campanyes de
recollida de roba usada. Aquesta Fundació es va posar
en contacte amb nosaltres en el seu orígen demanantnos la nostra col·laboració en recollir roba usada i
oferint-se a portar-nos roba recollida en altres centres
si alguna família ho sol·licitava. Aquesta col·laboració
ens ha permès ajudar-nos mútuament en diverses
ocasions. Acostumen a fer dues campanyes, una a la
tardor i una a la primavera, que és quan acostumem
a fer neteja de la roba de la temporada. El proper mes
de maig engegaran la campanya de recollida de roba
que fan a la primavera a la que tornarem a participar.
Ells ens porten bosses de plàstic amb informació de
la seva Fundació per recollir la roba, però si no en
teniu podeu fer servir qualsevol bossa. El termini per
portar roba serà des del 8 fins el 20 de maig. Si
alguna família necessita roba, ho ha de comunicar a
direcció i ha de dir de quina talla ha de ser durant el
mes d’abril, per tal que doni temps de preparar-la. Si
voleu més informació sobre aquesta Fundació podeu
consultar la seva web www.glorr.org

Ordinador vell i el nou per renovar-lo

PROVES DE 6è
Els propers dies 6 i 7 de maig els alumnes de 6è faran les proves de Competències Bàsiques. Són unes
proves que fa el Departament d’Ensenyament a tots els alumnes de Catalunya de les quals treu dades
estadístiques i fa les modificacions pertinents en els currículums i els materials per corregir els resultats
que no són satisfactoris. La Generalitat farà arribar a cada família els resultats que ha obtingut el seu fill
o filla. Aquests resultats no afecten a l’avaluació personal de l’alumne que fa el centre sinó que és una
informació complementària.
A la pàgina web de l’escola trobareu un enllaç on posa “Familia i Escola” que us portarà a la pàgina del
Departament on hi ha aquesta i moltes altres informacions que poden ser del vostre interès (estudis,
activitats, colònies, jocs...) També podeu entrar directament a la web de la Generalitat http://www20.
gencat.cat/portal/site/familiaescola

4

EL MUSSOL - SANT JORDI 2014

EDUCACIÓ INFANTIL
JUGUEM AMB JOANA RASPALL
Com cada any ens ha vingut a visitar la Rosa Fité, per
ensenyar-nos a jugar amb les paraules i els poemes
de l’escriptora Joana Raspall i així vam poder Gaudir
amb la seva poesia per celebrar el seu centenari.

JARDÍ BOTÀNIC
Els alumnes de P4 han anat a Barcelona a veure
el jardí botànic i fer l’activitat “Com parlem les papallones?”. Amb la primavera apareixen molts animalets petits i hi ha molts canvis a la natura que
anirem descobrint poc a poc.

EL TREN DE LES EMOCIONS
Els alumnes de P5 feien un recorregut en un tren
molt especial per passar per algunes de les emocions: alegria, tristesa, por i ira. A cada estació feien
jocs per aprendre a sentir, prendre consciència i
gestionar les seves emocions.
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NOTÍCIES
L’AQUÀRIUM
Els nens i nenes de P5 han anat a l’aquàrium com
a punt de partida per després treballar a l’escola el
projecte del fons marí.

LA MÚSICA ENS MOU
Els alumnes de P5 (planetes i 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.

MUSEU BLAU
Els nens i nenes de la classe del Sol i de la Lluna han anat al Museu Blau de Barcelona. Allà
han fet l’activitat “Puc Tocar? Curiositats naturals
que provoquen preguntes” i han visitat el Museu
Blau.
L’activitat anava dirigida a que els nens i nenes
poguessin descobrir a partir dels seus sentits diferents aspectes de la vida al bosc.
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NOTÍCIES

CICLE INICIAL

Inventem amb deixalles
Els dies 11 i 18 de febrer els alumnes de primer van fer un taller sobre la necessitat de respectar el medi
ambient.
Se’ls van repartir diferents imatges d’envasos que van col·locar a sobre d’un paisatge de muntanya. Van
veure que el van embrutar i que això no podia ser. Llavors, els van recollir i van anar aprenent a quin
contenidor va cada envàs.
El taller també els va servir, per descobrir que molts materials es poden reutilitzar. Amb un rotllo de paper
de wàter, llana, paper i colors, els nens i nenes van elaborar uns titelles d’allò més divertits.

