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EDITORIAL

Ja estem aquí! Ha arribat una nova edició de la nostra 
revista “El Mussol”, la nº58. Notícies de l’escola, 
activitats, el racó de la Flautina i el d’anglès... Tot 
això i molt més ho trobareu en aquest nou número. 
A més a més, l’edició de l’abril coincideix amb una 
de les festes més representatives de la cultural 
catalana: Sant Jordi, el 23 d’abril, dedicat a aquella 
famosa llegenda en la que de la sang d’un temible 
drac surt un meravellós roser. 
Celebrem doncs l’arribada de la primavera, del cel 
blau i del nostre amic sol que ens torna a donar la 
benvinguda després d’haver marxat uns mesos de 
vacances. 
Així doncs, per a celebrar-ho tot plegat, els nens 
i nenes de l’escola han realitzat, amb ajuda dels 
Mestres, uns textos literaris: contes encadenats, 
receptes de colònia, de cuina, auques... relacionats 
amb el fil conductor del tema d’aquest curs “Les 
festes tradicionals catalanes”.
D’altra banda, tot coincidint amb Sant Jordi, dia del 
llibre i la rosa a Catalunya, a l’Escola celebrem els 
certamen literari dels Jocs Florals.  Aquest concurs 
literari, que ja té uns quants anys d’història, ens 
recorda la importància d’escriure i, sobretot, de 
passar-nos-ho bé escrivint. 
En l’entrega de premis, el nostre personatge La 
Flautina en lliurarà un a la classe o al guanyador/a 
del millor text literari, o treball pàstic i aquest curs 
també lliurarà un petit detall a tots  i a totes les 
participants. 
Bon Sant Jordi a totes i tots! Esperem que totes 
rebeu la vostra rosa i tots el vostre llibre, o era al 
revés? En tot cas us animem a continuar gaudint 
de la lectura i dels llibres, possiblement el patrimoni 
més important de què la humanitat disposa. 



NOTÍCIESESCOLA

EL MUSSOL - SANT JORDI 2017 3

INSTAL•LACIÓ D’UNA NOVA MEGAFONIA
Aquest mes de març s’ha instal•lat a l’escola un 
sistema de megafonia a l’interior de l’escola. Aquest 
nou sistema ens ha permès  eliminar el timbre 
interior i donar pas a la música, tant a les entrades 
a classe, com a les sortides. Fins ara, el sistema 
de música només es feia servir per a l’exterior del 
centre, però, actualment, aquesta música s’escolta 
dins i fora, per tant ens fa més agradables les 
entrades i sortides a l’escola.

NOUS JOCS AL PATI
Aquest trimestre, l’AMPA ha comprat diferents 
peces de Lego gegants pels alumnes del pati 
de primària. L’oferta de joguines és per a tots 
els alumnes, encara que, certament, els que 
en fan més ús són els i les alumnes de Cicle 
Inicial. Per altra banda, també han muntat un 
espai de lectura pel pati amb revistes i còmics. 
Per acabar i en col•laboració del conserge de la 
nostra escola, han realitzat dos jocs de dòmino 
per a tot l’alumnat del centre.

L’AMPA ENS REGALA UN LLIMONER PEL 
NOSTRE HORT
Aquest mes de març l’AMPA ha regalat un llimoner 
per a l’hort de l’Escola. La comissió de l’hort, amb 
l’ajuda del Jordi i dels nens i nenes de 4t, ja l’ha 
plantat i esperem que de cara al futur ens quedi 
ben arrelat i ens doni moltes llimones.
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CARNESTOLTES 2017
El passat mes de Febrer l’escola va celebrar la festa del Carnestoltes. Enguany l’escola ha treballat 
amb la temàtica de “Les festes tradicionals catalanes”. L’alumnat anava amb la disfressa lliure per a 
poder participar a la rua conjunta amb l’IES Nicolau Copèrnic i l’Escola Bressol l’Espígol. Finalment per 
causes climatològiques no es va poder celebrar la diada com estava planificada. Per sort al matí cada 
cicle va muntar activitats diverses i a la tarda, tots els alumnes vam gaudir al gimnàs de les cançons 
del grup d’animació Toni, Tino i la banda la vespino.

