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EDITORIAL

Continuant amb el fil conductor d’aquest any 
“Terrassa Modernista” dediquem gran part 
d’aquesta segona edició del Mussol, amb el lema 
“RETALLS MODERNISTES”, a l’exposició i explicació 
dels treballs literaris i artístics que els nens i nenes 
de l’escola han realitzat entorn al Modernisme.
Així doncs, trobareu des de bonics rodolins i petits 
poemes elaborats pels més petits i fets a partir de 
les creacions artístiques de pintors modernistes i 
també a partir dels principals edificis modernistes 
de la ciutat, a textos que parlen de l’art del vitrall 
i ens expliquen la tècnica per a fer-ne un, fins a 
la imitació d’un treball del famós pintor Joaquim 
Vancells, autor paisatgístic i terrassenc. També  els 
més grans, a partir de  l’obra de l’escriptor i poeta 
català Joan Maragall, important representant de 
la poesia de l’època, han elaborat els seus propis 
poemes.  
Si us heu engrescat amb el tema de l’època 
modernista recordeu que  des de fa 16 anys la 
nostra ciutat dedica el primer cap de setmana del 
mes de maig a la seva Fira Modernista. Aquest any 
se celebrarà  el cap de setmana del 6 al 8 de maig.
La Fira Modernista es desenvolupa en tots aquells 
espais de la ciutat on existeix patrimoni modernista.
Us encoratgem a tots i a totes a viatjar al 1900 
en un cap de setmana ple d’activitats per tornar a 
viure l’esplendor modernista de finals del segle XIX 
i principis del XX.
La Fira Modernista 2016 estarà dedicada al món 
obrer. Per aquest motiu s’ha escollit l’antic Vapor 
Aymerich, Amat i Jover com a imatge del cartell 
on es mostra un grup d’obrers al pati de la fàbrica 
on van treballar centenars d’homes i dones de la 
ciutat.
Al llarg de tot el cap de setmana se celebra una 
mostra de parades d’artesania i alimentació Artesana 
a l’entorn de l’excepcional edifici modernista de la  
Masia Freixa  i al llarg de la Rambla d’Egara davant 
del magnífic conjunt patrimonial del Vapor Aymerich 
Amat i Jover denominat com una de les catedrals 
del Modernisme Industrial i actualment seu del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
trobareu el mercat d’alimentació artesana.
El Mercat Modernista es complementa amb els 
diferents tallers participatius i les demostracions 
d’oficis que ens ofereixen els mestres artesans 
d’oficis antics: forjadors, ceramistes, vitrallers, 
ferradors de cavalls, boters, llauners, adobers, 
picapedrers, orfebres, treballs d’alabastre, lutiers, 
teixidors, cistellers, esclopers, etc.

Us animem a tots i a totes a visitar-la! 
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PROJECTE LEXCIT
Aquest curs l’escola participa en el projecte 
LEXCIT per fomentar el gust per la lectura i 
l’hàbit lector. Aquest projecte és du a terme 
gràcies a la col•laboració d’alumnes d’institut 
que s’han format per poder treballar la lectura 
amb alumnes de Cicle Mitjà.

TERRASSA MODERNISTA
A començament de curs, els i les alumnes de 
l’escola, van triar com a Projecte General d’escola 
la Terrassa Modernista. Per aquesta raó cada curs 
ha treballat un edifici, primer ha realitzat la silueta 
pel mural general i després l’edifici en 3D. 