Teatre en anglès
El passat, dijous 6 de març, els nens i nenes de Cicle Inicial van anar als Salesians de Terrassa a veure
l’obra de teatre “Little Red Riding Hood, una versió
un pèl diferent del conte de la Caputxeta realitzada
íntegrament en anglès. Com veureu a les imatges
els alumnes hi participaven activament. S’ho van
passar molt bé i fins i tot, alguns van tenir la sort
de sortir a l’escenari. A veure si reconeixeu a algú!
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Contes tabús
Els alumnes de segon, el dia 4 de febrer, van escoltar diferents contes sobre la família i l’amor a
partir de personatges que provenien de llocs molt
diversos. El Roger va portar un bagul carregat de
personatges i materials per explicar els contes.
Van ser molt entretinguts i tots els nens i nenes
van posar-hi molta atenció.
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CICLE INICIAL

Els 5 sentits a l’hora de menjar
Els dia 4 de març els alumnes de primer van fer
un taller sobre els sentits. Van treballar els sentits de manera lúdica i visual. Se’ls va presentar
un tomàquet sense cap òrgan dels sentits, i a
poc a poc els anava recuperant. Mentre els recuperava els alumnes anaven aprenent on es troba cada un i la funció que fa. També van poder
tastar diferents aliments per distingir gustos.
Els nens i nenes s’ho van passar molt bé i tots
volien participar.
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NOTÍCIES
La meva ciutat
El dia 26 de març la Sara va muntar un trosset
de la nostra ciutat i els alumnes de primer la
van ajudar a col·locar tots els elements (edificis, arbres i plantes, parcs, vehicles, etc.), de
manera que fos una ciutat bonica, agradable
i ecològica. Els nens s’ho van passar molt bé!
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NOTÍCIES
AJUNTAMENT DE 3r
El passat dijous, 6 de febrer, vam anar a visitar
l’Ajuntament de Terrassa. Va ser una visita d’allò
més interessant per tots i totes. Ens van ensenyar
la Sala de Plens, l’Arxiu Municipal i fins i tot vam
poder estar una estoneta parlant amb l’alcalde, el
Sr. Jordi Ballart, en el seu despatx.
Ara estem esperant que l’alcalde ens porti les fotos
que ens vam fer amb ell.

CELEBRACIÓ DEL DIJOUS GRAS
El passat 27 de març, setmana de Carnaval i dia
què se celebrava “Dijous Gras”, els alumnes de
Cicle Mitjà vam compartir un esmorzar al pati:
vam portar de casa un petit entrepà de truita i
un suc, a més ho vam acompanyar amb un tastet de botifarra d’ou i coca de llardons, tal i com
diu la tradició d’aquest dia.
TALLER DE BATUCADA DE 4t
El proper 30 de maig els nostres alumnes de 4t
participaran a la Segona Batucada organitzada
És per això que el mes de febrer van realitzar

CICLE MITJÀ
SORTIDA A SANT MIQUEL DEL FAI
El passat 4 d’abril hem fet una sortida a Sant Miquel del Fai amb tots els nens i nenes de cicle mitjà.
Salts d’aigua, coves, els cingles i el monestir són
alguns dels llocs d’interès que hem pogut veure i
visitar.

un taller on van construir els seus propis instruments. Va ser una experiència molt interessant.
VISITA A LA BCT DE 3r
El passat 5 de març els i les alumnes de 3r van
anar a visitar la Biblioteca Central de Terrassa. El
motiu de la visita va ser conèixer a nivell d’usuari,
les instal·lacions de la Biblioteca i el seu funcionament per tal de poder fer un bon ús dels seus
serveis.
Els nens i nenes van estar molt interessats en tot
el que els van explicar. Així doncs, us animem a
què visiteu, juntament amb els vostres fills i filles,
la biblioteca i en traieu un bon profit.

