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Per aquest número del Mussol hem
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pels alumnes que és “EL CINEMA”. Aquest
curs l’escola és “GALIWOOD”.
Els alumnes han treballat a les aules
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La Ventafocs, La Matilda, Peter Pan i Harry
Potter; fins a l’esbojarrat Willy Wonka, la
decidida Brave i els invencibles 4 Fantàstics.
A partir de les visualitzacions de les
diferents pel·lícules, els alumnes han
realitzat una varietat de treballs plàstics i
literaris sobre els personatges, dels quals
en podreu gaudir d’una petita mostra en
aquesta revista.

AMPA				29
Racò de la flautina		

30, 31

	
  
Escola Marià Galí
C/. De les Vinyoles 40
Terrassa (Barcelona) 08225
http://www.escolamariagali.cat

Dipòsit Legal: B-57.043-2007

2

Tots els treballs fets pels alumnes han
participat en el Jocs Florals de Sant Jordi.
Els guanyadors i guanyadores han rebut
un premi que els ha entregat La Flautina.
Des de l’escola us volem animar a gaudir
de la lectura de llibres com a font de plaer
i per desenvolupar la creativitat dels nens
i de les nenes.
És important triar un bon llibre, adequat
a l’edat del lector i que la història sigui
atractiva i motivadora.
“Amb els llibres per amics no et faltarà
companyia. Cada pàgina pot ser un estel
que et fa de guia.”
				
			
JOANA RASPALL

EL MUSSOL - SANT JORDI 2015

ESCOLA

NOTÍCIES

TANCAMENT DE P3
Degut a la davallada de natalitat prevista pel proper curs 15-16, el Departament va decidir, abans del
període de preinscripció tancar-nos un P-3. El fet de no esperar al període de preinscripció va provocar
una davallada en el nombre d’alumnes preinscrits la qual cosa ha esdevingut com a dificultosa el fet
de poder reclamar el segon P-3. El tancament doncs era un pla amb un guió molt clar pel qual s’han
dut a terme diverses accions per part del professorat i l’AMPA de l’escola. Per aquestes raons i per
la nostra escola, seguirem en lluita i d’aquesta manera per tal d’aconseguir que l’escola Marià Galí
segueixi sent un espai actiu, amb esperit de renovació pels alumnes i les famílies.

TAULES DE MULTIPLICAR A LES ESCALES DE
L’ESCOLA
Una mestra del Cicle Inicial va proposar de posar a
les escales les taules de multiplicar per ajudar als
alumnes de l’escola a interioritzar-les millor.
A les escales del primer pis estan col·locades les
taules del 2,3,4 i 5 i a les escales del segon pis
trobem les taules del 6,7,8 i 9.
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PEL·LÍCULA COL·LOQUI PER PARES I MARES
Els dies 23 i 25 de març a l’Escola es va projectar
la pel·lícula “La fuente de las mujeres” que tracta
sobre els temes de l’assertivitat i l’empatia.
Posteriorment a la pel·lícula es va realitzar un
col·loqui amb les mares i pares conduït per Lucinda
Morera (tècnica de mediació). Des de l’Escola us
animem a tots i totes a participar de les activitats i
tertúlies per a mares i pares.
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NOTÍCIES
NEU A L’ESCOLA
El passat 4 de febrer va nevar a tota Catalunya.
L’escola va romandre oberta però es va recomanar
que se seguissin les indicacions de l’ajuntament
i els mitjans de comunicació. De totes maneres
aquell dia ens va deixar un bonic paisatge de neu.

ESCOLA
CONCURS DE CARTELLS
El consell de delegats i delegades de l’Escola Marià
Galí ha portat a terme un seguit de concursos per a
gestionar millor les estones de pati. Per una banda,
s’han elaborat entre tots els alumnes del centre,
unes normes per a l’estona de futbol i posteriorment,
s’han creat els cartells. Paral·lelament, també s’han
fet uns cartells informatius sobre el reciclatge de la
matèria orgànica i el plàstic.