XERRADA PER A PARES I MARES
El passat trimestre es van realitzar a l’escola 
dues xerrades per a mares i pares. La primera 
xerrada es va realitzar el mes de febrer i va 
tractar sobre la importància de ser positius en 
la resolució de conflictes i va ser a càrrec de la 
Luci Morera, membre del servei de mediació de 
Terrassa. La segona xerrada la va realitzar l’Elisa 
Velli, mare de l’escola que va tractar sobre els 
hàbits saludables i normes d’higiene bàsiques.
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SETMANA CULTURAL
Durant la setmana de Sant Jordi l’escola realitza 
una setmana cultural dedicada sobretot al gust per 
la lectura, el foment de l’hàbit lector i la convivència 
entre els nostres alumnes de diferents edats. Els 
alumnes grans explicaran contes als més petits. 
També es realitzaran sessions de lectura entre els 
fillols i els padrins lectors de l’escola i acabarem, 
amb l’entrega de premis del concurs literari entre 
tot l’alumnat des de P-3 fins a sisè.

RENOVACIÓ PATIS
Finalitzades les obres realitzades per l’Ajuntament de Terrassa al pati d’Infantil, l’Escola i l’AMPA han 
començat un projecte per tal de millorar les estones de pati dels alumnes de l’Escola. S’estan realitzant 
des de compra de material nou, renovació d’espais decoratius i d’altres de més lúdics i fins i tot s’ha 
comprat una estructura nova. Cal destacar el paper i la feina que estan realitzant tant la nostra AMPA 
i en Jordi, el nostre oficial de servei.

PROJECTE NETEJA EXTERIORS DE L’ESCOLA
Els alumnes de 6èA han realitzat un petit projecte 
sobre la neteja dels voltants de l’escola. Aquest 
projecte va sorgir pel neguit de veure els exteriors de 
l’escola amb massa brossa i poc cuidat. Els alumnes 
han realitzat un petit dossier per l’Ajuntament on 
s’especifica l’estat actual dels voltants del centre. 
Han recollit signatures, han trucat a l’Ecoequip i 
a l’Ajuntament i a més, han realitzat uns cartells 
per conscienciar la població del barri. Per part de 
l’Ajuntament tenim el compromís de que vindran a 
fer la neteja i tallar la gespa que hi ha al costat del 
camp de futbol durant el proper mes d’abril.
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ESCOLA

CARNESTOLTES
El passat mes de febrer, seguint amb el tema de la Terrassa Modernista triat per l’alumnat, l’Escola va 
celebrar la festa de Carnestoltes amb danses tradicionals. L’alumnat anava disfressat d’oficis modernistes. 
Les famílies van ajudar a les classes per poder realitzar les disfresses. 

ÉS L’hORA DEL PATI 
Des de l’Ampa continuem treballant en el projecte “És l’hora del pati”. Volem agrair la 
col·laboració i els coneixements del Jordi així com, a tots els pares i mares que estan participant per dur 
a terme la renovació dels patis tant d’Infantil com de Primària. Aquí us fem un petit recull dels projectes 
portats a terme. Però encara queda molta feina per fer! CONTINUA A LA PÀGINA 6

AMPA
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ÉS L’hORA DEL PATI (AMPA)
Ve de la pàgina 5.
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PARK GÜELL
Els nens i nenes de les classes de P5 hem visitat la 
part monumental del parc, on hem vist el trencadís 
tant característic de l’arquitecte Antoni Gaudí. 
També hem visitat les altres zones del parc on hem 
pogut dinar, jugar i descansar.

LA MÚSICA ENS MOU
Els alumnes de P5 (Conills i Peixos) han anat a 
l’auditori a veure i escoltar l’espectacle musical “La 
música ens mou”.
Els músics tocaven i cantaven cançons que havien 
treballat els nostres alumnes a l’escola. 

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA, 
MNAC.
Els alumnes de P4 han anat a Barcelona a veure 
el MNAC i fer l’activitat “Històries en relleu”. 
Primer hem visitat la part modernista del museu 
lliurement i més tard les monitores del museu ens 
han explicat els diferents materials i tècniques per 
treballar l’escultura. 

MUSEU BLAU
Els nens i nenes de la classe de les tortugues 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 per tal que els nens i 
nenes poguessin descobrir a partir dels seus sentits 
diferents aspectes del seu entorn.
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CICLE INICIAL
MISTER IGLÚ
Tot el cicle varem poder gaudir de l’activitat “Dona 
de menjar a Mister Iglú”. Una activitat sobre el 
reciclatge del vidre i com és d’important separar-
lo correctament per després poder reutilitzar-lo.

