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EDITORIAL

“Els esports” és el tema triat pels “Jocs Florals 
2018”,	 donant	 continuïtat	 al	 tema	 dels	 “Jocs	
Mediterranis” que hem treballat durant tot aquest 
curs a l’escola. Però hi ha un fet destacable que 
celebrem en aquest número i és que “El Mussol” 
acaba	de	publicar	el	seu	número	60.	Des	de	1993	i	
sense cap interrupció, aquesta revista ha estat fruit 
del treball de totes les persones que hem format 
part d’aquesta escola durant els ultims 25 anys. 

Els objectius que ens marcàvem a l’editorial del 
primer número, (que podeu tornar a llegir a la web 
de l’escola en format PDF, a la secció “El Mussol” ), 
s’han complert satisfactòriament.

En aquells anys, tot just començàvem a posar en 
marxa l’aula d’informàtica. Quina gran novetat en 
aquell temps! Vam arribar a ser una escola model a 
Catalunya en la implantació de les TIC i “El Mussol“ 
va tenir un paper rellevant dins d’aquest periode  
de canvi metodològic que es va viure a les escoles. 

Molts	han	estat	els	temes	tractats	monogràficament	
durant aquests seixanta números, destacant sobre 
tot, el treball coordinat i en equip, fruit de la nostra 
línia d’escola. 

Finalment, qui ha redactat l’”Editorial” d’aquest 
número tan especial, tot coincidint amb el seu 
comiat	 de	 l’escola,	 vol	 aprofitar	 l’ocassió	 per	
expressar	el	 seu	agraïment	a	 totes	 les	persones:	
alumnes, mestres, pares i mares... que han 
col·laborat durant tot aquest temps i que han fet 
possible que aquesta publicació hagi estat tot un 
èxit. Sens dubte, ha estat un plaer coordinar tota la 
feina que amb tant d’esforç i il·lusió hem fet entre 
tots i totes. 

Moltes gràcies, escola! Moltes gràcies, “Mussol”!
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FESTA DE CARNESTOLTES
Enguany els i les alumnes de l’Escola han celebrat 
el Carnestoltes dins de la temàtica d’ELS ESPORTS 
que es celebren a Tarragona. Els i les alumnes van 
triar el tema després de proposar-ne tres per triar. 
Un cop triat el tema, cada grup-classe va escollir 
quin esport treballaria per a després també, poder-
se disfressar. Els i les mestres de l’escola es van 
disfressar de romans i romanes en motiu del passat 
Romà de la ciutat de Tarragona la qual, acollirà la 
celebració dels ELS ESPORTS.

RUA XARXA EDUCATIVA CAN BOADA
Aquest curs, l’escola, amb motiu del Carnestoltes va celebrar la rua conjunta amb l’IES Nicolau Copèrnic 
i l’Escola Bressol l’Espígol. L’any passat aquesta mateixa rua no es va poder celebrar per causes 
meteorològiques. La rua va ser un èxit i els nens i les nenes de l’escola van poder lluir les seves disfresses 
pel	barri	de	Can	Boada	fins	arribar	a	la	plaça	Agustí	Bartra.

SORTIM PER LA TELE
El	passat	dimecres	15	de	febrer	els	i	 les	alumnes	
de sisè van preparar el comiat del Rei Carnestoltes 
amb un judici per a tota l’escola. Aquest comiat 
va ser enregistrat per TVE i una petita part de la 
representació va sortir al telenotícies migdia.
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FORMACIÓ D’HABILITATS PARENTALS PER A 
FAMÍLIES
Durant aquest segon trimestre, per a les famílies 
d’Educació Infantil i Primer de primària, s’ha realitzat 
un taller per a famílies d’habilitats parentals. Aquest 
curs ha estat realitzat per l’Educadora social Ramona 
Subías i la Psicopedagoda de l’Escola, Esther Ache. Els 
curs ha tingut una bona rebuda i l’assistència de les 
famílies ha estat força regular. Les famílies han pogut 
compartir un espai de comunicació distès i també han 
pogut expressar els seus neguits, èxits i preocupacions 
en el complex camí de ser pares i mares.