TORNEIG D’ESCACS
Des de l’Escola es realitzarà un torneig d’escacs
pels alumnes de primària. Aquest torneig està
previst pel dia 21 d’abril i tindrà lloc al menjador
de l’escola. Hi haurà premis pels guanyadors i
guanyadores de les tres categories: Cicle Inicial,
Cicle Mitjà i Cicle Superior.
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EDUCACIÓ INFANTIL
JUGUEM AMB ELS POETES: OLGA XIRINACS
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 Olga Xirinacs. Gaudint amb
la seva poesia relacionada amb el mar.

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA,
MNAC.
Els alumnes de P4 han anat a Barcelona a veure
el MNAC i fer l’activitat “Dansa de fades i follets”.
Partint d’un titella que representava la Fada Goteta
d’aigua han descobert en els quadres, les fades, els
follets i la màgia del museu.

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
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.

PERE I EL LLOP
Els nens i nenes de les classes de P3 i P4 han anat a
veure una audició del conte “Pere i el llop” al Centre
de les Arts. L’audició estaba formada per quatre
músics i una narradora que ens explicava el conte.

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.
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NOTÍCIES

CICLE INICIAL

PRODIS
Aquest trimestre els nens i nenes de primer hem
gaudit de diverses activitats a l’aula i també fora.
Van venir els de Prodis a ensenyar-nos a fer una
titella amb material reciclat. Va ser molt interessant
i vàrem aprendre moltes coses.

Els cinc sentits
Els cinc sentits a l’hora de menjar: Així es deia el
taller que ens explicava la història d’un tomàquet.
Però no era un tomàquet qualsevol, si no un
tomàquet viatger. Vàrem olorar, escoltar, tastar, ...
Vàrem posar a treballar els cinc sentits.

energies renovables
Un atre dia, van venir un noi i una noia a explicarnos “Un conte solar”. Vàrem parlar sobre les
energies renovables i com fer que el nostre planeta
sigui més sostenible. També vàrem sortir al pati
a utilitzar oquines que funcionaven amb energia
solar.

Els “Quadres d’en Harttmann”
Els “Quadres d’en Harttmann” va ser un espectacle
muscial que vàrem anar a veure a l’Auditori
Municipal. Va ser una proposta molt interessant
basada en l’obra del compositor M.Mussorgski “Els
quadres d’una exposició”.

titelles ecològiques
Els nens i nenes de segon hem fet un taller de
titelles ecològiques. Amb una caixa de sabates
vella, vàrem construïr un titella ben bonic.
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CICLE INICIAL
el cicle de l’aIgua
Un altre dia, la Mina d’aigües ens va venir a fer
un taller sobre el cicle de l’aigua. Ens va ser molt
útil perquè a partir d’aquí el vàrem començar a
treballar a la classe. Fins i tot ens van ensenyar a
fer un experiment!!!!

NOTÍCIES
EL CARNAVAL
Quan el Carnaval va acabar, ens vàrem posar
molt tristos perquè s’acabava la festa i l‘alegria i
haviem de tornar a la normalitat, als deures, ...
Per això, tots els nens i nenes de cicle inicial vàrem
fer l’enterrament de la sardina. Cada nen i nena
va pintar la seva sardina amb colors ben lluents.
Va ser un acte amb solemnitat, tambors i seguici
fúnebre. D’aquesta manera vàrem acomiadar al Rei
carnestoltes fins l’any vinent.

APRENEM A MESURAR
Per aprendre a utilitzar el metre, vàrem construïr
un metre per grups i després vàrem anar a mesurar
l’hort: els bancals, la caseta, les parets, ... Ens ha
quedat molt clar el concepte de metre, decímetre i
centímetre.

OBRIM L’ESCOLA ALS PARES I MARES
Aquest trimestre, el Cicle Inicial ha convidat als
pares a venir a les classes. Hem fet exposicions
dels nostres projectes i agunes mares han vingut
a explicar coses sobre el seu pais de naixement:
quines són les robes típiques, cotums, balls,
menjars, .... Per fer les exposicions ens ho hem
preparat molt bé, encara que ens hem posat una
mica nerviosos davant de tanta gent. Estem molt
contents de poder compartir amb ells el que sabem
i el que ells saben.
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NOTÍCIES
CINEMA CATALUNYA
Els alumnes de 3r el passat dia 26 de Març van anar
al Cinema Catalunya a veure la pel·lícula BRAVE.
Aquest any, han treballat molt aquest personatge,
tal i com podeu veure a la revista.