TALLER DE MAQUILLATGE TARDA DE CARNESTOLTES
El divendres de Carnestoltes a la tarda, els alumnes de CM vam estar fent diferents tallers relacionats
amb el Carnaval. Des de pintar màscares a pintar-nos nosaltres mateixos d’allò que ens semblava més
divertit: papallones, dàlmates, spidermans...
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CICLE SUPERIOR
PROJECTE ANELLA VERDA
El passat 14 de març els i les alumnes de Cicle
Superior vam visitar la nostra zona més propera
del Projecte de conservació de les zones verdes de
l’Anella verda. Vam gaudir d’un dia molt bo, d’un
espai en bona conservació i de tota la seva fauna i
flora. A més vam treballar a través d’un dossier els
aspectes més importants de la zona a nivell ambiental i de localització.

NOTÍCIES
PROJECTE DE L’ATLÀNTIDA
Els i les alumnes de Cinquè B estem treballant
el Projecte de l’Atlàntida. El projecte va sorgir
d’un neguit de conèixer més sobre aquesta illa
suposadament desapareguda. Les conclusions
que hem extret és que no hi ha dades científiques que expliquin a ciència certa la seva existència.
De totes maneres considerem que és un història
prou interessant per investigar ja que hem trobat moltes teories diferents respecta al tema.

FEM CIRCUITS ELÈCTRICS
A sisè ja hem començat a fer els nostres circuits elèctrics. La veritat és que cada any ens trobem amb
treballs molt elaborats i força originals. Cal felicitar als alumnes de sisè per la seva gran feina.

EL MUSSOL - SANT JORDI 2014
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L’ESCOLA ESCRIU

EL MAR P3 A

CLASSES DEL SOL I LA LLUNA. El nens i les nenes de P3 hem buscat 			
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EL MAR P3 B

L’ESCOLA ESCRIU

paraules sobre el mar, i uns rodolins ens hem inventat.

VIOLÍ
EL MUSSOL - SANT JORDI 2014
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L’ESCOLA ESCRIU

EL MAR P4 A

Els nenes i nenes de les classes del Coets i els Astronautes hem pensat
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EL MAR P4 B

L’ESCOLA ESCRIU

endevinalles sobre el mar. Hem treballat molt.
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L’ESCOLA ESCRIU

14

EL MAR P5 A i B

EL MUSSOL - SANT JORDI 2014

L’ESCOLA ESCRIU

EL MAR P5 A i B

VET AQUI QUE
TOTS JUGÀVEN A AMAEN UN BOSC I HAVIA MOLT GAR-SE
ANIMALS

PERO L’ ELEFANT NO ES
PODIA AMAGAR

	
   I LA CORRENT EL VA POR-

I PLORAVA

PLORANT, VA CAURE DINS
D’ UN RIU

ELS PEIXOS LI VAN DIR :
-TENIM UN PROBLEMA.

CAL NETEJAR EL FONS DEL
MAR

LA GENT, ELS HUMANS
EMBRUTEN MOLT

JO US AJUDARÉ

I VA RECOLLIR MOLTA
BROSSA

ELS PEIXOS LI VAN DONAR
LES GRÀCIES.
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TAR AL MAR
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L’ESCOLA ESCRIU

EL MAR PRIMER A

Els nens i nenes de primer hem representat el fons marí amb 			
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EL MAR PRIMER B

L’ESCOLA ESCRIU

uns cal·ligrames ben bonics.

EL MUSSOL - SANT JORDI 2014
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L’ESCOLA ESCRIU

EL MAR SEGON A

Fem rodolins. Els alumnes de 2n A hem fet rodolins sobre el mar. Aquí en teniu
un tastet!!
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EL MAR SEGON B

L’ESCOLA ESCRIU

Els nens i nenes de 2n B hem estat treballant els rodolins sobre el mar i, la
veritat, és que ens han sortit molt bé. Aquí ho podeu comprovar:

EL MUSSOL - SANT JORDI 2014
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L’ESCOLA ESCRIU

EL MAR TERCER A

Hola a tothom!!!!
Som els nens i nenes de 3er A i hem treballat els poemes .Hem llegit molts poemes d’animals i ens han agradat moltíssim!.Després nosaltres hem fet de poetes i hem inventat
aquests poemes tant macos!...Aquí teniu una mostra dels nostres poemes sobre el mar.
Esperem que us agradin molt!!!!
EL PEIXET

EL CALAMAR GEGANT

EL MEU DOFÍ

Peixet que vius a l’aigua
no necessites paraigües.

He vist un calamar
és gegant,
i menja humans.
El calamar és perillós
ve cap aquí, és grandiós.

