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EDITORIAL

Benvolguda comunitat educativa i a vosaltres 
lectors: Torna altre cop el Nadal i amb ell una 
altra edició de la revista de l’escola “El Mussol”, 
la número 57. Aquest curs l’alumnat ha decidit en 
consens, treballar per aprendre més coses sobre 
“Les festes tradicionals catalanes”. 
En tot cas, els i les alumnes estan treballant el 
conjunt de festes tradicionals representatives de 
la cultura popular catalana (tradicions, danses, 
cançons, llegendes...). 
Per tant, entre totes i tots intentarem descobrir 
quin és el sentit d’aquestes festes, perquè són 
celebrades i què simbolitzen en el conjunt de la 
cultura catalana. Cal tenir en compte, especialment 
en el context globalitzador en el que ens movem 
actualment, que un dels elements més importants 
de qualsevol cultura són les seves tradicions com 
a constructores d’una identitat determinada. Així 
doncs, si considerem que “existeix” una cultura 
anomenada “catalana”, resulta determinant 
conèixer en què consisteix aquesta i quins són els 
seus elements definidors. 
Ens mourem doncs al ritme de les estacions 
de l’any per a poder estudiar el conjunt de les 
tradicions proposades. En aquest sentit, cada 
cicle se centrarà en una estació de l’any i a partir 
d’aquesta treballarà les tradicions que s’hi celebren. 
Hem volgut fer aquesta divisió de treball perquè 
les festes populars normalment tenen molta relació 
amb el temps i l’estació en què es troben. Així 
doncs, Educació Infantil treballarà les tradicions 
de la tardor, Cicle Mitjà les de l’hivern, Cicle Inicial 
les de la primavera i Cicle Superior les de l’estiu. 
Finalment, tots quatre cicles contribuiran a la 
realització d’un mural que s’exposarà al vestíbul de 
l’Escola, mural que intentarà representar el conjunt 
de les tradicions i la cultura catalanes. 
Esperem que entre totes i tots puguem contribuir 
al treball del tema proposat. La clau d’aquesta 
iniciativa radica en la possibilitat de treballar 
conjuntament i en equip, tot aprenent en aquest 
cas sobre quelcom tant important com és la cultura 
del lloc on vivim. 
“La cultura és la memòria d’un poble, la consciència 
col•lectiva de la continuïtat històrica, la seva forma 
de pensar i de viure”.       Milan Kundera (Novel•lista 
txec)
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XARXA EDUCATIVA CAN BOADA
Des de fa molts anys, l’escola col•labora amb 
l’IES Nicolau Copèrnic i l’escola bressol L’Espígol. 
D’aquest treball ha sorgit la Xarxa Educativa 
de Can Boada que el que pretén és continuar 
amb el treball fet fins ara amb l’afegit d’anar 
un pas més endavant. D’aquesta manera, 
reforçar la coordinació i comunicació dels tres 
centres afavorint així, una relació d’intercanvi 
i creixement comú fomentant el concepte 
educatiu 0-18 el qual, fa referència a una etapa 
educativa continuada. Per aquestes raons 
sorgeix la Xarxa Educativa Can Boada del Pi.

ROCÒDROM
A finals de juny, l’AMPA va aconseguir la instal•lació 
d’un “builder” al pati de primària dins de la seva 
planificació del Projecte Pati que conjuntament amb 
l’escola van iniciar. La construcció compta amb els 
sistemes de subjecció homologats i una catifa de 
protecció per a caigudes també reglamentada. Des 
de la seva instal•lació fins al dia d’avui, està sent 
un èxit a les estones de pati.

ESCOLA NOVA 21
L’escola, en una decisió presa per claustre i 
posteriorment en Consell Escolar, s’ha inscrit al nou 
projecte educatiu d’Escola Nova 21. El programa 
Escola Nova 21 vol apuntar la direcció del canvi: el 
marc d’escola avançada, i fer-lo possible a través 
de dues accions. La primera, crear un ecosistema 
d’escoles i instituts amb pràctiques educatives 
avançades que faci de referència del procés de 
canvi. I la segona, seleccionar 200 centres educatius 
a través d’una convocatòria que s’ha obert avui per 
a què se sumin a generar un ecosistema educatiu 
avançat. D’entre aquests centres, 30 rebran un 
acompanyament i capacitació intensius per tal de 
garantir el seu canvi, amb el suport de les escoles 
amb pràctiques educatives avançades.

CURSOS DE CATALÀ 
Enguany encetem de nou el curs de català per a 
pares i mares. Aquest curs tindrà una durada de 
tot l’anys i hi participen un grup de 12 mares. 
Actualment el grup està tancat però tenim llista 
d’espera com el curs passat. Les classes són els 
dimecres a la tarda i es fan possibles gràcies al 
voluntariat de la mestra jubilada Montserrat Galí 
la qual, la qual realitza una tasca fonamental en 
l’ensenyament de la nostra llengua a les famílies 
de l’ Escola.