CICLE MITJÀ
VISITA A LA BIBILIOTECA
Aquest any els nens i nenes de CM han tornat a
visitar la Biblioteca Central de Terrassa. La visita
va ser molt divertida i aprofitosa, ja que, a part
d’ensenyar-nos les instal·lacions i el funcionament
de préstec de llibres, vam poder consultar-ne
alguns.
Ens anirà molt bé, de cara els propers cursos, per
estudiar, buscar informació de projectes o fins i tot
per passar una bona estona llegint!

L’OLÍMPIC XAVI RIBAS ENS VISITA
Gràcies al Projecte dels alumnes de 4B sobre els ESPORTS, vam poder gaudir de la visita del terrassenc
i Olímpic Xavi Ribas. Ell ens va venir a fer una xerrada i va explicar les seves experiències com a
jugador de hockey professional als Jocs Olímpics que ha participat, concretament a tres. Va portar
fotos dels Jocs Olímpics de Pekin i després de fer-li unes quantes preguntes ens va fer una petita
sessió de hockey...Moltes gràcies, Xavi.
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CICLE SUPERIOR

NOTÍCIES

TALLER PAPER CARTRÓ
El passat gener els alumnes de 5è van anar al taller de paper i cartró. Van passar tot el matí treballant i
van fer un petit llibret, que quan s’obre té forma d’estrella. S’ho van passar molt bé!

TREBALLEM PER PROJECTES
Aquest segon trimestre els alumnes de sisè van
treballar els projectes que van sorgir dels seus
interessos. Els alumnes de 6è B van treballar la
Segona Guerra Mundial i els alumnes de 6èA van
treballar el projecte de “la tecnologia”. Van aprendre
un munt de coses. Van elaborar un lapbook i van
fer una exposició a la classe. Un altre dia ho van
exposar als companys i companyes de l’altre sisè,
on van explicar el que havien après. El treball va
ser molt enriquidor.

NATACIÓ
El passat gener els alumnes de cinquè van anar a
fer natació. Va ser un matí molt divertit. S’ho van
passar genial!

VISITA A L’INSTITUT NICOLAU COPÈRNIC
Els i les alumnes de sisè de l’escola van a fer una
visita a l’Institut. Allà es van trobar amb els alumnes
de l’Isaac Peral, es van distribuir per grups i van
fer diferents activitats. Entre elles cal destacar:
l’escalada, un experiment, un partit de volei... Els
alumnes van conèixer totes les instal·lacions i s’ho
van passar molt bé.Aquí teniu una petita mostra.
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L’ESCOLA ESCRIU

DE LA LITERATURA AL CINEMA P3 A

NOSALTRES HEM TREBALLAT LA CAPUTXETA VERMELLA.
L’HEM DIBUIXAT I MIREU QUE BONIQUES!
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DE LA LITERATURA AL CINEMA P3 B

L’ESCOLA ESCRIU

TAMBÉ HEM PENSAT PARAULES BONIQUES
I HEM INVENTAT UNA ENDEVINALLA I UN RODOLÍ!
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L’ESCOLA ESCRIU DE LA LITERATURA AL CINEMA P4 A i B
LES NENES I ELS NENS DE P4 HEM ESTAT
TREBALLANT ALGUNS CONTES AMB L’AJUDA
DE LES TRES BESSONES.
LES 3 BESSONES SÓN UNES NENES UNA MICA ENTREMALIADES.
ELS SEUS NOMS SÓN; ANNA, TERESA I HELENA. AMB ELLES, SEMPRE
HI APAREIX LA BRUIXA AVORRIDA QUE LES CASTIGA A L’INTERIOR D’UN
CONTE, ON HAN D’AJUDAR ELS SEUS PROTAGONISTES.
A LA CLASSE HEM VIST, A TRAVÉS DE LA NOSTRE PANTALLA ALGUNS
CONTES CONEGUTS, COM; LA CAPUTXETA VERMELLA, HANSEL I GRETEL,
LES 7 CABRETES, ...