TALLER SOBRE L’AIGUA
Els nens de 2n també han fet un taller sobre l’aigua 
i el seu cicle  natural. Amb aquesta activitat han 
pogut complementar tot allò que havien estudiat 
a l’àrea de medi i van poder aprofundir molt més 
sobre el tema.

I SI ESCOLTEM AL LLOP?
Per tal de treballar l’empatia i tenir en compte al 
l’altre, ens han explicat el conte de la Caputxeta 
vermella des del punt de vista del llop. 

JUGUEM AMB ELS POETES: Miquel Martí i Pol
El dia 28 de gener ens ha vingut a visitar la Rosa 
Fité amb una maleta plena de poemes de Miquel 
Martí i Pol. Els nens i nenes de les classes de P4 
i P5, hem gaudit tot jugant amb les paraules i els 
poemes. 

EDUCACIÓ INFANTIL

WANTED!
Dear parents, relatives or friends of our school. 
If you like children and you are a bit fluent in Oral 
English, you will be very welcome on Tuesdays and 
Thursdays afternoon whenever you are available, 
from 15:25 to 16:10 to sing, play and chat with 
children from 3 to 6 in English at our school. Please 
tell if you are interested to the teacher Mr. Manel or 
to the Management Team. 

Thank you.
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VISITA A LA FÀBRICA DANONE
Aquest trimestre tan curt els nens i nenes de Cicle Inicial hem fet algunes sortides i activitats a l’aula. 
La sortida més important va ser la visita a la fàbrica DANONE a Parets del Vallès. Va ser una sortida de 
tot el dia i varem poder veure com és una fàbrica per dins. A més a més varem poder fer d’investigadors 
al laboratori i fins i tot varem poder fer el nostre propi iogurt!!! Va ser molt interessant!

LA CIUTAT ECOLÒGICA
A l’escola els nens de primer  hem fet l’activitat de la ciutat  ecològica, on varem poder veure com és 
d’important tenir cura de la nostra ciutat i ser respectuosos i cívics a l’hora d’anar pel carrer.
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TALLER RECICLATGE (3R I 4T) 
El passat 19 de gener (Tercer) i el 4 de febrer (Quart) 
vam fer aquest segon trimestre una activitat sobre 
el reciclatge anomenada “Dona de menjar a Mister 
Iglú”, concretament sobre el reciclatge de vidres. En 
aquesta activitat vam aprendre moltes propietats 
del reciclatge del vidre i com poder fer un ús més 
conscient d’aquest material. Ara ja sabem també 
d’on ve i  hem treballat d’una manera, pràctica i 
divertida, el procés manipulatiu; tot descobrint les 
principals característiques i les seves qualitats, així 
com algunes curiositats del material. Va ser una 
manera diferent d’aprendre i gaudir del fantàstic 
món del reciclatge!

Miscel•lània de cultures: niti i el 
LLEÓ. 
El passat dimarts 10 de febrer els alumnes de tercer 
vam anar a la Jazz Cava a veure l’espectacle “Niti 
i el lleó”. 
L’espectacle tracta la història del pirata Kim, que 
amb el seu vaixell ens va portar a descobrir el 
vell i encisador continent africà. Vam viatjar per 
pobles llunyans i vam visitar altres contes. Va ser 
un espectacle molt divertit, ple d’aventures i amb 
molt d’humor. Fins i tot alguns de nosaltres vam 
participar en l’espectacle!

