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Com tots, aquest curs 2016/2017 que estem a punt de tancar haurà 

tingut coses bones i dolentes, però el que no podrem negar de cap de 

les maneres és que ha estat un any d’estrenes. 

Hem donat la benvinguda al nou equip directiu de l’escola i el seu 

projecte, algunes mestres han estrenat nova etapa vital amb la ju-

bilació i, com veureu en aquest número de la revista, hem estrenat 

els Gegants. Han estat mesos intensos, durant els quals també hem 

estrenat presència a internet amb la nova web de l’escola. 

Ja han passat uns mesos des que la vam posar en marxa, gràcies a 

l’esforç de l’equip directiu, el claustre i les famílies. Tothom hi ha 

posat el seu granet de sorra, cosa que no podem deixar de reconèi-

xer des d’aquestes pàgines, orgullosos -un cop més- del suport rebut 

i dels bons resultats del treball col·laboratiu. Una vegada més, ha 

quedat demostrat que junts som més forts. 

A la nova www.tabor.cat hi podeu trobar tota la informació que cre-

iem important sobre la nostra escola, amb el desig que sigui un punt 

de trobada per a tots. Hem treballat per a que englobi, de la forma 

més senzilla possible, tots els detalls del nostre projecte i tots els 

serveis a l’abast de les famílies. Ens hem esforçat, també, per a que 

sigui una petita finestra al dia a dia dels nostres alumnes, amb pe-

tites pinzellades al seu dia a dia, a l’entorn d’aprenentatge i a les 

metodologies que emanen del nou projecte educatiu en vigor. I per 

a que tingui, no cal dir-ho, tota l’actualitat sobre l’escola que creiem 

que us pot interessar. 

En definitiva, un nou web adaptat als nous temps; que exigeixen 
transparència, facilitat en la comunicació i tota la informació pos-

sible a l’abast de tothom. Aquest és, a més, un projecte viu, que ne-

cessàriament ha d’anar millorant amb el temps i que, per això, està 

obert a tots els canvis que calguin per poder-lo actualitzar com es 

mereix. Sempre, amb la il·lusió i l’empenta amb què ha nascut. 

Esperem que us faci servei. I també que aquestes vacances que ja 

s’acosten us portin tota l’energia que necessiteu per encarar el curs 

que ve. Bon estiu! 

Curs d’estrenes

www.tabor.cat
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Coneixent MIRÓ

Aquest  darrer trimestre hem treballat Miró.

Per fer-ho hem organitzat tres tallers barrejant els 
nens i nenes dels diferents nivells d’ ed. Infantil.

En un taller hem reproduït l’obra de l’artista “L’inici 
del dia”, en un altre hem fet escultura i en el tercer 
hem treballat els símbols i colors de Miró.

Hem treballat també, per nivells ,diferents tècni-
ques que utilitzava el pintor en la seva obra.

El resultat ha estat espectacular i els nens han 
gaudit molt. 
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cicle INICIAL

1r Un dia al Montseny

El dia 17 de maig les àligues i els mussols 
vam anar a la Farga del Montseny. Vam 
fer una passejada pel bosc; descobrint 
diferents plantes i arbres, tocant, olorant 
i escoltant els sons del bosc.

Tot seguit vam anar a l’hort i vam fer de 
pagesos. Vam plantar enciams, regar i 
collir faves. Vam suar de valent !!

El dia va passar molt ràpid. Vam tornar 
a l’escola  cansats, però molt contents.

Les classes de les orques i els taurons hem visitat el 
“Museu  de la Ciència” a Terrassa on a l’exposició “El cos 
humà. Com sóc jo? descobrim el cos humà des d’un punt 
de vista interactiu i dinàmic.

Hi havia  diferents activitats relacionades amb el cos humà, 
on els alumnes ens hem posat a prova  amb diversos 
reptes sobre el nostre propi cos. Hem descobert, jugant  e 
investigant amb les diferents activitats proposades. Hem 
intentat buscar les respostes a diferents preguntes sobre 
el nostre cos humà.  

Hem investigat  sobre els gustos,  les diferents olors, la 
capacitat auditiva, miràvem amb diferents ulleres diferents 
objectes,  sobre el cor els seus batecs i la seva pulsació,  tot 
el que passa al cervell  i les ordres que dóna, la importància 

de l’’esquelet, com són els nostres òrgans i per a què 
serveixen ...

Aquesta sortida té molta relació amb el projecte que 
estem fent a classe i ens ha anat molt bé per recollir noves 
informacions.

Ha estat una experiència molt interessant i divertida perquè 
hem après jugant i manipulant i  ens ha motivat molt. 
Sempre és molt divertit poder sortir de l’aula per aprendre 
en un altre context  i la veritat és que ens va agradar molt 
aquesta experiència. 

Aviat serem uns experts del cos humà!! 

Les classes 2on de Primària

Orques i Taurons

2n Visita el Museu de la ciència de Terrassa
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El passat dia 9 de maig els i les alumnes de tercer de primària de l’escola 
vam anar a visitar el Parc Arqueològic Mines de Gavà. La sortida és una 
de les activitats que estem duent a terme dins del marc del projecte de 
la prehistòria, que estem fent en aquest tercer trimestre.