COMPRA DE NOUS PORTÀTILS
Aquest trimestre l’Escola ha realitzat una important 
inversió en l’adquisició de nous ordinadors portàtils 
d’última generació per a utilitzar-los a l’aula. 
D’aquesta manera, es pretén ampliar l’oferta de 
metodologies dins de la pròpia aula ordinària.

DINAMITZACIÓ DEL PATI
El mestre d’Educació Física Héctor Zamora,  dins 
de les activitats planificades a l’ACDE, ha iniciat 
una activitat de dinamització de les estones de 
pati amb els alumnes del Cicle Inicial. La iniciativa 
està basada en sis jocs que estaran promoguts 
per l’alumnat de primer i segon. Cada classe 
serà especialista d’un joc i dos alumnes seran els 
responsables de cada estació i a més, explicaran el 
joc a la resta de companys. Els sis jocs del projecte 
són: cordes, tres en línia, bitlles, llaunes, xarranca 
i el “jump”. 

INICIACIÓ A LA ROBÒTICA EDUCATIVA
Aquest curs ens estem iniciant en la creació i 
programacions de robots. La robòtica educativa és 
un mitjà d’aprenentatge, que consisteix en el disseny 
i la construcció de creacions pròpies (objectes que 
tenen característiques semblants a la vida humana 
o animal). Aquestes creacions es donen primer de 
manera mental i posteriorment de manera física.
Un grup de mestres està assistint a una formació 
encaminada a aplicar aquest mitjà d’aprenentatge 
amb els nostres alumnes; i els responsables TAC de 
l’escola han instal•lat els programes Probòtix i Scratch 
als ordinadors de l’escola per poder-lo dur a terme.  



NOTÍCIES

EL MUSSOL - SANT JORDI 2017 5

AMPA

QUÈ ÉS L’AMPA?  
L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa 
els pares i mares de l’escola. El seu funcionament es 
basa en el diàleg i en la col·laboració entre pares i 
mares, direcció i professorat. Actualment la junta de 
l’AMPA està formada per: la presidenta, Aida Cabo; 
la vicepresidenta, Mª del Mar Vilchez; la secretària, 
Paola González; la tresorera, Arianna Pérez.
Delegades i col·laboradores: El delegat/da de classe 
és l’enllaç entre els pares, la classe i la junta de 
l’AMPA. Per això és important assistir a les reunions, 
que són el primer dimarts de cada mes de 15.00 
a 16.15h. Durant les reunions de classe de principi 
de curs, s’escolliran els delegats entre els pares/
mares, socis/es que es proposin voluntàriament. 
La junta també nomena el representant de l’AMPA 
al Consell Escolar, que és l’òrgan que pren les 
decisions més importants de l’escola.

QUI LA FORMA?
Les famílies que formem part d’aquesta associació 
paguem una quota anual de 30€ per família i així 
ens convertim en socies. El pagament es pot fer al 
Banc de Sabadell mitjançant transferència bancària 
o a l’escola.
Els socis/es tenim dret a decidir i formar part dels 
òrgans de l’associació i els diners que es recapten 
es destina en benefici dels nens i nenes del centre, 
com ara jocs per als patis, rocòdrom, revista “El 
Mussol”, llimoner per a l’hort etc ...

BENEFICIS PER SER DE L’AMPA?
• Descomptes en el xandall de l’escola; 
descomptes en comerços del barri; descomptes en 
la realització d’activitats extraescolars.
• Festa de fi de curs: entrada i esmorzar 
gratuït.
• Regal  per als nens i nenes sòcies de l’AMPA. 
Regal de comiat als alumnes socis de 6è.
• Taxi en cas d’emergència.
 Tots aquests beneficis són possibles perquè la junta 
de l’AMPA gestiona les activitats extraescolars, que 
organitza la secció esportiva de l’AMPA. També 
gestiona la venda de xandalls i samarretes, i 
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MNAC
El dimarts, 7 de març els nens i nenes de P3,  la classe de les Tortugues, van visitar el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya.
Durant la visita van fer l’activitat de “Dansa de fades i follets”.
Els alumnes de P4, els Cavallets de mar,  també van anar a Barcelona a veure el MNAC i fer l’activitat 
“Històries en relleu”.