El meu dofí,
neda i neda...
fins a la fi.

Peix de colors
vine ,et donaré una flor.
Amaga’t!Ve la balena
i té la panxa tota plena.
Steve Funes

Nedant pel mar,
un pirata ha trobat...
i un volcà
a punt d’esclatar!!
César A.Suarez

Hola balena!
Hola dofí!
Com estàs?
Bé ,tu diràs!!
Vols que viatgem?
Sí...que bé ho passarem!!
Núria Angel

EL TAURÓ

EL PETIT CAVALLET

EL MEU CALAMAR

El tauró és el rei del mar,
quan ve l’ humà...
s’ escapa xiulant.

Hola cavallet,
encara ets petitet.

Al calamar
li agrada el mar.

Pel mar vas nedant...
al costat d’un volcà.

Té els ulls tan grans
com dos plats.

Quan veu on està
a la cova se’n va.

Sempre està trist
i per això és gris.

I juga amb el dofí...
al costat d’un submarí.
Paula Bernabé

Si espantes al calamar
amb tinta t’esquitxarà
i amb les ventoses
t’atraparà!
Alex Escobar

Menja més i més,
quan ve la balena ...
es queda sorprès.
Si veu sirenes
va cap a elles...
I juguen a ser estrelles.
Alejandro Ruiz
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L’ESCOLA ESCRIU

EL MAR TERCER B

Els nens i nenes de tercer, dins el nostre projecte de “La vida sota l’aigua” hem estat
treballant els poemes. I ens adonem que costa molt escriure poesies; tot i així ho hem
intentat i n’hem escrit un cadascú.
Us en mostrem uns quants. A veure si us agraden!
EL DOFÍ BALLARÍ

EL PINGÜÍ FIGURÍ

EL TAURÓ ÉS BO

El dofí, peix bonic,
menja peixets de colorins.

Bon dia senyor Pingüí,
sembla vostè un figurí!
Hola senyora pingüina,
sembla vostè una mandarina!

Del tauró no tinc por.
El tauró té bon cor.
M’agraden les seves dents
afilades i pendents.

Al dofí, li agrada ballar,
samba, salsa i “cha-cha-cha”;
Però prefereix més passejar
i nedar pel fons del mar.
Mariana Marín

Amb el jaqué de bon tall,
sembles tot un almirall.
Oi que si?
Doncs a tots els agrada.
Baixa al carrer estimada, que
farem una passejada.
Hugo Martínez

El tauró és brillant
del cap a la cua
És molt furiós i
és molt mandrós.

LA LLAGOSTA

EL TAURÓ

EL TAURÓ NO TÉ COLOR

La llagosta és groga i vermella.
Ei! Poca broma amb ella!

El tauró vol atacar,
als peixos de l’oceà.

Quan es treu la manta,
ESPANTA!
Quan surt de les roques,
els peixos no obren les boques.

I també la seva aleta,
malviatge,
buida en un instant,
la platja.

Els pescadors han pescat un
tauró!
L’aleta li han tallat i
ja tenen un bon plat.

I surt fora del mar
per respirar,
i s’endinsa,
per poder menjar.

Ah! I els animalons marins
També se’n van a dormir.
Pol Canudo

Quina por que tenim tots!
En el fons ell té un bon cor.
Raül Vega

EL MUSSOL - SANT JORDI 2014

El tauró mou l’aleta,
Amb la boca sempre oberta.
Sara el Morabiti

El tauró no té color,
i ara ja no té,
ni fred ni calor.
Abel Román
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L’ESCOLA ESCRIU

EL MAR QUART A

EL PEIX PALLASSO
El peix pallasso és de colors vistosos, variats ataronjats, amb ratlles blanques. El cap el té
abombat i el cos petit.
Les seves extremitats són les aletes i la seva pell està plena d’escates .
El peix adult mesura uns deu centímetres de llarg. La seva capa protectora d’escates el fa immune a l’anemone, per això viu i es protegeix dels depredadors dins de l’anemone en l’escull
de coral.
Menja peixos petits i vegetals, és omnívor. És hermafrodita, el seu sexe es determina segons el
seu entorn. La seva reproducció és ovípara.