VA DE COLORS. MUSEU TèXTIL.
Els alumnes de quart hem realitzat una sortida 
al Museu Tèxtil de Terrassa. L’activitat es deia 
“Va de colors” i va durar tot el matí. En aquesta 
activitat hem treballat les característiques 
i la classificació dels colors, així com la seva 
aplicació al món tèxtil. A la primera part del 
taller, hem conegut el procés de treball del fil 
i la realització del teixit; també hem  après 
de quina manera es tenyeixen els teixits. A 
la segona part, hem tenyit algunes mostres 
de teixit de cotó amb els colors primaris i 
secundaris. L’activitat ens ha agradat i hem 
gaudit molt!



NOTÍCIESCICLE SUPERIOR

EL MUSSOL - SANT JORDI 2016 11

RUGBY
Els alumnes de sisè vam fer l’activitat de Rugby. La sortida va ser enriquidora perquè ens van explicar 
diferents tècniques i després vam poder jugar.

VISqUEM EL JAzz
Els alumnes de cinquè van gaudir de l’audició de Jazz que es va realitzar a l’escola. Durant l’activitat 
van explicar la història del Jazz i els compositors que hi havia.

EXPOSICIÓ DE PICASSO
Els alumnes de sisè vam fer una exposició de plats de fang inspirats en l’obra de Picasso. Van quedar 
xulíssims!

NATACIÓ
Els alumnes de cinquè van realitzar l’activitat de Natació al Club de Natació Terrassa. Va ser un matí 
molt divertit!

TERRASSA MODERNISTA
Els alumnes de 6è vam fer la sortida de Terrassa 
Modernista. Vam visitar la Masia Freixa i la Casa 
Alegre de Sagrera. Després vam dinar al parc Sant 
Jordi. Vam disfrutar de l’activitat!

PAPER CARTRÓ
Els alumnes de 5è van realitzar el taller de 
paper cartró a l’escola La LLar. L’activitat va ser 
engrescadora i divertida. Els alumnes havien de fer 
un desplegable de cartró. Els va quedar molt bé!

TERRASSA MEDIEVAL
Els alumnes de 5è vam fer la sortida de Terrassa 
Medieval. Vam visitar el castell Cartoixa i la Torre 
del Palau. Després vam dinar a Vallparadís. El dia 
va ser fantàstic!

VISITA A L’INSTITUT 
Els alumnes de 6è van visitar l’Institut Nicolau 
Copèrnic. Durant l’estada es va fer el recorregut 
per l’Institut i es van realitzar activitats diverses. 
Els alumnes van gaudir de l’experiència.
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 ENGLISH CORNER
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La classe de P-3 hem observat l’obra del pintor JOAQUIM VANCELLS titulada “El 
paisatge” i hem fet un recull dels noms de les coses que els nens i nenes han vist al 
quadre. També hem realitzat la representació del quadre mitjançant un dibuix . Som 
uns artistes!!!

EL PAISATGE



L’ESCOLA ESCRIU RETALLS MODERNISTES P4 A i B
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HEM TREBALLAT ELS QUADRES 
D’UN PINTOR MODERNISTA 
DE TERRASSA: JOAQUIM 
VANCELLS.
OBSERVANT ELS SEUS 
QUADRES ENS HEM INVENTAT 
AQUESTS RODOLINS:



L’ESCOLA ESCRIURETALLS MODERNISTES P4 A i B

EL MUSSOL - SANT JORDI 2016 15

JOAqUIM VANCELLS



L’ESCOLA ESCRIU RETALLS MODERNISTES P5 A 
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ELS NENS I LES NENES DE LA CLASSE DELS 
CONILLS I ELS PEIXOS HEM TREBALLAT 
GAUDÍ, UN ARQUITECTE MODERNISTA. 

GAUDÍ, UN ARqUITECTE MODERNISTA
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HEM ANAT AL PARK GÜELL PER DESCOBRIR 
LA SEVA OBRA. 
HEM ESTAT  DISSENYANT CASES COM LES 
QUE VA FER ELL I TAMBÉ HEM JUGAT AMB 
LES PARAULES I HEM ESCRIT UN POEMA. 
MIREU, MIREU QUE SOM D’ARTISTES!!   JA 
SOM POETES I ARQUITECTES!!