L’HORT DE L’ESCOLA
Aquest any seguim treballant l’hort que tenim a l 
‘escola.
L’hort és un recurs més que ens ajuda a poder 
fer observacions, manipular i experimentar. Els 
alumnes són els que decideixen què plantar, com 
s’ha de fer i quines són les atencions diàries que cal 
tenir en compte per tal d’arribar al nostre objectiu: 
aconseguir un fruit.
Enguany vam començar per plantar herbes 
aromàtiques i una olivera. I més endavant, els 
alumnes de Cicle mitjà i Infantil han iniciat les 
seves plantacions i sembres. Podeu veure en les 
fotos quin ha estat el procés.
De moment tenim:
• plantat: Carxofes, pastanagues, porro, 
espinacs, enciams, cebes, faves i maduixeres.
• sembrat: pèsols i enciams.
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INICI DEL PROJECTE LECXIT
Enguany l’escola repeteix participació al projecte 
LECXIT. Aquest projecte neix de la col•laboració 
entre instituts i centres educatius de la cuitat. 
Alumnes voluntaris dels instituts venen un cop per 
setmana per llegir amb alumnes de Cicle Mitjà. 
Aquests voluntaris estan formats i al marge de 
llegir, realitzen altres activitats amb els alumnes 
relacionades amb la lectura.

MINI BIBLIOTECA PER A FAMILIARS I MESTRES
Un fet que està demostrat és que els nens i nenes 
tenen com a màxim models dels adults que tenen 
més propers. Fruit d’aquest modelatge neixen 
molts dels seus comportaments futurs. En aquest 
cas ens centrem en la lectura. Els nens i nenes 
de l’escola no llegiran, si els seus referents no ho 
fan. Per aquesta raó, l’escola ha muntat una mini 
biblioteca amb llibres semi nous i actuals els quals 
estan a disposició de familiars i mestres. El sistema 
és de tria lliure amb el compromís de que aquests 
llibres estaran ben cuidats i sobretot, que seran 
retornats per a que tothom en pugui gaudir.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
El passat 29 de novembre es van celebrar les 
eleccions al Consell Escolar a la nostra escola. La 
jornada va començar a les 9 del matí i va finalitzar 
a les 17 hores. La participació va ser baixa en 
relació amb el nombre de famílies de l’escola. Els 
mestres per la seva banda també van fer les seves 
votacions per escollir els seus representants. Del 
sector de mares i pares les escollides van ser: 
Aida Cabo, Conxi Farré i Raquel Santacruz. Per la 
part del professorat els nous membres del Consell 
seran la Mònica Gonzàlez-Coronado, l’Elena Zapata 
i en Josep Condal. Com a novetat, aquest curs el 
Consell ha d’assignar un membre responsable dels 
temes relacionats amb la coeducació a l’escola.

XERRADA PER A PARES I MARES
El passat dimecres 9 de novembre l’Escola Bressol 
l’Espígol, ens va oferir l’oportunitat de poder assistir a una 
xerrada al seu centre sobre “L’origen i el comportament 
emocional dels infants” a càrrec de David Gámez, 
especialista en teràpia sistèmica familiar.
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AMPA

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA MARIÀ GALí 
Les extraescolars són aquelles activitats 
organitzades per l’AMPA conjuntament amb l’escola 
i que es fan fora de les hores de classe. Les activitats 
extraescolars són beneficioses per al rendiment 
dels nens i nenes. Els ajuden a organitzar el temps 
lliure, contribueixen a les seva formació i els permet 
desenvolupar habilitats  socials i de comunicació.
Fes les tardes més divertides!!

Matiners.
Aquest servei té per objectiu poder oferir als pares 
i mares un servei  d’acollida dels seus fills en horari 
de 8.00 a 9.00h tots els dies lectius, durant tota 
la setmana, dies fixos o de forma esporàdica. És 
una acollida on els nens i nenes poden gaudir d’una 
estona de lleure on poder jugar, pintar...Els nens/
es també  poden portar l’esmorzar de casa. Els 
pagaments esporàdics es realitzaran al monitor/a 
del servei  el mateix dia que es deixa al nen/a.
Adreçat als alumnes de P3 a 6è

Anglès.
S’ofereix anglès per a totes les edats. Els cursos de 
Parvulari realitzen un anglès lúdic, dirigit a través 
del joc i de la comprensió oral. Per als més grans  
es treballa amb més profunditat la llengua anglesa, 
prioritzant la comprensió i expressió oral, d’una 
manera organitzada i estructurada.
Adreçat als alumnes de P3 a 6è.