AMPA

EDUCACIÓ INFANTIL

encarreguem i venem  l’uniforme escolar. Preparem, 
organitzem i subvencionem la Festa de fi de curs. 
Acomiadem als nens de 6è i cada any mirem que hi 
hagi coses noves per a grans i petits.
 També col·laborem i participem a les festes de 
l’escola: Nadal,fem la decoració nadalenca de 
l’escola i també la de l’escenari que fan servir els 
nens el dia de “Concert d’hivern.” Per Carnestoltes,si 
ens ho demanen, ajudem als mestres a fer les 
disfresses dels nens i nenes de l’escola. Per Sant 
Jordi, fem manualitats relacionades amb la Diada 
i posem la paradeta que els nens i nens passen a 
veure a l’hora del pati.
Per poder  fer tot això ens cal la vostra col·laboració!!
D’altra banda volem destacar que cap membre 
de la junta o representant rep cap compensació 
econòmica. Col·laborem, segons les nostres 

possibilitats, i oferim tot el que està al nostre abast 
per millorar el funcionament de l’escola.  Els pares 
i mares hem de ser conscients, que les famílies 
som un membre més de la comunitat educativa, 
juntament amb els propis alumnes i el professorat.

ON I QUAN ENS PODEU LOCALITZAR?
A l’escola: a “La Caseta” 
Dimarts de 15:15 a 16:15h.                      
Per Whatssap: 690159049
Correo electrònic:AMPAmariagali@hotmail.com                             
Blog:AMPAmariagali.blogspot.com.es 
Facebook:www.facebook.com/AMPAmariagali.guix                      
Twitter:@AMPAmariagali
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DESCOBRIM L’AIGUA.
Els dies 30 i 31 de març els nens i nenes d’infantil 
hem gaudit de contes i experiments  per tal 
d’entendre el cicle de l’aigua. 

JUGUEM AMB ELS POETES: ROSA FITÉ
El divendres, 27 de gener els nens i nenes de 
parvulari van fer l’activitat JUGUEM AMB ELS 
POETES. La Rosa Fité els va ensenyar a jugar amb 
les paraules i fer petits rodolins i poemes. Els va 
explicar un conte molt divertit d’una TORTUGA 
que, amb la seva intel•lgència,  va guanyar a un  
ELEFANT i un LLEÓ que utilitzen la seva força per 
sortir-se amb la seva.
També vam endevinar animals amb els poemes 
de Pere Quart. Ens ha agradat molt l’activitat i 
esperem que la Rosa torni el curs vinent!!

TALLER DE MIRÓ
Els alumnes de P4, Cavalls de mar, hem fet un taller 
on ens han explicat la vida i obra de l’artista Joan 
Miró. Primer hem escoltat un conte i hem jugat 
per entendre  millor la seva obra i desprès hem 
experimentat amb pintura. 

TALLER DE GAUDÍ
Els alumnes de P5, Dofins i Taurons, hem fet un 
taller on ens han explicat la vida i obra d’Antoni 
Gaudí. Primerament hem escoltat la història de la 
vida de Gaudí. 
Desprès hem experimentat amb diferents tècniques 
i hem construït entre tots una casa Milà. 

EL JARDÍ BOTÀNIC
Els nens i nenes de les classes dels Dofins i els 
Taurons hem visitat el Jardí Botànic de Barcelona.
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CICLE INICIAL

CAPSA DE LES SORPRESES
Al Cicle Inicial hem preparat les 
capses de les emocions. Aquest 
material consisteix en un conjunt 
de capses les quals porten 
uns sobres. Dins d’aquests 
sobres podem trobar diferents 
formes de mostrar els nostres 
sentiments i emocions als 
companys. Un cop a la setmana 
la mestra treu un dels sobres per 
a què tota la classe expressi les 
seves emocions a partir del que 
surti dins del sobre. D’aquesta 
manera el que pretenem a tot 
el cicle és el treball emocional 
del nostre alumnat i d’aquesta 
manera aconseguir una millor 
gestió de les seves emocions.