12
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L’ESCOLA ESCRIU

DE LA LITERATURA AL CINEMA P4 A i B
SABEU QUÍ ÉS QUÍ ?

TERESA

ANNA

HELENA

BUSCA EL NOM DE LES 3 BESSONES A LA SEGÜENT SOPA DE
LLETRES: TERESA, ANNA I HELENA.
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L’ESCOLA ESCRIU

DE LA LITERATURA AL CINEMA P5 A

LA VENTAFOCS
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DE LA LITERATURA AL CINEMA P5 B

L’ESCOLA ESCRIU

LA VENTAFOCS
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L’ESCOLA ESCRIU

DE LA LITERATURA AL CINEMA PRIMER A

Els nens i nenes de primer A es diverteixen amb LA BRUIXA AVORRIDA
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DE LA LITERATURA AL CINEMA PRIMER B
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17

L’ESCOLA ESCRIU

DE LA LITERATURA AL CINEMA SEGON A

LES CLASSES DE SEGON HEM TREBALLAT
A partir del llibre “En Charlie i la fàbrica de xocolata” d’en Roald Dahl, hem descrit els
personatges d’en Willy Wonka (l’amo de la Fàbrica de Xocolata) i l’Oompa-Loompa (un
dels ajudants d’en Willy Wonka).

La Classe de 2nA

A partir de la descripció del llibre, hem fet
un dibuix d’en Willy Wonka.
“Quin homenet més extraordinari que era el
senyor Wonka! Era alt i prim. Els seus cabells
eren arrissats i de color pèl-roig. Li cobria la
barbeta una petita barba negra punxeguda,
molt polida, una barba de cabreta. I els ulls,
eren meravellosament brillants. Tota la cara
radiava d’alegria i de rialles. Al cap portava
un barret de copa de color negre. Portava
un frac fet d’un vellut color pruna preciós,
una camisa blanca i un gran llaç rosa al
coll. Portava uns pantalons verd botella. Els
guants eren gris perla. En un mà portava un
bastó de passeig molt fi amb el puny d’or.
Portava unes sabates negres ben lluentes. “
Dibuix de Nicolle Sánchez 2nA
(Adaptació: Charlie i la fàbrica de xocolata
– Roald Dahl)
A partir d’una fotografia de la pel·lícula, hem fet
una descripció d’un Oompa-Loompa.

És un home una mica grassonet amb les
celles de color blanc. Té un nas de patata.
Té el cabell de color verd clar i el serrell
de punxa i el cabell li arriba fins al coll.
Té un jersei de color vermell. Porta uns
tirants a joc amb els pantalons de color
blanc i a joc amb els guants. Les sabates
de punxa i de color vermell. És molt
divertit.
Anna Loras – 2nA
18
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DE LA LITERATURA AL CINEMA SEGON B

L’ESCOLA ESCRIU

LA DESCRIPCIÓ DE PERSONATGES
La classe de 2nB

A partir de la descripció del llibre, hem fet un
dibuix d’un Oompa-Loompa.
“Era un homenet petit, baixet i una miqueta
grassonet. Els seus cabells li arribaven fins al coll
i portava un tupè. Eren d’un color verd gespa.
Les celles li feien contrast, ja que eren frondoses
i blanques com el seu somriure. Sempre estava
content i reia molt. Anava vestit amb un jersei
vermell que tenia el coll i els punys de ratlles
blanques i vermelles. El seu pantaló tot blanc
se li aguantava amb uns tirants que li creuaven
davant del pit. Les seves sabates feien joc amb
el jersei. Eren punxegudes, de color vermell
amb cordons blancs. També portava uns guants
preciosos de color blanc.”
(Adaptació: Charlie i la fàbrica de xocolata – Roadl

Dibuix d’Oriol Grau 2nB

Dahl)
A partir d’una fotografia de la pel·lícula, hem fet
una descripció d’en Willy Wonka.