PLA EDUCATIU D’ENTORN
A partir d’aquest curs, l’Escola participarà dins del 
Pla Educatiu d’Entorn del barri de Can Boada. Des 
de fa molts anys que es demanava per a la zona la 
implementació d’aquest pla ja que en altres zones 
de la ciutat ha donat molts bons resultats. Al marge 
d’altres activitats on les diferents associacions de 
barris hi puguin participar, l’escola ja està des de 
fa molts anys, dins del Pla Català de l’Esport i del 
Projecte	 de	 lectura	 LECXIT	 en	 col•laboració	 amb	
l’IES Terrassa, l’IES Montserrat Roig i l’IES Nicolau 
Copèrnic.

ACTIVITATS PER A PARES I MARES
Per	 a	 aquest	 trimestre,	 l’escola	 té	 planificades	
diferents activitats per a les famílies. Per una banda 
s’ha iniciat un curs de català que ha començat el 
mes de febrer i que ha estat organitzat pel servei 
de mediació de l’Ajuntament de Terrassa. També a 
nivell	particular	tenim	planificats	un	Taller	de	Cuina	
per a famílies, dins del PEE (Pla Educatiu d’entorn) i 
dos	tallers	més,	un	de	Plàstica	i	un	altre	de	Crossfit.	
Aquests dos últims encara estan pendents de 
confirmació	 i	 dels	 quals	 ja	 es	 passarà	 informació	
més endavant.

NEVADA A L’ESCOLA
El passat dimecres 28 de febrer va nevar a gairebé a tot el territori nacional. Tot i que des de l’ escola ja 
es va avisar amb anterioritat a les famílies oferint serveis mínims al matí i a la tarda, no ens va deixar de 
sorprendre les precioses imatges de l’escola envoltada de neu. El mestre Antonio Gil va immortalitzar 
el	moment	amb	impressionants	fotografies	de	les	quals	en	podeu	gaudir	a	la	web	del	centre.
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AMPA

LA FLAUTINA TORNA RENOVADA I BONICA!!
Com totes i tots sabeu la Flautina va marxar amb 
Sa Majestat Carnestoltes cap a Tàrraco, capital de 
la Hispània Citerior, posteriorment denominada 
Tarragona, ciutat catalana on enguany es celebraran 
els ELS ESPORTS. Com podeu comprovar aquest 
viatge li ha anat d’allò més bé, es nota que s’ha 
divertit molt i a més a més ha vingut totalment 
renovada i bonica. Mireu quin goig que fa! Aquí 
acabava just d’arribar i es mostrava contentíssima 
amb tots i totes les nenes de la classe dels Cargols. 

L’ESPANTAOCELLS DE L’HORT
Per donar la benvinguda al mes de març i espantar 
els ocells del nostre  hort,  hem creat un personatge 
molt interessant:  l’ espantaocells. Contant amb la 
incondicional ajuda del Jordi l’hem ben plantat en 
mig de l’hort. A veure  ara si els ocells es menjaran 
les fulles d’espinacs, o els bròquils! Ho haurem 
d’anar observant d’ara endavant. 

L’ESPANTAOCELLS

BENVINGUT ESPANTAOCELLS!
NO ELS ESPANTIS MASSA FORT,
PERÒ NO ELS DEIXIS ENTRAR A L’HORT.

QUE LA CULPA NO ÉS PAS D’ELLS...
ELS COSTA TROBAR MENJAR.
AIXÒ TOTS HO HEM D’ARREGLAR!

POSEM MOLTES MENJADORES,
RESPECTEM EL SEU INDRET,
AIXÍ NO ET QUEDARÀ FEINA,
SOLS QUEDAR-TE BEN QUIETET!