GAUDÍ, UN ARqUITECTE MODERNISTA
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LA FLAUTINA DESCOBREIX ELS EDIFICIS 
MODERNISTES A LA NOSTRA ESCOLA

Els nens i nenes de primer hem 
acompanyat a la Flautina a 
fer un tomb per l’escola. Hem 
vist els edificis modernistes que 
hem fet entre totes les classes. 
Ens hi voleu acompanyar?



L’ESCOLA ESCRIURETALLS MODERNISTES PRIMER B

EL MUSSOL - SANT JORDI 2016 19

I continuem la visita!!
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COM FER UN VITRALL
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qUI ERA JOAqUIM VANCELLS?

Joaquim Vancells i Vieta, (Terrassa, 

1866-1942). Pintor català pertanyent al 

corrent modernista, és considerat com un 

dels paisatgistes més importants. Va ser 

l’impulsor del Modernisme a Terrassa.

ELS GRUPS  DE TERCER TREBALLEM EL Modernisme 
I JOAqUIM VANCELLS

JOAQUIM VANCELLS 1904

LA  PINTURA L’hEM 
REALITzAT LES DUES 
CLASSES DE TERCER:
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qUINA OBRA hEM TREBALLAT?

Hem treballat un paisatge que 

es veu des de les finestres de les 

nostres classes. Quina muntanya  

és?

Febrer (1891) O/L 105,5X155,5 cm



Els alumnes de 4t  A i B , amb  la visita que van 
fer a la Casa Alegre de Sagrera, hem treballat el 
pintor modernista terrassenc Joaquim Vancells, 
considerat com la figura principal de l’anomenada 
“escola del paisatgisme terrassenc”. Autor dels 
molts quadres que hi ha exposats a la casa. 
Us fem cinc cèntims de la seva biografia, estil i 
característiques dels seus quadres.

BIOGRAFIA 
 
El pintor Joaquim Vancells i Vieta va néixer a 
Barcelona l’any 1866. El seu pare era el gerent 
de la fàbrica familiar, a Terrassa, i president del 
Banc de Lleida que, per fallida, va obligar-lo a 
vendre part del patrimoni familiar i a establir-se 
a la casa dels Trias-Vieta de Terrassa. Joaquim va 
estudiar a l’Escola de Belles Arts de Barcelona, 

després d’haver-ne iniciat els estudis al 
Cercle Artístic de Terrassa. Allà rebé la 
influència d’Alexandre de Riquer, que el 
precedí en el camí del Modernisme. 

Va ser un home polifacètic, va fer 
decoracions i disseny de mobles, va 
fer de mestre, va organitzar activitats 
culturals i va promoure la conservació 
del patrimoni artístic i arquitectònic 
de Terrassa. Va ser l’impulsor del 
Modernisme a Terrassa. 

Va morir l’any 1942. Se li va dedicar un 
monòlit a la seva memòria, actualment  
està guardat al Museu de Terrassa.
Per commemorar el cinquantè aniversari 
la ciutat de Terrassa li va dedicar una 
placa a la casa on va viure. La placa porta 
la dedicatòria següent: «En aquesta casa 
va viure i treballar el pintor, mestre del 
paisatge”.

L’ESCOLA ESCRIU RETALLS MODERNISTES QUART A i B
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JOAqUIM VANCELLS
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Joaquim Vancells va ser un pintor 
paisatgista. En una primera etapa pintà 
paisatges amb boira i  boscos ombrívols  
quadres que són entre els millors de l’època. 
Aquesta pintura grisa va evolucionar cap a 
una altra de més lluminosa, influït per les 
seves estades a Sant Andreu de Llavaneres, 
però no va ser reconeguda fins al final de 
la seva vida, cosa que el va obligar durant 
força temps a pintar paisatges boirosos per 
poder viure.