SORTIDA A AVENTURA PARC
El passat dimarts 7 de març els i les alumnes de Cicle Inicial vam visitar les instal•lacions d’Aventura 
Parc. El primer que vam fer en arribar a la granja va ser visitar als animals més exòtics com serps, 
iguanes, eriçons i molts més. Després vam visitar els animals de la granja com les cabres, vaques i 
gallines. Després de dinar ens va pujar l’adrenalina llençant-nos per les tirolines i les lianes. El temps ens 
va acompanyar i vam poder gaudir d’una jornada plena d’emocions. 
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CARNESTOLTES
El 24 de febrer vam celebrar el Carnestoltes. Cadascú es va disfressar lliurement del que va voler. 
Degut a inclemències metereològiques no vam poder realitzar la rua i vam celebrar el Carnestoltes al 
matí cada cicle per la seva banda. A Cicle Inicial vam començar fent una desfilada de disfresses, on 
tothom va poder gaudir i veure les disfresses dels companys. Més tard, vam fer diferents activitats: 
cinema, balls, dibuixos. Ens ho vam passar molt bé! A la tarda vam baixar al gimnàs per celebrar el 
Carnestoltes amb la resta de cicles i no vam parar de ballar!

HEM ANAT AL CINEMA
El 30 de març, l’alumnat de Cicle Inicial va anar a 
veure la pel•lícula “Ernest i Celestine” al Cinema 
Catalunya. La pel•lícula va sobre l’Ernest, un 
enorme ós músic ambulant una mica rondinaire però 
de gran cor, que acull a casa seva la petita Celestine, 
una rateta òrfena que s’ha escapat del món subterrani 
dels rosegadors. Malgrat les seves diferències, els dos 
aprenen a respectar-se i entre ells sorgirà una gran 
amistat que desafiarà l’ordre establert. Vam passar 
una molt bona sessió de cinema!

NOUS PROJECTES
Hem començat a fer projectes nous:

1rA: Pastissos del mon
1rB: El circ
2nA: Els esports
2nB: Sirenes i tritons

Ben segur que aprendrem molt sobre aquests 
temes!
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QUÈ BÉ ENS HO PASSEM 
A CICLE MITJÀ!!!

Els nens i nenes de Cicle Mitjà, aquest segon 
trimestre hem gaudit molt amb les activitats que 
s’han realitzat dintre i fora de la nostra escola.
Els nois i noies  de tercer i quart hem anat a la 
Biblioteca Central de Terrassa. Vam anar caminant i 
per això aprofitarem per esmorzar i jugar una bona 
estona al parc!

Per cert! A la visita que es va fer al Parc dels Bombers 
de Terrassa ens ho varem passar genial!  Vam pujar 
als camions de Bombers! Va ser al•lucinant! 
També hem continuant realitzant activitats 
d’Educació Emocional.  Ens agraden molt ja 
que, ens ajuden a conèixer-nos millor i a tractar 
correctament les nostres emocions.
A tercer una noia molt simpàtica de l’Ajuntament,  
ens va explicar com és la nostra comarca i que 
podem fer per conèixer-la  millor.
A quart hem aprofitat per fer melmelada de poma!!!  
Aquest trimestre ha estat força divertit!



NOTÍCIESCICLE SUPERIOR

EL MUSSOL - SANT JORDI 2017 11

SORTIDES I ACTIVITATS
Durant aquest trimestre els alumnes de Cicle 
Superior hem fet diverses excursions i activitats.

Els alumnes de cinquè hem fet: la sortida de Terrassa 
Medieval, el taller de paper i cartró, natació al Club 
Natació Terrassa i a l’escola l’activitat de Visquem 
el Jazz. Tots els alumnes hem gaudit molt de les 
experiències que hem viscut. 