Si	 planifiques	 per	 a	 un	 any,	 sembra	 blat.	 Si	
planifiques	per	a	una	dècada,	planta	arbres.	Però	si	
planifiques	per	a	tota	la	vida,	educa	persones
(KWAN-TZU,	filòsof	xinès,	300	a.C.)

BEE-BOTS
Aquesta abella és un robot programable per a 
nens i nenes d’Educació Infantil, que gràcies a 
la seva versatilitat amb ella es poden treballar 
diferents destreses i disciplines: llengua anglesa, 
matemàtiques, educació emocional, etc...Amb les 
activitats que proposen les mestres, els alumnes 
s’inicien en els llenguatges de programació de 
manera natural i lúdica, adquirint més capacitat 
d’atenció, descobriment de nous conceptes i podent 
donar millors resultats en raonament i resolució de 
problemes, tal com demostren diferents estudis 
científics.

Des de l’Ampa tenim un objectiu: QUE TOTS VALOREM LES MOLTES COSES QUE SÓN POSSIBLES 
GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DE LES FAMÍLIES SÒCIES !!
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EDUCACIÓ INFANTIL

MAG MERLÍ
El	dia	16	de	gener	 	els	
nens i nenes de P5 
hem fet  a l’escola el 
taller “LABORATORI 
DEL MAG MERLÍ”, 
ens hem convertit en 
mags i hem provat 
molts experiments. 
Va ser molt divertit i 
emocionant! 

JUGUEM AMB LA POESIA
El dia 5 de febrer de gener ens ha vingut a visitar la 
Rosa Fité amb una maleta plena de poemes d’OLGA 
XIRINACS que parlaven del MAR. Els nens i nenes 
de les classes de P3 i P4, hem gaudit tot jugant 
amb les paraules i els poemes. 

DEIXALLERIA MÒBIL
El dijous 22 de febrer va venir a l’escola el camió de 
la deixalleria mòbil.
Els nens i nenes de P3, P4 i P5 vam poder pujar al 
camió i ens van explicar i ensenyar quins materials 
s’hi podien portar. 
I com que sabem que reciclar és molt important, 
després vam separar els materials que havíem 
portat de casa (ampolles de plàstic, capses de llet i 
suc, capses de cartró…) i els vam anar a llençar als 
contenidors de plàstic i paper que tenim a l’entrada 
de l’escola. RECORDEU!!!  RECICLAR ÉS MOLT 
IMPORTANT, nosaltres ja ho sabem.

TALLERS DE MIRÓ I GAUDÍ
El	 divendres	 16	 de	 febrer	 a	 la	 classe	 de	 P4	
PAPALLONES vam fer el taller “EL MÓN DE JOAN 
MIRÓ”, i a la classe de P5 MARIETES el taller “EL MON 
D’ANTONI GAUDÍ”. Ens van explicar moltes coses 
sobre la vida i les 
obres d’aquests 
dos artistes. 
Després a P4 vam 
fer una activitat 
on pintàvem 
com Miró i a P5 
un mural de la 
Pedrera de Gaudí. 
Ens va quedar 
molt bonic i ho 
hem penjat al 
passadís. 

LA MÚSICA ENS MOU
Els alumnes de P5 el dia 5 de març  vam anar a l’Auditori 
a veure i escoltar l’espectacle musical “LA MÚSICA 
ENS MOU”.Els músics vestits de cuiners tocaven i 
cantaven cançons amb diferents instruments, i ho 
van fer d’allò més bé. Ens va agradar molt!

SORTIDA A LA GRANJA 
El	dia	21	de	març	totes	les	nenes	i	nens	del	Parvulari	
vam fer una visita a “L’AULA ENTORN RURAL 
CAN JORDI” de Rubí. Vam veure molts animals 
de granja: gallines, porquets, conills, ovelles i 
cabres,… També vam fer un passeig en cavall (què 
gran que era!!) i un passeig en carruatge de pagès.
Que bé que ens ho vam passar!!