La majoria de quadres són paisatges 
rurals de inqüestionable sensibilitat. Tots 
ells són d’una gran bellesa descriptiva. 
Destaquen els tons grisos i delicats, una 
llum tènue i una perspectiva que s’allunya  
vers l’infinit.

La melancolia és present en la majoria 
de les pintures amb un lirisme súbtil 
i misteriós. Una pintura pulcra i a la 
vegada oberta en la que es percep una 
concentració absoluta que reclama silenci.

CARACTERÍSTIqUES DE LES SEVES OBRES: qUADRES
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JOAN MARAGALL 
Els alumnes de cinquè hem treballat el poeta 
modernista Joan Maragall.

Primer de tot en vam estudiar la seva biografia, 
i obres. Desprès vam treballar el seu poema la 
Ginesta, i seguint el seu exemple i per celebrar l’inici 
de la primavera hem escollit plantes encantadores 
per a fer un poema…

Us deixem una mostra d’alguns dels nostres 
treballs.
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ESPEREM qUE US hAGIN AGRADAT LES NOSTRES OBRES!!



L’ESCOLA ESCRIU RETALLS MODERNISTES SISÈ A i B
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Joan Maragall i Gorina (Barcelona, 
1860-1911), poeta, prosista, 
periodista, traductor i advocat, 
és una de les figures més 
transcendentals i influents de la 
Catalunya del tombant del segle 
XIX-XX. La història de la literatura 
l’ha situat com uns dels valors 
més significatius de la poesia 
catalana de tots els temps, mentre 
que el seu llegat humanístic ha 
esdevingut un patrimoni col•lectiu de la Catalunya actual. Va compaginar una vida burgesa amb la seva 
vocació d’escriptor i intel•lectual.
Va traduir a Goethe i a Nietzche i va escriure, entre altres, Poesies (1895), Visions i cants (1900), Les 
disperses (1904), Elogi de la paraula (1903), Enllà (1906) i Seqüències (1911).
Segons el seu estil, que es basa en les emocions que neixen a través de l’observació de paisatges o escenes 
quotidianes, a sisè hem triat el poema LA FAGEDA D’EN JORDÀ on Maragall descriu un paisatge molt 
important per a ell i que li desperta moltes emocions. Nosaltres hem volgut fer l’analogia amb altres països 
o llocs del món que ens són importants o que ens agraden.

ESPEREM QUE  US AGRADI EL QUE HEM ESCRIT!

JOAN MARAGALL - LA FAGEDA D’EN JORDÀ
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RACÓ DE LA FLAUTINA

La Flautina ens convida a…

A l’escola tenim un petit llibre amb 101 bones raons per no parar de llegir* (aquest és el seu 
títol). Aquí us donem a conèixer la seva introducció que és una invitació a la lectura per tal que us 
animeu tots a llegir. Si el dia de Sant Jordi ens hi convida, aquest fragment també ho farà.

“Un llibre és fet de paper i tinta.
Ah, sí, i de cola…

Però això no és tot.
És fet de moltes altres coses. 
Un llibre pot ser una cosa completament diferent. 
Un riu que et porta,
un núvol en moviment en el qual pots viatjar,
una finestra a altres mons.
En un llibre et pots perdre,
pots mirar-te com en un mirall,
et pots reconèixer.
Hi ha llibres que sempre portarem 
amb nosaltres a qualsevol lloc.
Cada llibre és una aventura,
diferent per a cada lector.
A mi m’agrada, i a tu no t’agrada.
Per a mi és perfecte, per a tu, inútil.
I això està bé.
Perquè els lectors són diferents.
Cada llibre busca el seu lector,
i cada lector busca el seu llibre.
Un lector que s’avorreix, un lector indecís o decebut
és un lector que encara no ha trobat el llibre 
que li convé.
Però aquest llibre és en algun lloc.
Esperant el seu lector.
I quan el llibre i el lector es troben,
és genial.
De vegades els llibres necesiten algunes persones 
per arribar al les mans dels seus vertaders lectors, 
persones com la mare, el pare,
els avis, els germans i les germanes,
els professors, els bibliotecaris, els amics...
Cal ajudar els llibres,
perquè no tenen peus per sortir a passejar.
En canvi, tenen ales,
i te les deixen
mentre tu llegeixes, 
tanta estona com vulguis.
Hi ha molt bones raons per llegir:
perquè és fascinant,
perquè et remou,
perquè et porta lluny,
perquè…
I una altra, i una altra…
Almenys 101”