Psicomotricitat.
En aquesta activitat es treballa l’educació 
del moviment, mitjançant el joc i l’activitat 
física,instrument imprescindibles per un correcte 
desenvolupament dels nens i nenes. Amb això es 
pretén que l’infant es tregui la por i la timidesa.
Adreçada als alumnes de P3 a 2n.

Piscina.
El plantejament d’aquesta activitat es fer que els 
nens i nenes sentin l’aigua com un medi natural. 
L’objectiu és aprendre a nedar, i perfeccionar els 
diferents estils de la natació en funció del nivell 
individual de cada nen. Adreçat als alumnes de P3 a 6è.

Bàsquet.
L’activitat s’orienta al desenvolupament motriu i 
esportiu dels nens i nenes a través de la pràctica 
del bàsquet i transmetent els seus valors, s’adapta 
a la participació a la competició de la lliga del 
Consell Esportiu de Terrassa. La modalitat és de 
mini-bàsquet.
Adreçat als alumnes de 3r a 6è.
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VISITA DE LA FLAUTINA ALS ALUMNES 
D’INFANTIL
Els alumnes d’Infantil van rebre una visita molt 
especial: els va visitar LA FLAUTINA.
Molts dels alumnes ja la coneixien del curs passat i 
altres l’han conegut aquest curs.
La Flautina es va mostrar molt contenta en observar 
que els nens i nenes de l’escola aprenen cada dia 
una mica més el català i per demostra-ho els va 
voler regalar una medalla per a cadascú d’ells 
amb la imatge d’ella fent esport i portant una vida 
saludable.

CASTANYADA
El matí del dia de la Castanyada a Educació Infantil 
vam fer  un esmorzar amb fruites de tardor i vam 
esmorzar plegats. Els grups de P3 i P4 van tastar 
una macedònia de fruita i els grups de P5 broquetes 
de fruita. A la tarda, com cada any, la Castanyera 
i la Flautina ens van visitar amb motiu de la festa. 
Tots els nens i les nenes de parvulari vam fer una 
mostra de balls de tardor, i fins i tot vam cantar en 
anglès! 

TORTUGUES P3
A la classe de P3 tenim dues tortugues, per 
observar-les, tenir cura d’elles...
Aquestes tortugues ens acompanyaran tot el curs i 
farem un projecte sobre aquest tema. 

FEM ESPAIS!!
Com ja sabeu, des del curs passat treballem 
per ESPAIS dues tardes a la setmana. Aquests 
espais responen a les vuit intel•ligències 
múltiples: cinèstèsica (moviment), espacial 
i visual, lingüística, matemàtica, naturalista, 
intrapersonal i interpersonal. Els espais són: MOU 
EL COS, SÓC ARTISTA!, LES LLETRES,  YELLOW 
SUBMARINE, 1,2,3,... , TOCA, TOCA!,  JUGO A SER 
I CONSTRUEIXO. 
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COSMOCAIXA BARCELONA
El dia 3 de novembre les classes de P3 i P4 vam anar 
a Barcelona al museu Cosmocaixa a fer l’activitat 
“CLIK”.
I el dia 14 de desembre hi vam anar els nens i 
nenes de P5 a fer l’activitat “TOCA-TOCA”.
També vam visitar el museu i vam entrar al “bosc 
inundat”.

ESCOLA BRESSOL L’ESPíGOL
El dia 21 d’octubre la classe de P3 va visitar l’escola 
bressol l’Espígol per tal de veure els seus alumnes i 
l’espai on havien estat alguns dels nostres alumnes 
quan eren petits.

TREBALLEM PER PROJECTES
Les nenes i nens de parvulari hem triat el nom de 
la nostra classe, que aquest curs havia de ser un 
animal marí. Per conèixer millor aquests animals, 
hem fet un projecte a cada classe.
Els nens i nenes de P3 som les TORTUGUES, els DE 
P4 ELS CAVALLETS DE MAR i, els més grans de P5 
som els TAURONS i els DOFINS. 
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CICLE INICIAL

TREBALLEM PER ESPAIS
Aquest trimestre a Cicle Inicial hem començat a treballar per Espais els divendres a la tarda. Tenim 
l’opció d’escollir entre nou espais diferents: Tablets, Experiments, Plàstica, Expressió Musical, Cuina, 
Teatre, Matemàtiques, Llengua i Programació. Ens ho estem passant molt bé amb cada espai i cada 
setmana esperem amb moltes ganes que sigui divendres per poder fer Espais!
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LA CASTANYADA
Cicle Inicial ha celebrat la 
Castanyada fent panellets. Vam 
aprendre com s’ha de realitzar la 
recepta dels panellets pas a pas 
i després ens els vam menjar. A 
la tarda vam baixar al gimnàs i 
vàrem ballar amb una castanyera 
molt peculiar! Va ser un dia molt 
divertit!