TEATRE ALEGRIA
El	 divendres	 16	 de	 març,	 tots	 els	 alumnes	 de	
Parvulari  vam anar al Teatre Alegria a veure l’obra 
“DINS LA PANXA DEL LLOP”, un espectacle divertit 
d’ombres i titelles, i amb molta música.
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CICLE INICIAL

L’AVI JOSEP I EL BOSC DE BONVILAR
El passat 7 de març, l’alumnat de Cicle Inicial va 
anar al bosc de Bonvilar. Allà ens van ensenyar 
quins animals hi viuen, els tipus d’arbres més 
característics de la zona (pins i alzines) i vam 
gaudir d’un bonic paisatge amb bones vistes a la 
Mola. També vam tenir una bona estona per jugar 
al bosc.  A més, ens va fer un dia força assolellat 
i ens ho vam passar genial!

ELS EXPLORADORS DE L’ART
El	 17	 de	 gener	 2n	 va	 anar	 al	 Centre	 Cultural	 de	
Terrassa per veure l’exposició de l’artista Josep 
Guinovart. Aquest autor va ser un dels artistes 
més	influents	de	l’art	català	de	la	2a	meitat	del	s.	
XX. En aquesta exposició vam aprendre com sentia 
i representava l’amor aquest artista universal. Al 
final	de	 l’activitat	vam	 fer	el	nostre	propi	gravat!	
Ens va agradar tant l’exposició que hem continuat 
treballant aquest artista a plàstica. 

ASTRONOMIA DIVERTIDA: ELS PLANETES
El	 passat	 dimarts	 16	 de	 gener,	 l’alumnat	 de	 1r	 va	
realitzar l’activitat Astronomia divertida: Els planetes. 
Va ser una activitat molt xula on vam aprendre 
moltes coses sobre els planetes, la lluna i el Sol.

JOCS AL PATI
El	passat	8	de	febrer,	 l’alumnat	de	1r	va	realitzar	
l’activitat de jocs al pati. Ens van ensenyar a jugar 
a diferents jocs (bitlles, xarranca, diana, patacons, 
cordes, etc.). Per començar vam decorar les 
bitlles i els nostres patacons, i posteriorment vam 
practicar aquests jocs a la pista del pati. D’altra 
banda, conjuntament amb els grups de 2n, hem 
iniciat al mes de març la pràctica d’aquests jocs 
a	l’hora	de	l’esbarjo.	1rA	s’encarrega	del	joc	de	la	
diana,	1rB	de	 les	cordes,	2nA	de	 les	bitlles	 i	2nB	
dels patacons.

CICLE NATURAL DE L’AIGUA 
El	5	i	6	de	març	1r	i	2n	va	
realitzar l’activitat del 
cicle natural. Ens van 
ensenyar les diferents 
etapes del cicle de 
l’aigua, així com de la 
sensibilització sobre 
la importància de 
l’aigua. Posteriorment, 
ens vam realitzar 
una petita maqueta 
final	 sobre	 el	 cicle	 de	
l’aigua. 

TALLER DE LLUMS I OMBRES:
Al mes de febrer, 2n va realitzar l’activitat de llums i 
ombres. Ens van explicar un conte molt interessant 
i després vam experimentar amb les ombres i les 
llums. Va ser molt xulo! 
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PROJECTES
Durant el primer i segon trimestre l’alumnat de cicle 
mitjà han estat treballant en diferents projectes.
Els nens i nenes de 3r, han estat  estudiant la 
ciutat. Ens va semblar que era un projecte molt 
interessant per conèixer la nostra ciutat, Terrassa.
L’alumnat de 4rt A, han estudiat els avions. Van 
conèixer el funcionament dels avions, les seves 
parts	 i	 fins	 i	 tot	 van	 simular	 un	 viatge	 amb	avió	
adquirint diferents rols.
L’alumnat de 4rt B han treballat en el  projecte  
“Anem de colònies”. Han fet moltes activitats. Han 
conegut les províncies de Catalunya, les comarques 
i la vegetació, els animals. S’ho han passat molt bé 
fent aquest projecte. En acabar aquest projecte, 
ens va tocar escollir un altre tema per treballar, i 
ens va agradar el tema dels “Pirates”. Van aprendre 
les diferents parts del vaixell. Hem après a fer 
mapes i conèixer històries. 