Al Parc Arqueològic vam fer dues activitats. Per una banda ens vam 
poder endinsar, protegits amb un casc, a les mines paleolítiques de 
Gavà. Allà les nostres guies ens van ajudar a veure i entendre què era 
el que els nostres avantpassats buscaven a les mines, en aquest cas la 
Barisita per comerciar i fer articles de joieria, i també ens van descobrir 
els usos funeraris d’alguns dels racons de les mines. Vam entendre 
també com excavaven, quines eines feien servir i com les usaven. Va 
ser una viatge al passat sota terra súper emocionant.

Per altra banda, vam fer un taller de joies. Vam treballar amb una eina 
que utilitzaven els nostres avantpassats per perforar pedres sense 
esforç i fer-ne collarets. Aquesta eina es deia “ballarina” i la vam utilitzar 
tots per fer i endur-nos un collaret de record.

Els monitors ens van tractar molt bé i ens van ajudar a entendre una 
mica millor com vivíem i què fèiem fa milers d’anys. 

 Tercer visita les mines prehistòriques de Gavà

Els alumnes de 4t han estat fent un curs de sardanes 
i balls de bastons a l’escola. Enguany han participat 
en l’acte de cloenda de la campanya “El País a 
l’escola” que va tenir lloc al  Pla de la Catedral el 
passat 5 de maig.

Va ser un acte molt emotiu, obert a totes les famílies, 
on tots els nens i nenes de diferents escoles van 
poder ballar i gaudir de la festa amb esmorzar 
inclòs.

 El País a l’escola
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Estem a punt d’acabar un tema de medi que tracta de l’Edat Mitjana  i 
estem fent moltes activitats, una d’elles va ser anar al MNAC (Museu 
Nacional d’Art de Catalunya).

Vam fer un recorregut pel museu, i vam veure pintures molt ben 
conservades i molts quadres. Ens van ensenyar el Pantocràtor que és 
una pintura feta a la paret. En aquest fresc Deu està al mig i als costats hi 
ha apòstols, àngels i sants.

Més tard vam estar parlant dels animals fantàstics també coneguts com 
bèsties de l’Edat Mitjana.I desprès vam fer un taller molt divertit, havíem 
de fer una figura de fang que representava un animal fantàstic inventat 
per nosaltres. Ens van donar un paper per fer un esbós i després ens van 
donar un tros de fang i vam fer la figureta.

Mireu que boniques!!!!

Nens i nenes de 5è                     Cavallers de mar i Viatgers de la mediterrània 

Visita al MNAC
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cicle SUPERIOR 6é

Dels instituts que hem anat el que més m’ha agradat 
ha sigut el Zafra perquè quan vam anar vaig veure que 
estava bastant a prop de casa meva i també perquè la 
primera impressió va ser molt bona, el col·legi era molt 
gran per dins! Una cosa que em va agradar molt va ser 
el pati. A més a més vam fer bastants activitats dividits 
en dos grups:

La primera va ser al pati, era una espècie de coet fet 
amb una ampolla, aigua i aire a pressió, no sé com feien, 
que sortia disparat, però després de l’activitat ens ho van 
explicar.

La segona i última activitat va ser amb una impressora 
3D. Ens donaven un ordinador a cadascú i el que havíem 
de fer era posar el nostre nom escrit a l’ordinador i 
després ho imprimíem a una impressora 3D. Va sortir 
genial! Després de tot això ens vam acomiadar i ens vam 
anar. 

Miquel Valls

El dia 6 de febrer els nens i nenes de 6è vam anar a 
fer la que seria la nostra primera visita a l’institut Juan 
Manuel Zafra. Vam anar del cole a l’institut a peu i quan 
vam arribar ens van dividir en tres grups per fer diferents 
activitats. La primera activitat que va fer el nostre grup 
va ser dissenyar el nostre nom per imprimir-ho en una 
impressora 3D. Va ser molt guai, la pena és que hi havia 
només un sol color i havia de ser molt petit. La segona 
que vam fer va ser al pati, vam fer volar uns coets que 
eren ampolles de plàstic, utilitzant aigua i evidentment 
ampolles de plàstic. A l’utilitzar aigua vam acabar tots 
mullats però va ser molt divertit. Per mi de totes les 
activitats, aquella va ser la millor. Després vam anar 
a l’aula de ciència a fer slime, aquella va ser la última 
activitat. Com que ja era molt tard i havíem de tornar no 
el vam poder fer nosaltres però alguns ens vam emportar 
una mostra que havien fet altres alumnes. Per cert!!! A 
part de ser professors els nostres guies van ser uns 
exalumnes de la Tabor. Un cop vam sortir de l’aula de 
ciències ens vam acomiadar de tots i vam tornar al cole.

M’ho vaig passar molt bé.