El LLEÓ MARÍ
Una vegada vaig anar a Marineland i vaig veure uns quants lleons marins. En van agradar
tant que per això faig aquesta descripció.
El lleó marí, és un mamífer semi-aquàtic. Té
un cap bastant rodanxó, molt gros i gran. Al
cap hi trobem uns bigotis que utilitza per detectar depredadors i preses. També el cos és
gros, rodó, una mica aplanat i pelat.
D’extremitats no en té, sinó dues aletes pectorals i una cua.
El lleó estirat al terra fa uns dos metres de llargada. No té pèl, sinó una pell molt suau i llisa.
Un costum a destacar, és que li agrada veure i
apropar-se als humans quan neda. És carnívor,
menja peix i té els nadons a prop de les costes.
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EL CRANC
El cranc és un animal molt petit, té pinces i una
closca dura que el protegeix dels seus depredadors. Per això s’ha de mudar periòdicament.
Les seves extremitats, són deu potes locomotores, però les del davant estan transformades en
pinces, que utilitza per a defensar-se i, capturar
i processar l’aliment.
Les del darrera en alguns casos es modifiquen
en paletes, que actuen com rems i li permeten nedar amb rapidesa. El cranc es reprodueix
per ous, i s’alimenta d’altres crustacis, mol·lucs,
cucs o peixos petits o a base d’algues. Són omnívors.
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EL MAR QUART B
ANEMONE DE MAR
El cos de l’anemone de mar és cilíndric. A la part
inferior del cos hi ha un disc pla que funciona
com a peu. A la part superior del cos hi ha
la boca que té forma d’escletxa, i al voltant
tentacles. Una anemone de mar sembla una
planta però és un animal.
Té cent setanta tentacles aproximadament
que tenen líquids tòxics per adormir a la seva
presa.
També poden arribar a mesurar d’un metre i
mig a dos metres d’alçada.
La pell és gelatinosa, flexible i tòxica.
L’anemone de mar és un animal marí que
s’enganxa normalment a la sorra de mar,
en ocasions a la sorra del fons, també a les
roques i fins i tot en les closques de crustacis
o mol·luscs.
L’anemone de mar menja peixos petits o
camarons. En algunes espècies d’anemones
el sexe està separat. I en unes altres són
hermafrodites (significa que hi ha els dos sexes
en una anemone de mar).

L’ESCOLA ESCRIU
L’ILLA DE FLORDIANA
L’illa de Flordiana té unes palmeres molt altes.
Hi ha moltes flors i l’aigua és cristal·lina. Enmig
de l’illa hi ha una muntanya i a dalt de la
muntanya hi ha un castell.
L’aigua cristal·lina dibuixa unes sanefes molt
boniques al peu de l’illa. Les flors són molt
boniques: hi ha roses, margarides, … Les
palmeres donen molts dàtils.
La muntanya és de color vermell perquè està
coberta de lava. La lava no es va tornar grisa
perquè era una lava especial.
El castell també és de color vermell perquè
l’havien fet amb pedres de robí.
A mi m’hi agradaria anar perquè és molt bonica
i exòtica.

TAURÓ MARTELL
Són de color gris clar i tenen un to verdós. El seu ventre és de color blanc, que els permet estar
a prop del fons de l’oceà.
El seu cap té projeccions laterals que li donen una forma de martell.
Per millorar la visió de l’animal el lloc dels ulls és als costats del cap. Així tenen una visió de
tres-cents seixanta graus, el que significa que poden veure per dalt i per sota en tot moment.
S’alimenten d’una àmplia varietat de peixos.
Els taurons martell només es reprodueixen un cop a l’any. De reproducció vivípara. Una vegada
que els taurons nadons neixen, no són atesos pels pares. En general hi ha una ventrada de
dotze a quinze cries. Aquests taurons s’apinyen junts i neden cap a aigües més càlides i estan
junts fins que són grans.
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EL MAR CINQUÈ A

ESCRIVIM POEMES A CINQUÈ A
Els alumnes de cinquè A hem escrit poemes amb la temàtica del mar per a la Festivitat de Sant Jordi. Primer llegir i treballar poemes d’altres autors, també vam
escoltar una cançó que parla del mar i finalment vam fer les nostres pròpies creacions. Aquí teniu una petit recull del què hem elaborat.
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L’ESCOLA ESCRIU

EL MAR CINQUÈ B
A CINQUÈ B FEM POEMES

Aquest curs els alumnes de cinquè B hem fet poemes sobre el mar per la revista de
Sant Jordi. Primer vam treballar alguns poemes de diferents autors per tal de poder
treballar el tema i la rima. Després vam aprendre la cançó de “La meva terra és el mar”
de Lax’n Busto. Aquí teniu una petita mostra dels diferents treballs.