NATACIÓ
El dilluns 22 de gener, l’alumnat de quart van 
realitzar l’activitat de natació. Aquesta activitat està 
inclosa als Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 
Com tots sabeu la natació és un esport molt complet 
però	necessita	unes	 instal·lacions	específiques	on	
portar-lo a terme. Els nostres alumnes van poder 
practicar a l’Àrea Olímpica Municipal de Terrassa els 
diferents estils de natació. S’ho van passar molt bé.

VISITA MUSEU I ESTADI OLÍMPIC
El passat divendres 9 de març, els alumnes de 3r i 
4t, van anar a visitar el museu i l’estadi Olímpic a 
Barcelona.
Vàrem fer un passeig per la història recordant les 
primeres Olimpiades. Ens vam emocionar veient 
un vídeo amb imatges dels Jocs Olímpics de 
1992	 a	 Barcelona.	 Vam	 visitar	 el	museu	 buscant	
informació per omplir un dossier i ens van ajudar 
a conèixer nous esports i esportistes importants de 
la història de les olimpiades. Vam entrar a l’Estadi 
Olímpic	i	vam	seure	a	les	grades	com	uns	aficionats	
més. Finalment vam acabar la sortida al parc Joan 
Brossa on vam dinar i jugar una estoneta abans de 
marxar cap a l’escola. Ens ho vam passar genial!

MON ROMÀ
El mes de gener, va venir una experta a explicar 
com vivien a l’Antiga Roma a l’alumnat de 4rt. Els 
va ensenyar restes romanes que avui dia encara 
podem trobar a la nostra civilització o en fem ús. 
Per	finalitzar	l’activitat,	cadascú	va	fer	el	seu	propi	
mosaic. Van gaudir molt de l’activitat.
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TALLER DE PAPER I CARTRÓ
Al gener els alumnes de 5è van fer el “taller de 
paper i cartró” a la llar de Terrassa. Van estar 
manipulant amb diferents gruixos de papers i van 
fer diverses activitats.

SORTIDA TERRASSA MEDIEVAL
Els alumnes de cinquè van realitzar la sortida de Terrassa Medieval i van visitar el Museu Cartoixa i la 
Torre del Palau. L’activitat va durar tot el dia i s’ho van passar molt bé.

SORTIDA TERRASSA MODERNISTA
Els alumnes de sisè van fer la sortida de Terrassa 
Modernista	i	van	fer	una	ruta	pels	edificis	modernistes	
més emblemàtics de la ciutat: la Masia Freixa i la 
Casa Alegre de Sagrera. Després de les activitats 
van fer una gimcana pel parc de Sant Jordi. 

ART AMB BARCELÓ
Aquest mes de març els alumnes de Cicle Superior han 
realitzat un taller de plàstica amb la Rat Soriano. L’artista 
ens ha explicat la vida del pintor Miquel Barceló i després 
hem fet un taller de plàstica que ha durat tot el matí.
MAQUETES DE LA PREHISTÒRIA
El segon trimestre a 5è es treballava el contingut 
de	la	prehistòria.	Aprofitant	l’avinentesa	i	l’interès	
dels alumnes per aquest tema vam decidir fer un 
treball en grup, una maqueta i vam convidar als 
pares perquè vinguessin a veure l’exposició dels 
treballs realitzats. Els alumnes van aprendre molt i 
estaven ben motivats per saber-ne més.

MAQUETES DELS CIRCUITS ELÈCTRICS
Els alumnes de sisè van fer unes maquetes dels 
circuits elèctrics. Els alumnes van fer maquetes amb 
molta cura i dedicació i el resultat va resultar fantàstic.