HEM ANAT A L’AUDITORI
El passat 29 de novembre, els alumnes de Cicle Inicial vam anar a l’Auditori de Terrassa a veure 
l’obra de teatre “Visquem l’espectacle: L’Endrapasomnis”. La història de l’obra de teatre tracta sobre 
la princesa Dormissona i els problemes que té per dormir ja que té malsons. Els seus pares, els reis, 
rumien i consulten com poder ajudar a la seva filla per a que pugui dormir. Es tracten temes com la 
por, el valor terapèutic dels contes i com de vegades busquem les solucions ben lluny quan la resposta 
pot ser dins de nosaltres mateixos. L’obra de teatre ens va agradar molt i vam passar una bona estona!
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VISITA DELS MOSSOS D’ESQUADRA A LA 
NOSTRA ESCOLA
Al setembre dos noies mossos d’esquadra van fer-
nos una visita per explicar-nos en que consisteix la 
seva feina, que s’ha d’estudiar, com s’ha de tractar 
a les persones. També ens van orientar en aspecte 
cívics i socials. I ens van deixar veure el seu cotxe!

ANEM AL CINEMA CATALUNYA!
Els nens i nenes de Tercer A i B de Cicle Mitjà,  vam 
anar a veure una pel•lícula al cinema Catalunya: 
“Del revés”. Aquesta pel•lícula ens explica com totes 
les nostres emocions interfereixen directament 
en el nostre dia a  dia. És molt important tenir al 
nostre costat la família i els amics.

VISITA A LA FÀBRICA DE LA CACAOLAT
El dimecres 26 d’octubre els alumnes de Cicle Mitjà 
hem anat a una interessant fàbrica: la Cacaolat. 
Durant la visita vam escoltar molt atentes i atents 
les explicacions sobre la invenció i procedència del 
Cacaolat. També ens van ensenyar com és el cacau 
i tothom el va tocar i olorar.
Una vegada acabada la visita, vam anar a dinar al 
Parc de les Morisques, a Sant Quirze del Vallès, un 
parc molt gran on vam poder gaudir també d’una 
estona per jugar. Ens ho varem passar molt bé!

FESTA DE LA CASTANYADA 
Pel celebrar la castanyada vam fer una festa el 
divendres 28 d’octubre a la tarda.  Ens varem 
reunir les quatre classes i vam estar ballant una 
estona tots junts. Després tothom va berenar fent 
una rotllana per classes. I al final, una estoneta al 
pati per jugar, aprofitant el solet. Va ser una tarda 
molt divertida!

TALLER DE DIVERSITATS FAMILIARS
Al mes d’octubre ens va visitar una noia, per 
explicar-nos les diferents tipologies de famílies. 
Hem après molt!
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EXCURSIÓ A LA FONT DE LA POLA
El passat 28 d’octubre els i les alumnes de Cicle 
Superior vam fer una excursió a la Font de la Pola. 
L’excursió va començar a la Casa Nova de l’Obac i 
va acabar a l’Alzina del Sal•lari. Vam fer una parada 
a la meitat del trajecte per dibuixar les vistes 
panoràmiques que teníem. Va fer un dia genial.

FUTBOL FLAG
Es alumnes de 5è van realitzar l’activitat de futbol 
flag i s’ho van passar molt bé.

DISSECCIÓ D’UNA SARDINA
Els alumnes de cinquè van disseccionar una sardina: 
van observar i manipular les seves parts.

JORNADA D’ATLETISME
Els alumnes de Cicle Superior vam participar a 
la Jornada d’atletisme que organitza el Consell 
Escolar. Els i les alumnes van realitzar diferents 
proves: llançament de pes, salts de llargada, 
obstacles, velocitat i resistència. La jornada va ser 
molt divertida.

DECORACIÓ DE LA PORTA DE LES CLASSES DE 
CICLE SUPERIOR
Els alumnes de cinquè i sisè van guarnir la porta de 
la classe amb molts materials i tècniques diverses. 
La decoració ha quedat de primera.

SORTIDA A L’AQUÀRIUM
El mes de novembre els alumnes de 5è vam fer una 
sortida a l’Aquàrium de Barcelona. Allà vam realitzar 
una activitat i després vam visitar Barcelona. Ens 
ho vam passar d’allò més bé.
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Quan arriba la tardor i els camps canvien de color, comença el fred i amb ell les ganes de 
retrobar-nos vora el foc. En aquesta època celebrem la castanyada i mengem panellets 
amb vi dolç.
Aquest dia de celebració és la nit del 31 d’octubre.