En Willy Wonka és alt i prim. La cara
és rodona, té els cabells arrissats i són de
color roig. Els seus ulls són verds i està
alegre. Va molt elegant. La seva jaqueta
és de color blau fort, té una ratlla de
color lila i és llarga. La camisa té al coll
un llaç i també té una mica de blanc.
Té llaminadures de diferents colors. Els
pantalons són de color blanc. Les sabates
són de color marró i negre. A la mà dreta
té un bastó i a la mà dreta res, la té
amagada a la butxaca i el bastó de la
mà dreta és marró. Al cap té un barret
marró i petit.
Noemí Palacios – 2nB
EL MUSSOL - SANT JORDI 2015
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L’ESCOLA ESCRIU

DE LA LITERATURA AL CINEMA TERCER A i B

Els alumnes de tercer després de veure la pel·lícula
“Brave” hem buscat informació sobre aquesta, i aquí us
presentem una
petita fitxa tècnica
sobre les seves
característiques ,
així com també un
petit resum en català
i anglès de què tracta la pel·lícula. I per a que us feu una
idea visual i plàstica hem elaborat una auca sobre la
protagonista la princesa Mérida.

En Brave, la protagonista és una noia escocesa que es diu Mèrida, i que
no està disposada a viure una vida de princesa avorrida tancada en un
castell, tal i com la seva mare intenta inculcar-li.
Ella vol trencar aquesta tradició, no vol ser una princesa de contes amb
vestits macos i que la seva vida es basi en trobar un príncep fort, maco, savi
i dolç per a aconseguir la seva felicitat. Per a ella la seva felicitat consisteix
en ser lliure.

Mèrida és valenta, ferma en les seves conviccions que lluita per llaurar-se el
seu propi destí. On se sent més a gust és a l’aire lliure perfeccionant les
seves impressionants habilitats amb l’arc i l’espassa, cavalcant pels
meravellosos paisatges de les Terres Altes escoceses a lloms d’Angus, el
seu fidel cavall.
El comportament de la Mèrida desencadena aleshores, sense voler, el caos i
la fúria dins el regne. Per aquesta raó acudeix a una divertida bruixa en
busca d’ajuda. La bruixa farà un encanteri que no funcionarà i la Mèrida i
els seus germans trigèmins han de resoldre el malefici abans que sigui
massa tard.

Fitxa Tècnica:
Director: Mark Andrews, Brenda
Chapman.
Productors:
Pixar.Animation Studios, Walt
Disney Pictures.
Guionistes:
Brenda Chapman, Irene Mecchi.
Génere:
Aventura, Animació, Familiar
País:
Estats Units
. Duració: 95 min. Any: 2012
Titol Original: Brave

20

Brave tells the story of Merida, a child
princesa who lives in the castle with her
parents and her three identical brothers.
Queen Elinor demands that Merida follow
in her footsteps as queen and follow the
customs and traditions of her kingdom,
despite them conflicting with Merida's
desire for freedom and indepedence.
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DE LA LITERATURA AL CINEMA TERCER A i B
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L’ESCOLA ESCRIU

21

L’ESCOLA ESCRIU

DE LA LITERATURA AL CINEMA QUART A i B

Les nenes i els nens de les dues classes de 4t hem vist la pel·lícula de “PETER PAN” i ens ha agradat
molt. És una història molt FANTÀSTICA i divertida. Aquí us presentem L’AUCA que he fet amb rodolins.

AUCA D’EN... PETER PAN
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DE LA LITERATURA AL CINEMA QUART A i B
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L’ESCOLA ESCRIU
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L’ESCOLA ESCRIU
ELS

DE LA LITERATURA AL CINEMA CINQUÈ A i B

FANTÀSTICS

Aquests personatges de còmic són uns dels més antics de l’Univers Marvel (una editorial americana).
Les seves aventures van ser publicades per primera vegada el 1961 i des de llavors són mundialment
coneguts. Fins i tot s’han realitzat en els darrers anys dues pel.lícules a Hollywood i vàries sèries de
dibuixos animats.
Tres homes i una dona, fan un viatge espacial a bord d’un coet i en el transcurs d’aquest viatge
experimental, reben un bany de radiació còsmica la qual els acaba donant uns poders sobrehumans.
Des d’aleshores es converteixen en els grans protectors de la humanitat.
Els nostres protagonistes són:

24
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DE LA LITERATURA AL CINEMA CINQUÈ A i B