Escull la teva raó per llegir. Segur que en trobaràs més d’una!!

*101 bones raons per no parar de llegir. Il•lustracions de Guillaume Long i Prefaci de Beatrice 
Masini (Editorial Barcanova)
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Feu el vostre mini llibre seguint aquestes 
instruccions amb un full de paper dinA4 
o dinA3, segons la mida que preferiu. 
Hi podeu escriure la vostra història, les 
vostres notes, els vostres dibuixos…
Podeu decorar la tapa i contraportada al 
vostre gust.
I si teniu temps en podeu fer més d’un 
per a regalar a algú!

JOCS FLORALS 2016

Aquest any hem dedicat els Jocs Florals a fer treballs al voltant del Modernisme literari, aquitectònic 
i artístic. Alguns han fet referència a artistes terrassencs com és el cas del pintor Joaquim Vancells. 
D’altres a un  poeta eminentment modernista com fou Joan Maragall. També hem fet incidència als 
edificis modernistes de Terrassa que s’han fet a les classes i també hem dut a terme feina al voltant 
d’altres personatges modernistes com en Gaudí amb el Park Güell. De la mateixa manera hem tingut en 
compte el treball dels vitralls en aquella època.
Tot aquest treball l’hem vist reflexat en les propostes literàries o plàstiques presents en aquesta revista. 
I d’elles en destaquem les dels alumnes següents:

TALLER CREATIU
P3: Treball col•lectiu sobre paraules i dibuixos a 
partir d’un quadre de Joaquim Vancells
P4 A: Treball col•lectiu de rodolins a partir d’unes 
pintures de Joaquim Vancells.
P4 B: Treball col•lectiu de rodolins a partir d’unes 
pintures de Joaquim Vancells.
P5 A: Treball col•lectiu: Poesia inspirada en l’obra 
de Gaudí i el Park Güell i dibuixos de cases inspirades 
en l’arquitecte.  
P5 B: Treball col•lectiu: Poesia inspirada en l’obra 
de Gaudí  el Park Güell i dibuixos de cases inspirades 
en l’arquitecte.  
1r A: Rodolins “La flautina passeja per la Terrassa 
Modernista”: Jhon Elizalde
1r B: Rodolins “La flautina passeja per la Terrassa 
Modernista”: Rawan El Ahmadi 
2n A: Descripció del treball plàstic inspirat en vitralls 
modernistes: Cheikou Niang 
2n B: Expressió escrita sobre la història dels vitralls 
modernistes: Mireia Orihuela
3r A: Treball plàstic inspirat en una pintura de 
Joaquim Vancells: Isabel Pérez
3r B: Treball plàstic inspirat en una pintura de 
Joaquim Vancells: Gaizka Hernández
4t A: Descripció de la vida de Joaquim Vancells: 
José Abadiano
4t B:  Descripció de la vida de Joaquim Vancells: 
Assia Bakkal 
5è A: Poesia inspirada en “La ginesta” i “La vaca 
cega”de Joan Maragall: Aroa Jiménez.
5è B: Poesia inspirada en “La 
ginesta” i “La vaca cega”de Joan 
Maragall: Miguel Martínez
6è  A: Poesia inspirada en “La 
fageda d’en Jordà” de Joan 
Maragall: Iker Álvarez.
6è B: Poesia inspirada en “La fageda 
d’en Jordà” de Joan Maragall: Sara 
Essahili
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