LES ONADES DEL MAR

EL MAR

POEMA D’AMISTAT

Mar és mar
tan bella com la llar
una cosa he de fer
com un nen cridaner.

Si tothom està content
A la mar tots hi anirem.
Balenes, dofins i tortugues
S’amaguen totes porugues.

La meva amiga va marxar
Amb un vaixell envoltada pel mar
Jo trista em vaig quedar
A la platja, a la sorra sense jugar.

Mar enllà o mar endins
sempre serem grans amics
sóc o no sóc humà
estic escrivint amb aquesta mà.

Ara que tinc 10 anys
Amb els dofins me’n vaig
Visca l’amor, visca l’amor!
Les princeses estan a la posta
de Sol.

Jo sempre pensava que algun dia
Tornaria la meva millor amiga
Llavors vindria de nou l’alegria
I seríem com la miga i la formiga.

El mar està tan fosc
que sembla la gola d’un ós
el mar està amb onades
que sembla que cantin nadales.
I els peixos,
no sempre són els mateixos
aquest és el meu poema
que ha estat el meu gran dilema.
Dark Dragon

EL DOFÍ
Hi havia un vell dofí
que s’enfonsava al fons marí.
Ell veia els peixos nedar
i s’enfonsava més enllà.
Quan va arribar fins avall
Va veure que no hi havia ningú.
Va pujar a la superfície
I va veure la balena submergir-se.
El dofí la va seguir
I es van fer grans amics.
Tots dos amics van ser
A la mar, que jo ho sé.

Els nens van jugant
I els dofins van ballant
Adéu, adéu, aquest poema
s’acabarà ja!
Dibuixant

Però no va tornar
I em vaig cansar d’esperar
El vaixell no va arribar
De la immensa i blava mar.
Kira

EL MEU DOFÍ

EL POEMA DEL MAR

La meva mare sempre deia
vigila, la mar és traïdora.

El mar és brillant
Com els dofins nedant
El mar és tan bonic
Com el fons marí.

Quan jo era petit
un dofí em va seguir
em va portar dins la mar
a un món ben diferent,
on vaig trobar molta més gent.
Vam jugar, jugar i jugar
fins que en un somni em va
agafar.
després de cop vaig despertar
d’allò que la meva mare em va
avisar.
Lili

L’entrenadora
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No puc agafar peses
Si no els dofins s’estressen
Les balenes són les meves amigues
I em van ensenyar la seva vida.
Jo ballava i ballava
I els dofins cantaven
Això s’acaba aquí
La pròxima vindré amb un dofí.
Defensa
LA RESTA DE POEMES TAMBÉ ESTAN MOLT BÉ I ELS TENIM PENJATS A LA CLASSE.
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EL MAR SISÈ A

Poemes del MAR
Els nens i nenes de 6è A hem estat treballant durant uns dies LA POESIA i també ens
hem preparat per fer les nostres pels Jocs Florals. L’any passat es va celebrar l’any Joana Raspall. A la classe hem estudiat l’estructura de les poesies i hem pogut llegir unes
quantes d’aquesta autora dedicades als infants.
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EL MAR SISÈ B