Els alumnes de Sisè hem realitzat: la sortida de 
Terrassa Modernista, la sortida relacionada amb els 
valors del Barça Kids i la visita al Nicolau. Des de 
que hem fet la visita a l’IES estem molt engrescats 
per començar aquesta nova etapa.

Durant el trimestre hem gaudint preparant tant 
l’arribada com el comiat del Carnestoltes.
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 RACÓ DE L’HORT

COM VA L’HORT DE L’ESCOLA?
De moment encara no hem collit res. 
Durant l’hivern hem anat quinzenalment a 
regar l’hort. Hi ha dies que ha bufat molt 
fort el vent .
Els nens i nenes de 4t han observat com 
les maduixeres i les pastanagues estan 
creixent poquíssim, els enciams segueixen 
el seu ritme i com algunes de les cebes 
plantades s’han perdut degut a les males 
herbes.  Després de remoure la terra 
d’alguns bancals amb el motocultor, han 
estat traient totes les males herbes que 
han trobat. D’aquesta manera han pogut  
sembrar patates i tornar a plantar cebes. 
A Infantil els nens i nenes de P5 al 
desembre vam sembrar pèsols, bledes i 
enciams en unes jardineres perquè el fred 
no els congelés. Vam observar com naixien 
i creixien, i al febrer  els vam trasplantar 
al bancal de l’hort, després  d’arrencar 
l’herba. De moment no creixen molt. 
També vam plantar  cebes i dues carxoferes 
que sí que creixen però els espinacs i les 
pastanagues se les va menjar algun animal. 
Els alumnes des P4 també han plantat 
maduixeres. Esperem que facin moltes 
maduixes per poder-nos les menjar.
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RACÓ DE LA FLAUTINA
JOCS FLORALS 2017

Des de fa molts anys ja sabeu que l’escola celebra la Diada de Sant Jordi amb el certamen 
literari dels Jocs Florals i amb la Flautina com a convidada en aquesta celebració, tot lliurant els 
premis als guanyadors i guanyadores del concurs.

Aquest any dediquem els Jocs Florals a textos o produccions literàries i treballs plàstics 
relacionades amb algun aspecte de les festes tradicionals de Catalunya, festa que cada classe 
va treballar a l’anterior edició d’aquesta revista.

Així doncs, els nens i nenes de Parvulari han inventat un conte encadenat: han triat de 
protagonista a la castanyera i, aleshores,  ella visita les diferents estacions de l’any amb les 
seves corresponents festes. Ha quedat un conte molt original! 

A Cicle Inicial han realitzat diferents produccions literàries: des d’una auca de la Patum, un 
conte de Sant Jordi, la recepta de la mona de Pasqua i un cal•ligrama primaveral. 

Els nens i nenes de Cicle Mitjà han elaborat també unes auques il•lustrades dels Tres Tombs i 
del Tió i uns textos instructius de com preparar pasta de sal i de com fer colònia per la Fira de 
Sant Ponç. 

Els més grans, els de Cicle Superior, han volgut acabar la revista amb un original conte encadenat 
on apareixen els diferents i variats personatges de les nostres festes majors d’estiu i altres com 
són els gegants, els castellers i els dimonis, tot fent les seves il·lustracions.
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RACÓ DE LA FLAUTINA

La Flautina vol compartir amb tots i totes vosaltres aquest bonic poema de l’autor barceloní 
Josep Maria de Segarra (1894-1961).
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VET AQUÍ UNA VEGADA LA CASTANYERA QUE ES VA ENFADAR PERQUÈ HAVIA AGAFAT 
CARGOLS, EN COMPTES DE CASTANYES. 

“LA CASTANYERA VIATGERA”
CONTE ENCADENAT FET PELS NENS I NENES DE PARVULARI

LLAVORS ELS NENS I LES NENES DEL POBLE VAN AJUDAR-LA A COLLIR CASTANYES I 
ES VA POSAR CONTENTA.
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UN  DIA DE PRIMAVERA, LA CASTANYERA VA VEURE MOLTES FLORS QUAN 
PASSEJAVA PEL PARC.
VA TORNAR A CASA I ES VA  TROBAR EL DRAC DE  SANT  JORDI  QUE  NO  TENIA  
MENJAR  NI  AIGUA.