JOCS DE PATI
El	dimarts	13	de	març,	els	alumnes	de	cinquè	van	
realitzar	a	les	instal•lacions	del	nostre	centre	l’activitat	
Jocs de pati. Aquesta tenia com a objectiu principal 
conèixer i practicar diferents jocs tradicionals i 
populars de la nostra cultura, incorporant-ne d’altres 
presents a l’escola. Per poder portar-los a terme els 
nostres alumnes van elaborar amb material reciclat 
(ampolles de plàstic, cartró, taps...) diferents jocs 
com els patacons, les bitlles i la diana per gaudir-ne 
al pati. A més a més de poder gaudir d’altres jocs. 
Aquesta activitat està inclosa al pla de promoció 
esportiva i al Pla Català de l’Esport a l’Escola. 

VISITA AL NICOLAU
Durant l’últim mes els alumnes de sisè han visitat 
l’Institut Nicolau Copèrnic i allà han fet diferents 
activitats per conèixer millor l’Institut. Un altre 
dia els alumnes del Nicolau han vingut a l’escola 
pe respondre els dubtes i preguntes que els hi 
formulaven els nostres alumnes de sisè. 

NATACIÓ
El dimecres 24 de gener, els alumnes de cinquè 
van realitzar l’activitat de natació. Aquesta 
activitat està inclosa als jocs esportius escolars de 
Catalunya. Com tots sabeu la natació és un esport 
molt	 complet	 però	 necessita	 unes	 instal•lacions	
específiques	 on	 portar-lo	 a	 terme.	 Així	 doncs	
els nostres alumnes van poder practicar a l’Àrea 
Olímpica Municipal de Terrassa els diferents estils 
de natació, perfeccionant les que ja sabien. Van 
estar molt motivats i s’ho van passar d’allò més bé.

HOQUEI
El passat mes de gener, els alumnes de sisè van 
realitzar l’activitat d’hoquei al Camp Federatiu de 
l’Àrea Olímpica. Aquesta activitat està inclosa al pla 
de promoció esportiva i al Pla Català de l’Esport a 
l’Escola. Els nostres alumnes van poder conèixer 
les	posicions,	tècniques	i	tàctiques	específiques	de	
l’esport de l’hoquei i es van  iniciar en la pràctica 
d’aquest esport.

VISQUEM EL JAZZ A L’ESCOLA
Durant el mes de març els alumnes vaN fer una audició 
que els va apropar el Jazz a les seves vides. Van 
explicar la història del Jazz i el músic va tocar diferents 
cançons i melodies. Va ser un matí molt musical.
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La Flautina us vol fer passar una bona estona!  Us atreviu a resoldre aquests entreteniments? Som-hi!!
Compte perquè el nom dels esports de la sopa de lletres estan en llengua castellana.
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A quin poble som?

A quin poble som?

El

GUANYADORS I GUANYADORES 
DELS JOCS FLORALS 2018

P3: premi per tota la classe
P4: premi per tota la classe
P5: premi per tota la classe

1r A: Andrea Suárez
1r B: Marwa Essahili
2n A: Hafsa Alalyouat
2n B: Alexia Bot

3r A: premi per tota la classe
3r B: premi per tota la classe
4t A: Mario Pernalete
4t B: Mireia Orihuela

5è A: Jordano Capa
5è B: Nicole Gallardo
6è A: premi per tota la classe
6è B: premi per tota la classe
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 RACÓ DE L’HORT

Les altres verdures i hortalisses de temporada van creixent molt maques i al seu ritme.

LES PLANTES DE L’HORT VAN CREIXENT!! 
El mes de febrer vam  preparar un bancal pels mestres, vam preparar la terra i hem sembrar uns quants 
canelons de patates blanques i també de vermelles.  Les vam plantar amb la intenció de poder fer un bon 
esmorzar	de	truites	de	patates	cap	a	final	de	curs!
Pel moment però, caldrà esperar.
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 RACÓ DE L’HORT

Els nens i nenes d’Infantil ja han collit algunes 
fulles d’espinacs i les han provat amb una bona 
truita feta per les seves mestres.