L’ESCOLA ESCRIU

Poemes del MAR
Els alumnes de 6è-B hem fet poemes per Sant Jordi, la temàtica era EL MAR. Ens vam
ajudar d’un dossier de poesia, on es recordava la Joana Raspall i alguna de les seves
obres, també hi trovabem cal·ligrames, acròstics, tipus de rimes...
Esperem que us agradi la petita mostra que hem seleccionat.
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RACÓ DE LA FLAUTINA
Amb el lema “A classe ens ha agradat llegir...” hem fet uns petits
murals a proposta de la Flautina que ens mostren les lectures
preferides de cada grup. N’hi ha per tots els gustos i aquí en teniu
una petita mostra
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RACÓ DE LA FLAUTINA
Al Racó de la Flautina hi hem penjat un recull de dibuixos i retrats de la nostra Flautina fets pels nens
i nenes des de P5 fins 3r. N’hi ha per tots els gustos i tots són molt bonics. Moltes gràcies per la vostra
col·laboració!!
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RACÓ DE LA FLAUTINA
Homenatge a Joana Raspall
El passat mes de desembre moria Joana Raspall a l’edat de 100 anys, el mateix any que se li feia homenatge per tota la seva tasca literària dedicada al món dels llibres des de la seva època de bibliotecària,
a la publicació de diversos diccionaris i a la creació de poesies per a joves i infants. Entre els seus llibres
de poesia més coneguts a les escoles hi ha “Bon dia , poesia”, “Versos amics”, “Serpentines de versos”,
“Concert de poesia”, “Escaleta al vent” entre d’altres
Des d’aquí li volem retre un petit homenatge per les bones estones de lectura que ens ha donat i fem un
petit recull d’algunes poesies seves.
Invitació

Dos cuquets

He trobat uns quants mots
al món de la poesia,
no vull quedar-me’ls tots!
Si t’agrada llegir
et faran companyia,
ens els podem partir.

Un cuc diu a l’altre:
—Amiguet, d’on véns?
fas molt mala cara;
no m’agrades gens!
—Ai, si tu sabessis!
M’he vist obligat
a marxar de casa...
—Doncs, què t’ha passat?
—El menjar coïa cosa de no dir:
era dins la ceba!
Déu meu, quin patir!
—Pobre amic! A casa
viuràs de primera;
vine a menjar amb mi
dintre la cirera.

L’herbeta
Herba petitona,
quin nom deus tenir?
Vius arrapadeta
arran del camí.
Per no trepitjar-te
desviaré el pas,
que si no t’aixafo
demà floriràs.

Jocs Florals Sant Jordi 2014
Els nens i nenes que han estat seleccionats i seleccionades aquest any en el concurs literari de Sant
Jordi són els següents:
P3A: Treball col·lectiu de rodolins del mar

2nA: “Rodolí sobre el mar” de
Claudia Fernández

P3B: Treball col·lectiu de rodolins del mar

2nB: Rodolí “La balena i el pop”
de Farah Errahmouni

P4A: Treball col·lectiu d’endevinalles d’animals marins

3rA: Poesia “El tauró” d’Alejandro
Ruíz

P4B: Treball col·lectiu d’endevinalles d’animals marins

3rB: Poesia “El dofí ballarí”de
Mariana Marín

P5A: Treball col·lectiu sobre un
conte inventat: “Els amics del
mar”

4tA: Descripció “La foca polar”
d’Eire Hoyos

P5B: Treball col·lectiu sobre un conte
inventat: “Un elefant al fons del mar”
1rA: Cal·ligrama d’un peix de
Yessenia Andia
1rB: Cal·ligrama del mar de Naiala Suárez
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4tB: Descripció “El tauró” de
l’Iván Palomino
5èA: Poesia “El mar marí” de Mariam Errahmouni
5èB: Poesia “La meva pau” de
Carla Vélez
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6èA: Poesia “L’oceà”de Sergio García
6èB: Poesia “La meva amiga, la
mar” de Ainoa Fernández
Moltes felicitats a tots i a totes i
seguiu escrivint!

AMPA
RÚA DE CARNESTOLTES
El passat 2 de març, mares, pares, nens i nenes de l’escola vam participar a la Rua infantil de Carnestoltes que tradicionalment es celebra el diumenge de Carnaval a la nostra ciutat. Vam aprofitar l’ocasió
per mostrar el nostre rebuig a la LOMCE, posant-li “Wert, mi villano favorito”, com a nom de la comparsa. Mireu quin goig que feiem…

JORNADA LÚDICO REIVINDICATIVA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC
El diumenge 16 de març, es va celebrar al Torrent de les Bruixes, una jornada lúdico-reivindicativa per
la defensa de l’ensenyament públic i de la seva qualitat. Vam participar moltes altres AMPES, escoles
públiques amb tallers, actuacions… El temps assoleiat va acompanyar molt a l’èxit d’aquesta jornada,
on la nostra AMPA va tenir una presència destacada.
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