A Catalunya és molt habitual aquesta festa però 
destacarem tres llocs on es fa de forma diferent:
- Fira de la Castanya a Maçanet de Cabrenys (l’Alt 
Empordà) on podem comprar castanyes i productes 
relacionats amb la castanya i el castanyer, així com 
productes artesanals.
- Concurs de Torrar Castanyes a Amer (la Selva) i 
després castanyada popular.
- La Castanyada a Esplugues de Llobregat (el Baix 
Llobregat), al matí “la Castanyada petita” un festival 
infantil amb castanyera, a la nit la “Castanya Rock” 
un concert per a joves i al vespre sopar popular i ball 
popular.

La classe de les Tortugues hem fet una castanyera per 
elaborar el mural del vestíbul de l’escola.

Per celebrar aquesta festa com cal hem fet panellets, un 
dolç típic d’aquest dia.

LA CASTANYADA
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La classe de P-4  hem triat la Festa del Bolet per treballar 
las festes tradicionals a Catalunya.

Hem vist vídeos i imatges de com a Catalunya són freqüents 
els mercats i les fires de bolets on es poden trobar una gran 
varietat d’espècies, tant de temporada com assecades i en 
conserva.
A destacar les fires i festes de Cardona, Berga, Arbúcies, 
Setcases... 

També hem vist quin material necessitem per ser un bon “boletaire”:
El cistell, el bastó, el ganivet, un bon calçat i roba còmode.

Hem après el nom d’alguns bolets i quins són comestibles i quins no: el rovelló, la 
trompeta, el cep, el camagroc i el reig bord. Hem pintat uns dibuixos i els hem fet amb 
plastilina.
 

LA FESTA DEL BOLET
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FESTES DE LA VEREMA
Els nens i nenes de P5 hem treballat a classe la festa de la verema i hem aprés què és 
i com es celebra a diferents pobles de Catalunya.

Per saber com són aquestes festes, hem mirat vídeos i fotografies de diferents pobles. Si 
vosaltres voleu informar-vos podeu consultar la web: http://www.festes.org/directori.
php?id=623 

En aquestes festes reprodueixen com es feia la verema fa molt de temps quan no hi 
havia màquines i es fan moltes activitats: anar a la vinya i recollir el raïm, carregar els 
carros i portar-los a la plaça del poble, la gent del poble trepitja el raïm amb els peus, 
fan concursos de trepitjar raïm, ballen i canten junts, ...  

Ah!! I també hem fet most a la classe i ho hem gravat en 
un vídeo que podeu veure llegint el codi qr corresponent:

FEM MOST A P5A    FEM MOST A P5B
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LA PATUM
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SANT JORDI
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LA MONA
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TEMPS DE FLORS
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Els alumnes de tercer A i B hem treballat respectivament  les Festes Tradicional Catalanes:  El 
“Caga Tió” i “ Els Tres Tombs” amb la finalitat de que els nens i nenes les coneguin, sàpiguen 
quin és el seu origen i no es perdin en el temps.

Es tracta d’una tradició amb segles d’història, relacionada amb la natura, la fertilitat i l’inici de 
l’hivern.Quinze dies abans de la festivitat de Nadal es comença a donar menjar cada dia al tió 
(fruita, verdura, ous, galetes ...)  i aigua.  Se’l tapa amb una manta perquè no passi fred. El tió 
es fa cagar la Nit de Nadal o el mateix dia 25 de desembre, abans o després de l’àpat familiar. 
A les cases es posa el tió en un lloc calent (al costat del foc o del radiador).
Per fer-lo cagar, generalment s’envia els nens/es a resar o a cantar nadales a un altre espai de la 
casa. Tot seguit se’l colpeja per torns o plegats al ritme de la cançó o vers. Aquest procediment 
es repeteix fins que el tió no caga més o bé fins que caga algun objecte que així ho indica, com: 
carbó, un all, una ceba...

Caga tió
una atmella i un torró.
No caguis arengades,
que són massa salades.
Caga torrons,
que són molt bons.

EL CAGA TIÓ
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ELS TRES TOMBS
Les Festes de Sant Antoni, en 
alguns llocs conegudes com els 
Tres Tombs  es celebren amb 
motiu de la festivitat de Sant 
Antoni Abat , protector dels 
animals. Són un conjunt de 
celebracions que es celebren 
arreu de Catalunya entorn el 
17 de gener.

Consisteixen en les cavalcades 
dels Tres Tombs, curses,  
benediccions dels animals a 
més d’altres actes.

El ritu principal dels Tres 
Tombs consisteix a donar tres 
voltes amb els cavalls, carros 
i altres animals de tir per 
l’interior de la població. 

Antigament es donava tres voltes al voltant d’un espai on es feia una gran foguera feta amb 
ramatge verd. 

En molts indrets és costum portar mascotes com gats, gossos i ocells per tal de ser beneïts.
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ELS GEGANTS DE TERRASSA
Els Becaris Immortals i els Prodigis Molons de 5èA, 
hem investigat sobre els gegants de Terrassa. Hem 
descobert coses molt interessants i curioses sobre 
aquesta tradició.