L’ESCOLA ESCRIU

Reed Richards: líder del grup i un dels científics més intel.ligents del planeta. Adquireix el poder
d’estirar i deformar el seu cos a voluntat.
Susan Storm: la dona invisible. S’ha de donar alguna pista sobre el seu poder?
Johny Storm: germà de la Susan. Li diuen la “torxa humana”. No us apropeu gaire a ell...
Ben Grimm: li diuen “La cosa” perquè a part d’adquirir els seus poders la seva pell també va canviar.
Llegiu els nostres còmics si voleu saber com. Té una força sobrehumana i és gairebé indestructible, però
en el fons és un tros de pa!
Els i les alumnes de 5è, aprofitant que hem treballat el còmic aquest trimestre, hem decidit fer unes
quantes vinyetes tenint com a protagonistes a aquests personatges tan peculiars. Esperem que us
agradin!!
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L’ESCOLA ESCRIU

DE LA LITERATURA AL CINEMA SISÈ A i B

Harry Potter
Els alumnes de sisè hem treballat sobre el personatge del Harry Potter, hem buscar informació i hem
fet un treball plàstic dels personatges dels llibres de J.K. Rowling. El treball consistia en fer un dibuix
realitzat amb la tècnica del Collage i despès fer un acròstic sobre el personatge que havien fet.
Els 7 llibres de Harry Potter són:
Harry Potter i la pedra filosofal
Harry Potter i la cambra secreta
Harry Potter i el pres d’Azkaban
Harry Potter i el calze de foc
Harry Potter i l’ordre del Fènix
Harry Potter i el misteri del Príncep
Harry Potter i les relíquies de la Mort
Aquí teniu una mostra del treball fet:
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DE LA LITERATURA AL CINEMA SISÈ A i B

L’ESCOLA ESCRIU

Aquí hi ha una mostra de la història del Harry Potter:
Harry Potter va néixer el 31 de juliol a l’any 1980. Harry. Quan va complir un any, Lord Voldemort va entrar
a casa seva i, va matar als seus pares; Lili Potter i James Potter. Va
llançar un malefici anomenat “Avada kedavra “ Harry va sobreviure,
va derrotar a Voldemort i va acabar amb la primera Guerra Màgica, li
va quedar una marca al front en forma de llamp.
Va ser acollit per els seus parents , els Dursley.
Els seus millors amics eren Ron Weasley i Hermione Granger. I l’òliba
que es deia Hedwig que sempre l’acompanyava. També va conèixer
un personatge que es deia Dobby
Harry Potter era un bon jugador de Quidditch , un joc típic de l’escola
màgica anomenada Hogwarts.
El primer llibre es va conèixer
en 1997. La gran popularitat
dels llibres i les pel·lícules va
ser a l’etació de King’s Cross
es col·loqués un cartell on
s’assenyala l’Andana 93/4 que
és on a la pel·lícula surt com el
portal que separa el món màgic
del món real.
Aquí teniu una mostra dels treballs:
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ENGLISH CORNER
Llegiu els títols de les pel·lícules que hi trobareu a l’esquerra i els heu de relacionar
amb els dibuixos (posters) de la dreta segons el seu significat.
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AMPA
Tancament grup p3
A l’any 1974 va néixer la nostra escola, el Marià Galí amb l’objectiu d’aconseguir que
infants i joves poguessin desenvolupar les seves capacitats i habilitats en un entorn
adequat.
El Marià Galí és una escola oberta i plural on tothom té cabuda. On la diversitat cultural
i social enriqueix als nostres alumnes i ajuda a desenvolupar valors com la solidaritat,
la tolerància, la responsabilitat i la llibertat entre d’altres.
El passat 20 de febrer, el Sr. Lluís Baulenas, Director dels Serveis Territorials del Vallés
Occidental, va informar a la direcció del centre el tancament d’un grup de P3 abans de
l’inici de les preinscripcions, condicionant així la demanda final de la nostra escola.
La raó per la qual ens tanquen aquest grup és la davallada demogràfica que s’està
produint a la nostra ciutat des de l’any 2010, sent més significativa pel proper curs 16-17.
Estem decebuts amb aquest fet perquè la reducció d’un grup de P3 a la nostra escola
comporta una reducció de recursos humans, materials i econòmics, tant per a l’escola
com per l’AMPA Marià Galí. A partir de l’any vinent l’escola perdrà cada any un mestre
com a mínim.
El Departament d’Ensenyament amb la seva política de retallades a l’escola pública està
minvant d’oportunitats al sector d’infants i joves més desafavorits cultural, econòmica
i socialment.
Des de l’AMPA hem realitzat diverses gestions per informar-nos dels motius d’aquesta
decisió. Ens hem reunit amb:
Sr. Manel Pérez (Regidor d’Ensenyament de Terrassa), Sr. Joan Lluís Espinós (Inspector
de la nostra escola), Sr. Lluís Baulenas (Director dels Serveis Territorials del Vallés
Occidental), Sr Jordi Ballart (Alcalde de Terrassa) Sra. Mercè Gómez (CCOO)
També hem exposat la nostra situació i tenim el seu suport : FAPAC (Federació AMPAS
Catalunya), Comunitat Educativa de Terrassa, AMPAS en moviment, PSC, Terrassa
en Comú, mitjans de comunicació i hem fet arribar una carta a la Sra. Irene Rigau
(Consellera d’Educació).
L’AMPA encara està realitzant gestions en defensa de l’escola pública.
ESCACS
Des de L’Ampa hem iniciat un nou projecte: fer
activitats extraescolars esporàdiques de curta
durada. Per començar hem proposat l’activitat
d’escacs. Aquesta es realitzarà als dos últims mesos
d’aquest curs. Hem rebut la suficient demanda
per fer dos grups dilluns i dijous. Al finalitzar-la si
les famílies ho sol·liciten, es podrà ofertar per al
setembre vinent i al llarg de tot el curs.
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RACÓ DE LA FLAUTINA
Avui us presentem des d’aquí el treball
que algunes classes han fet del vocabulari
que van aprenent. Veureu cartelleres i
rètols amb les paraules noves que van
surgint a la classe o bé llibretes on es van
recopil·lant aquelles paraules que no hem
sentit mai o aquelles altres que ens costa
recordar.