També hem col·locat un túnel de protecció a les nostres cols perquè ja no cabien dins les garrafes que 
les protegien del fred i d’algun animaló que se les estava menjant!!
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L’ESCOLA ESCRIU ELS ESPORTS P3 

Les nenes i els nens de P3 hem practicat el 
que ens va ensenyar la Rosa Fité a l’activitat 
“Juguem amb la Poesia”: 
Hem treballat paraules relacionades amb el 
CICLISME.	Ens	hem	fixat	en	les	seves	lletres	
i les hem repassat, les hem escoltat i hem fet 
parelles amb les que sonen igual. 
Després, plegats, ens hem inventat RODOLINS.
També hem dibuixat bicicletes i objectes 
relacionats amb el CICLISME.

AQUESTS SÓN ELS RODOLINS:



EL MUSSOL - SANT JORDI 2018 15

L’ESCOLA ESCRIUELS ESPORTS P3 

D’



L’ESCOLA ESCRIU ELS ESPORTS P4 
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Els nens i les nenes de P4 hem buscat paraules relacionades amb LA NATACIÓ (piscina, 
nedar, ulleres, xurro, gorro, trampolí) i ens hem inventat RODOLINS. També hem fet 
dibuixos per representar els RODOLINS.



L’ESCOLA ESCRIUELS ESPORTS P4 
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L’ESCOLA ESCRIU ELS ESPORTS P5   
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Els alumnes de P5, “Les Marietes”, hem fet rodolins amb paraules relacionades amb 
L’ATLETISME, el nostre esport.



L’ESCOLA ESCRIUELS ESPORTS P5
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L’ESCOLA ESCRIU ELS ESPORTS 1r A i B 
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Els nens i nenes de Primer hem treballat els ACRÒSTICS.  Entre tots ens hem inventat 
uns quants sobre els esports.

T’atreveixes a 
inventar-te’n algun?

E .............................
S .............................
P .............................
O .............................
R .............................
T .............................
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L’ESCOLA ESCRIU ELS ESPORTS 2n A i B 
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Els	alumnes	de	2n	A	i	B,	hem	fet	un	cal•ligrama	dels	esports	que	vam	triar	a	principi	
de curs: L’ESGRIMA I L’HALTEROFÍLIA.  En gran grup vam crear els dos poemes i 
cada nen/a va dibuixar la silueta de l’esportista i, seguidament, va escriure el poema al 
voltant	d’aquesta.	A	continuació,	us	deixem	dues	mostres	d’aquests	cal•ligrames.
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L’ESCOLA ESCRIU ELS ESPORTS 3r A 
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bussejar



L’ESCOLA ESCRIUELS ESPORTS 3r B

EL MUSSOL - SANT JORDI 2018 25

N



L’ESCOLA ESCRIU ELS ESPORTS 4t A 
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ENDEVINALLES

1 2

43

5 6

2

7 8

1

87

6

5

3

4

SOLUCIONS
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L’ESCOLA ESCRIU ELS ESPORTS  5è A
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POESIA VISUAL

La	Poesia	visual	és	una	expressió	artística	bàsicament	iconogràfica	i	experimental	que	constitueix	en	si	
mateixa	un	gènere	propi.	Es	pot	situar	a	la	frontera	de	la	pintura,	la	fotografia,	el	disseny,	l’escriptura,	el	
simbolisme i inclús l’acció poètica, la música i el cartellisme. 
El	cal•ligrama	és	un	tipus	de	poema	visual	que	fa	un	dibuix	amb	el	text,	on	el	dibuix	té	relació	amb	el	
contingut del poema. La poesia concreta és una forma de poesia també relacionada amb la visual.