Un gegant és una figura vertical de característiques 
humanes. Hi ha de diferents tipus:

El gegatnet: és un gegant no més alt que un ésser 
humà adult.
El gegant: és més alt que l’ésser humà però més 
baixet que el gegant tradicional.
El gegant moxtxilla: és un gegant sense armadura 
o cavallet de fusta, porta una càrrega com una 
motxilla
El gegant manotes: és un gegant que no té braços 
sòlids i separats del cos, i reparteix mastegots a la 
gent del voltant. 

La tradició gegantera a la nostra ciutat es remunta 
a l’any 1850. Els gegants de Terrassa són aquests:
            
GEGANTS VELLS

Robesa (4,20m alçada i 98kg de pes) i Pepona 
(4,10m d’alçada i 92kg de pes)

L’any 1850 l’artista terrasenc Francesc Torras i 
Armengol, per encàrec de l’Ajuntament i per saldar 
elss deutes que tenia, va esculpir uns gegants per 
les festes tradiconals de la ciutat.
Al gegant se‘l va abillar amb vestidures de l’època 
i en canvi, la vestimenta de la geganta, així com el 
seu pentinat, seguia, cada any, la moda del temps. 

Aquests gegants, per la seva alçada i pes, es 
feien molt difícils de portar i eren constants les 
seves caigudes, cosa que provocava constants 
reparacions. L’Ajuntament, davant del deteriorat 
estat, va encarregar-ne una nova parella i va 
condemnar els vells a ser cremats.
Tot i això, la pressió popular va aconseguir el seu 
indult. L’any 1966 eren jubilats i disposats al Museu 
de Terrassa. L’any 1981 eren recuperats pel nou 
grup de geganters i tornaven a sortir acompanyant 
els gegants nous.  

GEGANTS NOUS

Ramon o Ramonet (3,73 m d’alçada i 86,5 kg de 
pes) i Ermessenda o Estefania (3,65 m d’alçada i 
85 kg de pes)

Aquests gegants eren obra de l’artista olotí Lluis 
Carbonell. L’any 1989 l’artesà tarrassenc Jordi Grau 
va construir unes rèpliques més lleugeres dels 
gegants nous, que es van estrenar per la Festa 
Major de 1990. 

GEGANTS MODERNISTES  

Magí (3 metres d’alçada i 20 kg de pes) i Roseta (3 
metres d’alçada i 20 kg de pes).

Obra de l’artista Jordi Grau, es van batejar el 5 i 6 
de maig de 2007.

En Magí vesteix una armilla amb motius grocs, 
vermells i verds sota una americana, a més d’un 
elegant barretí i un bastó; i la Roseta porta un 
paraigües amb representacions de diversos edificis 
emblemàtics de Terrassa.



L’ESCOLA ESCRIUFESTES TRADICIONALS CATALANES 5è B

EL MUSSOL - NADAL 2016 25

Aquest any a l’escola hem escollit el projecte Festes Tradicionals Catalanes. A 5è B ens 
ha tocat el tema dels Castellers i us proposem aquests entreteniments:
LES SET DIFERÈNCIES

ELS CASTELLERS

SOPA DE LLETRES

Solucions: TORRE, FAIXA, ENXANETA, PILAR, CASCAVELL, POM, AGULLA, CASQUET, COLLA, PINYA, ESCALAR

Troba 11 paraules del món dels “Castellers”
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Els alumnes de 6èA hem buscat informació sobre les festes tradicionals de Catalunya i ens hem 
centrat en els dracs i diables de Catalunya i Terrassa. Aquí teniu una petita mostra del què hem 
trobat. També trobareu una activitat per fer amb els amics i alguns dibuixos fets per nosaltres. 
Esperem que us agradi!

El ball de diables
El ball de diables és una tradició arrelada inicialment a Catalunya, i posteriorment al País 
Valencià i a les Illes Balears. La seva participació en les cercaviles, en les processons i en els 
correfocs s’han convertit en una part essencial de les festes majors de molts pobles i ciutats. 
Amb arrels en les manifestacions teatrals medievals, els diables o balls de diables formen part 
dels anomenats balls parlats. Les fonts documentals més abundants i explícites són les que ens 
informen de les processons de Corpus, que ens ofereixen una representació recurrent del bé i 
del mal, normalment un combat entre àngels i dimonis.