LA CASTANYERA LI  
VA  PREGUNTAR: -  
COM  ET  DIUS?
EL  DRAC  LI  VA  
DIR: - EM  DIC  
“CAVALL”  PERQUÈ  
M’AGRADA  MOLT  LA  
FESTA  DELS  TRES 
TOMBS.
ES VAN FER AMICS I 
VAN BERENAR  JUNTS 
UNA  MONA  DE 
XOCOLATA; PERÒ DE  
COP, ES VA APAGAR 
EL LLUM I  ES  VAN  
QUEDAR  A LES 
FOSQUES!!

Hem fet dibuixos cooperatius amb a la pissarra digital i el text l’hem escrit 
els nens i les nenes amb l’ordinador.
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HAVIA COMENÇAT 
UNA GRAN TEMPESTA 
AMB TRONS I 
LLAMPS. EL DRAC VA 
REGALAR UNA ROSA 
A LA CASTANYERA 
PERQUÈ NO TINGUÉS 
POR I ES VA QUEDAR 
A VIURE AMB 
ELLA DURANT UNA 
TEMPORADA.
A L’ESTIU VAN ANAR 
DE VACANCES A 
LA PLATJA. ALLÍ 
NEDAVEN, FEIEN 
SURF, JUGAVEN AMB 
ELS NENS I NENES, 
I EL DRAC ELS VA 
ENSENYAR A TIRAR-
SE DE “BOMBA”.

AL POBLE DE LA PLATJA ERA FESTA MAJOR, I TOTS JUNTS VAN ANAR A LA PLAÇA DEL 
POBLE A VEURE ELS CASTELLERS I ELS DIABLES, I A LA NIT ELS FOCS ARTIFICIALS. 
QUÉ BONICS!!
DESPRÉS LA CASTANYERA VA TORNAR AL BOSC I EL DRAC A LA SEVA COVA. S’HO 
HAVIEN PASSAT MOLT BÉ.

“VET AQUÍ UNA CASTANYERA, VET AQUÍ UN DRAC ...
AQUEST CONTE ENCADENAT S’HA ACABAT”

FI
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Els nens i nenes de 1r A hem fet l’auca de “La Patum”.
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Els alumnes de 1r B hem 
representat i escrit  la 
llegenda de Sant Jordi.
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Els nens i nenes de 2nA hem estat treballant les receptes (quines parts tenen, què hem 
d’escriure…). Aquí us deixem la recepta de la Mona de Pasqua.

A més hem fet la mona per 
grups i ens l’hem menjat. 
Ens ha quedat per llepar-se 
els dits!!!



L’ESCOLA ESCRIUJOCS FLORALS 2017 2n B

EL MUSSOL - SANT JORDI 2017 23

Els nens i nenes de 2nB hen fet un cal·ligrama amb noms de flors, ja que 
vam treballar El Temps de Flors,  que és una exposició de flors que se celebra a 
la ciutat de Girona des del 1954. La seva creadora va ser Maria Cobarsí.
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Els alumnes de tercer “A” i “B” que per Nadal vam treballar respectivament les tradicions del “Caga Tió i 

Els tres tombs”, ara les hem tornar a recordar elaborant respectivament unes  curioses auques sobre elles.
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QUI VOL SER L’ENXANETA?
Hi havia una vegada un castell dalt d’una muntanya. Era de nit i vint-i-tres de juny. La colla castellera 
dels “Kinders Dolents” era molt divertida i estava celebrant la festa de Sant Joan al jardí del castell. 
Portaven un mocador vermell, una camisa blanca, un texà negre i faixes de color vermell i groc. 

El primer petard va sonar i van arribar els gegants, vestits amb robes modernes de colors brillants i 
ballant d’emoció. Admiraven com llençaven petards els dracs i els diables a la Plaça Major del castell.