El món al Marià Galí
Des del racó de la Flautina volem donar a conèixer unes activitats que s’han fet a la
classe de 1rA al voltant de les diverses cultures que tenim a l’escola. D’aquesta manera
els nens i nenes de 1rA han pogut conèixer de primera mà aspectes de diferents cultures
i han après a respectar-les i valorar-les encara més.
Primer la mare d’en Cheikou els va ensenyar aspectes del Senegal, com ara els vestits
i la roba i també va parlar en el seu idioma que és el wòlof.
Després han conegut com és la cal·ligrafia xinesa, han escoltat un conte xinès que va
explicar la mare d’en Zhen-Han i han tastat un arròs tres delícies, però menjat amb
palets xinesos!!
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RACÓ DE LA FLAUTINA
Després de les vacances d’aquest trimestre
coneixeran aspectes del Marroc i de
l’Equador que els pares i mares ja s’estan
preparant.
Tot plegat es tracta d’acostar totes les
nostres realitats a l’escola i fer-les més
presents en el nostre dia a dia.

Jocs Florals: Personatges de “cine”
Aquest curs els Jocs Florals giren entorn del cinema, però alhora relacionat amb els
contes i els seus protagonistes: aquells personatges que ens acompanyen a través
de la lectura o bé del cinema cap a móns reals o fantàstics i que no s’obliden mai.
En el fons són uns bons companys i companyes de viatge, que hem descobert en els
llibres, en la lectura o bé en el cinema en aquest cas. N’hi ha de tota mena: persones
i animals, grans i petits, bons i dolents, valents i covards, arrauxats i assenyats,
d’aquest món i d’altres, d’ara i d’abans...
Pel que heu pogut veure als fulls de la nostra revista, hi ha tot tipus de treballs,
literaris i plàstics, i també tota mena de personatges, els de contes clàssics a herois
més moderns.
Els guanyadors i guanyadores de Primària d’aquest curs són:
1rA:
1rB:
2nA:
2nB:
3rA:
3rB:
4tA:
4rB:
5èA:
5èB:
6èA:
6èB:
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