Diables de Terrassa
Els Diables de Terrassa és un grup de diables, de cultura popular i tradicional catalana format 
a Terrassa el 1981, amb un vestuari pintat per Floreal Soriguera. La seva primera actuació va 
ser al Raval de Montserrat juntament amb el Drac de Terrassa, a partir d’aquell moment li va 
quedar el nom de Raval Infernal a l’actuacióque fan els vespres de divendres de Festa Major.
Han apadrinant colles com la Pàjara de Terrassa, Diables de la Maurina entre d’altres i a les 
seves actuacions principals sempre realitzen els populars versots satírics. Les seves principals 
actuacions són l’Enterrament de la Sardina, el Raval infernal, el correbars de Carnestoltes, el 
correfoc de Festa Major i les diades de la colla. 
-Drac per fer amb els nostres amics:

DRACS I DIABLES
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Els alumnes i les alumnes de 6è B hem buscat informació sobre la Festa de Sant Joan i ens ho hem 
passat molt bé. Aquí teniu un petit resum sobre aquesta festa tan coneguda per tots i totes, i algun 
dibuix que hem fet, esperem que us agradi.
La Revetlla de Sant Joan, també anomenada popularment Nit del Foc, la Nit de les Bruixes o la 
Nit del Ros, es celebra arreu dels Països Catalans, però també a molts pobles i ciutats d’Espanya i 
d’arreu del món, durant la nit del 23 al 24 de juny. És una nit màgica en què es celebra el solstici 
d’estiu, amb dos dies de retard.

És una celebració que l’Església Catòlica fa coincidir amb la data del naixement de Sant Joan 
Baptista. La festa és molt coneguda i simbòlica que poques festes tenen: el foc purificador, l’aigua, 
els misteris de la natura, els banys de mitjanit, les herbes de Sant Joan, les cançons, els balls, 
rituals màgics i moltes coses més que configuren un dia de transformació de la realitat.L’origen 
de la festa de la nit de Sant Joan es pagà i forma part del grup de 
festes solsticials, com Nadal. És una tradició que es remunta a molt 
abans de la implantació del cristianisme. És un culte al sol. 

La festa és molt antiga, sobretot amb la presència de les fogueres, 
perquè hi ha creences que diuen que les flames allunyen i espanten 
els mals esperits. Es fan fogueres familiars o amb amics i segons les 
tradicions de cada lloc s’en fan moltes de diferents o només se’n fan 
en una plaça o carrer amb objectes que ja no es fan servir. També 
hi ha molta gent que ho celebra a les platges; es fan sopars i festes 
populars amb diables i bèsties i grups musicals.

Sobretot en les celebracions es llencen petards i focs artificials. A 
més a més es menja coca de Sant Joan o de llardons i es veu cava. 
La gent deixa la seva vida quotidiana i es trasllada al carrer per 
gaudir d’aquesta nit tan especial.

FESTA DE SANT JOAN
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RACÓ DE LA FLAUTINA
FESTES TRADICIONALS CATALANES

DANSES TRADICIONALS CATALANES
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RACÓ DE LA FLAUTINA
LA FLAUTINA US PROPOSA LLEGIR UNES ENDEVINALLES, 
US ANIMEU A ENCERTAR-LES?

UN TRONC MOLT ESPECIAL
QUE HAS DE TENIR ABRIGAT
I DONAR-LI MOLT MENJAR
SI VOLS QUE ET CAGUI BEN AVIAT

----------------------------------------

El dia de Reis a la taula
no hi puc pas faltar.
Qui se’m menja pot trobar
una sorpresa original,
en forma de figura o fava
que porto ben amagada.

----------------------------------------

Si t’has portat d’allò més bé
a casa teva entrarem.
I tots tres et portarem
els regals que demanaves.
Però si no has sigut bon minyó,
vigila que no et deixem carbó.

----------------------------------------

TOT VESTIT DE COLOR VERD
I AMB UNA ESTRELLA PER BARRET.
GUARNIT EM DEIXEN PER NADAL
AMB LLUMS, BOLES I ALGUN REGALET.

----------------------------------------
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 ENGLISH CORNER

CHRISTMAS CONCERT ‘16
Christmas is close and so the 
famous Christmas Concert was 
here the last school day of the 
year. 
P5 children sang their traditional 
Snowflakes song with their paper 
snowflakes waving in their hands. 
1st students sang a potpourri of 
tree songs: “Tinkle, tinkle”, “We 
wish you” and “Little drummer 
boy”. This last song is very famous 
in Spain because of Raphael’s 
version. It is a wonderful song. 
People tell the little boy to go see 
the new King Jesus born. They all 
want to bring the most important 
presents for him but the little 
drummer boy only has his drum. 
And a beautiful song he gives. 
2nd students sang “Santa Claus 
is coming to town”. This song 
has been sung by Justin Bieber, 
Michael Bublé, Mariah Carey and 
Luis Miguel in a Spanish version, 
among others. It’s a long song 
but easy to understand. 
3rd students sang the super 
famous “Jingle Bells”. Yes it has 
to be awesome to dash through 
the snow in a sleigh. 
4th students also sang a very 
famous song: “White Christmas” 
that was sung by Bing Crosby in 
the film with the same name and 
is the best-selling single (small 
music disk) of the history. 
5th students sang “Wonderful 
Christmas time” by Paul 
McCartney. It enjoys the 
popularity of Christmas in the 
world. 
And at last but not least 6th 
students sang “Merry Christmas 
everyone” 