Els castellers van començar a aixecar un castell. Els nens i nenes es van posar a primera fila per veure 
com els de la colla s’amuntegaven uns sobre els altres per fer la pinya i aixecar el castell. 

Quan el van carregar, l’enxaneta va fer l’aleta i després el van descarregar. Tot seguit van començar a 
llençar petards i s’ho passaven molt bé. Els dracs i els diables, que portaven torxes, van seguir llençant 
molts més petards de tots els colors, tocant ben fort els tabals i encenent foc pels carrers.
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Era el moment d’aixecar un altre castell. La colla del “Sucre 
Vermell”, que era la més famosa, es disposava a fer-ho quan els 
gegants van anunciar-los amb uns altres petards. De cop i volta, 
l’enxaneta es va desmaiar i ningú en sabia la raó. Què va passar? 
Un de la colla va veure, la nit anterior al sopar, com una mà negra 
li posava unes gotetes molt estranyes al Nesquik i sense demanar 
explicacions tothom va acusar a algú de la colla castellera dels 
Kinders Dolents. L’enxaneta dormia i dormia com un tronc... Al 
cap de colla, de sobte, se li va acudir que hi havia un pi sagrat al 
jardí del castell amb una gralla màgica, amagada a les branques, 
que podria desfer l’encanteri maleït. 

Van anar tots molt ràpid i preocupats a buscar-la acompanyats 
de la Pàjara i van treballar tots i totes fent pinya per trobar-la. 
La gralla màgica per a que fos efectiva només la podia tocar la 
persona de la colla que fos la més sincera i que no hagués dit mai 
mentides... Per fi van trobar el pi sagrat però la gralla era molt 
amunt de l’arbre, llavors amb companyonia van fer entre tots un 
castell sense l’enxaneta per poder agafar-la. La Pàjara va abraçar 
la pinya que feia la colla i va anar pujant fins que va agafar la 
gralla.
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La colla del Sucre Vermell va triar la persona més sincera i va decidir que fos el petit Joan qui toqués 
la gralla. Era un nen honest, divertit, sincer i sempre estava col·laborant i cooperant. Era el millor. La 
Pàjara li va donar la gralla per despertar l’enxaneta i van marxar tots ràpidament a la Plaça del castell 
per fer-ho.

El petit Joan va començar a tocar la gralla però no va 
aconseguir despertar l’enxaneta. La colla del Sucre 
Vermell estava molt nerviosa perquè els Kinders Dolents 
els esperaven per fer l’actuació castellera. Al final van 
decidir aixecar el castell amb el petit Joan com a enxaneta.

La colla va començar a aixecar el castell més alt que 
havien fet mai. La gent aplaudia, els petits obrien els ulls 
com unes taronges. Tota la plaça era emoció!

La pinya ja estava formada, els terços començaven a 
pujar però de sobte un dels castellers va perdre l’equilibri 
i va fer caure el castell.



L’ESCOLA ESCRIUJOCS FLORALS 2017 6è B 

EL MUSSOL - SANT JORDI 2017 31

Tot semblava perdut. Però encara hi havia esperança. La 
gent els animava i els grallers començaven a tocar el “toc de 
castell”. Van intentar aixecar el castell dues vegades més i 
totes dues vegades van fer llenya.

Tots els de la colla es van posar tristos, i en Joan, vermell de 
vergonya, va dir:

- Ho admeto he estat jo el que li va posar les gotes al 
Nesquik a l’enxaneta.

Tots els de la colla van dir:

- Per què has fet això Joan?

- Perquè volia ser l’enxaneta – va contestar.

La pàjara els va dir:

- El truc perquè la vostra amiga enxaneta s’aixequi no 
és el que algú sincer toqui la gralla... És que la toqui 
algú que reconegui els seus errors. 

Llavors la Pàjara li va tornar a donar la gralla a en Joan. Ell 
la va tocar i l’enxaneta de la colla es va despertar de cop! 

Van anar cap a la plaça i entre tots van fer el millor castell 
que s’hagi vist mai!!!
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