TREBALL 

Durant aquests dies a classe hem estat treballant la poesia visual de Joan Brossa i d’altres artistes i 
aquests són els resultats. Esperem que us agradin:



L’ESCOLA ESCRIUELS ESPORTS 5è B

EL MUSSOL - SANT JORDI 2018 29

JOAN BROSSA

Joan	Brossa	fou	un	dels	fundadors	del	grup	artístic	avantguardista	Dau	al	Set	(1948)	i	un	dels	primers	
defensors de la poesia visual de la literatura catalana. La seva obra creativa abraçava tots els aspectes 
de l’art: la poesia, la prosa, el cinema, el teatre, la música, el cabaret, les arts escèniques, la màgia, el 
circ i les arts plàstiques.



L’ESCOLA ESCRIU ELS ESPORTS 6è A 
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ESPORTS I PARAULES
Els alumnes i les alumnes de 6èA us han preparat diferents mots encreuats sobre els esports olímpics 
perquè passeu una bona estona. Esperem que en gaudiu i que els resoleu!

HORITZONTAL
2.	Es	un	objecte	que	serveix	per	llançar	o	apuntar	una	fletxa		a	la	diana.
5. Lloc amb molta aigua salada.
6. Es posa als peus per fer esport.
8. És una peça de roba que serveix per diferenciar un equip d’un altre a l’entrenament.
10.	Lloc	on	acaba	una	cursa.
11.	És	un	esforç		que	fas	els	últims	metres	de	la	cursa.
12.	És	un	objecte	que	t’ajuda	a	donar-li	un	cop	a	la	pilota.
13.	Cèrcols	on	es	posen	les	mans	i	fas	piruetes

VERTICAL
1.És	un	objecte	que	serveix		per		transportar		la	flama	olímpica.
3.És un objecte que et  protegeix de molts cops.
4.És una cursa on hi ha tres esports.
6.És un tros de roba que serveix per moure un vaixell.
7.És	un	objecte	que	serveix	per	llençar	una	fletxa	a	una	diana.
8.És un espai delimitat amb línies on es practiquen diferents esports.
9.És un espai on es practica la gimnàstica.

8. En les art marcials indica cada nivell d’un color.
9. Marc que té tres pals i serveix per marcar gol.
11.	Objecte	que	serveix	per	protegir	les	dents.
12.	Esport	que	es	juga	amb	raquetes.
13.	Esport	olímpic	que	es	fa	al	mar.
14.	Objecte	per	fer	exercicis	d’eqilibri	a	gimnàstica.
15.	Esport	que	es	fa	sobre	la	neu.

VERTICAL
1.	Esport	olímpic	que	es	fa	a	la	piscina.
4. Objectes que es posen als peus per anar 
més ràpid sota l’aigua.
5. Art marcial molt conegut.
6. Cèrcol amb xarxa per fer-hi entrar la pilota.
7. Objecte que serveix per marcar a la porteria.
10.	Objecte	que	serveix	per	veure	sota	l’aigua.

HORITZONTAL
2. Objecte que es posa a les mans per no fer-te mal quan et xuten.
3. Objecte que es posa a la porteria perquè la pilota no marxi.



L’ESCOLA ESCRIUELS ESPORTS 6è B 
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SOPES DE LLETRES. 6èB us proposem les següents sopes de lletres sobre l’esport del Triatló: 
natació, ciclisme i marató. Gaudiu d’una bona estona d’entreteniment i encercleu-ne moltes!

RESPOSTES 
NATACIÓ

CASQUET
AIGUA
ULLERES
BANYADOR
NEOPRÈ
MAR
NEDAR
TOVALLOLA
PEÜCS
TAPS

RESPOSTES 
CICLISME

BICICLETA
GUANTS
CASQUET
PEDALAR
CARRETERA
AIGUA
DORSAL
MAILLOT
“PERNERA”
SABATILLES

RESPOSTES 
CURSA A PEU

AIGUA
“SHORTS”
CÒRRER
“BAMBES”
CINTA
SAMARRETA
DORSAL
RESISTÈNCIA
INTENSITAT
VELOCITAT

CURSA A PEU

NATACIÓ CICLISME



	  