Santa Claus is coming to town

Santa’s coming girl!
Yeah yeah yeah yeaoooh
Santa Claus is coming to town
You better watch out
You better not cry
Better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town
He’s making a list
He’s checking it twice;
He’s gonna find out who’s naughty or nice
Santa Claus is coming to town
He sees you when you’re sleeping
He knows when you’re awake
He knows when you’ve been bad or good
So be good for goodness sake!
You better watch out!
You better not cry
Better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town
Oh!
You better watch out!
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town
He’s making a list
And checking it twice;
He’s gonna find out who’s naughty and nice
Santa Claus is coming to town
He sees you when you’re sleeping
He knows when you’re awake
He knows when you’ve been bad or good
So be good for goodness sake!
You better watch out!
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town
So it’s that time of year
Where you let all your problems go
And you know you just
Shake it shake it baby
Shake it shake it baby
Do do do do, do do do do do do
Shake it shake it baby
Shake it shake it baby
Do do do do, do do do do do do
He sees you when you’re sleeping
He knows when you’re awake
He knows when you’ve been bad or good
So be good for goodness sake!
You better watch out!
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town
He’s making a list
He’s checking it twice;
He’s gonna find out who’s naughty or nice
Santa Claus is coming
Santa Claus is coming
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Yeh
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town

Jingle Bells

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh
Ladies and gentlemen
I give you the jingle bass
Merry Christmas
Dashing through the snow
On a one horse open sleigh
O’er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bobtail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
Oh, what fun it is to ride in a one horse 
open sleigh
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh
Let me hear you say Ho ho ho
What fun it is to sing the sleighing song tonight
Dashing through the snow
On a one horse open sleigh
O’er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bobtail ring...

White Christmas

I’m dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten and children 
listen
To hear sleigh bells in the snow

I’m dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white
(2)

Wonderful Christmas Time

The moon is right
The spirits up
We’re here tonight
And that’s enough
Simply having a wonderful Christmastime
Simply having a wonderful Christmastime
The party’s on
The feelin’s here
That only comes
This time of year
Simply having a wonderful Christmastime
Simply having a wonderful Christmastime
The choir of children sing their song
Ding dong, ding dong
Ding dong, ding ooo
Ooo ooo toot toot toot toot toot toot
We’re simply having a wonderful 
Christmastime
Simply having a wonderful Christmastime
The word is out
About the town
To lift a glass
Ah don’t look down
Simply having a wonderful Christmastime
The choir of children sing their song
They practiced all year long
Ding dong, ding dong
Ding dong, ding dong
Ding dong, ding dong, dong, dong, dong, 
The party’s on
The spirits up
We’re here tonight
And that’s enough
Simply having a wonderful Christmastime
We’re simply having a wonderful 
Christmastime
The moon is right
The spirits up
We’re here tonight
Oh and that’s enough
We’re simply having a wonderful 
Christmastime
Simply having a wonderful Christmastime
Simply having a wonderful Christmastime
Oh oh Christmastime
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Merry Christmas everyone
Shakin Stevens

-Snow is falling,
All around me,
Children playing,
Having fun.
It’s the season,
Love and understanding,
Merry Christmas everyone.
-Time for parties and celebration,
People dancing all night long,
Time for presents,
And exchanging kisses,
Time for singing Christmas songs.
-We’re gonna have 
a party tonight,
I’m gonna find that girl underneath the 
mistletoe,
We’ll kiss by candlelight.
-Room is swaying, 
records playing,
All the old songs, 
we love to hear,
All I wish that 
everyday was christmas,
What a nice way 
to spend the year.
-We’re gonna have a party tonight,
I’m gonna find that girl underneath the 
mistletoe,
We’ll kiss by candlelight.
-Snow is falling,
All around me,
Children playing,
Having fun,
It’s the season,
Love and understanding,
Merry Christmas everyone,
Merry Christmas everyone.
Ooh, merry Christmas everyone.
-Snow is falling,
All around me,
Children playing,
Having fun,
It’s the season,
Love and understanding,
Merry Christmas everyone.
-Snow is falling,
All around me,
Children playing,
Having fun,
It’s the season,
Love and understanding,
Merry Christmas everyone.
-Snow is falling,
All around me,
Children playing,
Having fun,
It’s the season,
Love and understanding,
Merry Christmas everyone,
Merry Christmas everyone,
Merry Christmas everyone.



	  