Noelia Blàzquez

JUAN MANUEL ZAFRA

La visita al Balmes em va semblar molt entretinguda, 
els antics alumnes de la Tabor ens van explicar molt 
bé tot sobre l’institut. La directora era molt amable. Una 
altra cosa que em va agradar va ser que feien moltes 
llengües: alemany, francès, anglès... Al cap i a la fi, jo 
crec que faré alemany perquè vam fer una petita classe 
i era flipant. Però el que més em va agradar va ser la 
classe de física, biologia i geologia.

Unai Pèrez

Un matí vam anar a visitar l’institut Jaume Balmes, quan 
vam arribar vam anar a una sala i ens van explicar el 
que feien a l’institut i el seu funcionament. Ens van dir 
que tenien equips de vòlei de totes les edats, que feien 
moltes llengües: francès, alemany, italià... Després 
d’aquesta explicació vam anar a veure les instal·lacions, 
vam començar per la planta de baix, hi havia dos patis, 
un gimnàs que era bastant gran, la sala d’actes i la 
biblioteca. A la segona planta hi havia totes les classes 
i també les taquilles. A la última planta estaven totes 
les classes de tecnologia, ciències, etc. També ens van 
explicar els horaris. Entraríem a les 8 del matí i sortiríem 
a les 3 de la tarda. Em va agradar molt aquest institut.

Maria Riudor 

JAUME BALMES

El dia 8 de febrer vam anar al Príncep de Girona. Aquest 
institut ha sigut el que més m’ha agradat perquè: 

- És molt lluminós.

- Té molta varietat d’extraescolars: fotografia, robòtica...

- El pati és molt gran.

- A la classe hi ha poca gent.

Espero poder anar a aquest institut.

Aïda Rico

Em va agradar anar a visitar el Príncep de Girona perquè 
tenia moltes aules que m’interessaven, com les de 
robòtica. Hi havia un armari amb trofeus de Lego. Tenia 
un pati amb taules de ping-pong. Hi havia un professor 
que ens feia de guia i ens explicava que es feia en cada 
aula.

El que més em va agradar van ser les aules de robòtica 
perquè tenien molts materials, eines, moltes peces i 
ordinadors.

Diogo Mamani

PRINCEP DE GIRONA

El instituts El segon trimestre, els alumnes de 6è, hem anat a visitar els instituts adscrits.
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El Follet Lector i la Mulassa Taborí són oficialment i des d’aquest 
mes de maig els nous gegantons de l’escola. Ho són gràcies a 
l’empenta de la Comissió de Festes de l’AFA, que ha recuperat 
els antics capgrossos de la Tabor per convertir-los en gegantons 
i que tots en puguem gaudir. 

Els dos nous gegantons van ser presentats en societat el passat 
20 de maig, en una festa popular oberta a tot el barri a la que 
hi van assistir unes 300 persones. El Follet Lector i la Mulassa 
Taborí, apadrinats per la colla gegantera de la Sagrada Família, 
van estar acompanyats pels gegants del barri: el Pere l’Ocellaire 
i la Pepa la Peixetera. També per la Gaudina i el Serafí Puntafí, 
de l’Escola Sagrada Família, i en Pere, un gegantó de la Colla de 
Gegants de Matadepera. 

Tots ells van seguir la cercavila que, encapçalada pels nous 
gegantons, va recórrer bona part del barri al ritme dels Grallers 
de Sant Feliu de Llobregat. Tot plegat després de l’acte de 
descoberta de les figures, en què la directora de l’Escola, Núria 
Canela, va destacar el fet que els noms dels gegantons hagin 
estat triats pels alumnes de l’escola, tot agraint a “tots els nens i 
nenes la il·lusió que han posat en el projecte”. 

Que la Tabor tingués els seus propis gegants va ser una de les 
primeres idees de la Comissió de Festes, creada fa poc més d’un 
any dins l’Associació de Famílies (AFA) de l’escola. El punt de 
partida del projecte van ser dos capgrossos en desús des de feia 
anys, i que els nens i nenes veien sovint des del passadís traient 
el cap per la finestra del quartet on reposaven. Així doncs, el 
projecte ha consistit a restaurar aquests capgrossos i convertir-
los en gegantons, com un element més per dinamitzar el lleure 
a l’escola. 

Les famílies també han contribuït a la construcció del Follet 
Lector i la Mulassa Taborí, participant  durant tot el curs en la 
recollida de taps de plàstic que serviran per finançar una part 
de les despeses de construcció dels gegantons. També hi ha 
col·laborat activament el claustre de professors, explicant el 
projecte a les aules i organitzant les votacions per triar-ne el nom. 

Es tracta, doncs, d’un treball conjunt d’escola, fet amb ganes i 
amb il·lusió, que també ha comptat amb el talent de la il·lustradora 
Cristina Torrón, la mare de l’escola autora del logotip dels 
Gegants de la Tabor que trobareu, per exemple, a les samarretes 
de la colla. 

Una feina de tots per a tothom i que tot just ara comença, amb 
l’objectiu de convertir el Follet Lector i la Mulassa Taborí en dos 
emblemes de la Tabor. I la seva festa en una cita de referència 
per a l’escola i per al barri. Us hi esperem!  

Ja tenim Gegants
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entrevista a Rosa Barrachina

Després de gairebé 20 anys de feina, què et passa pel 
cap quan tornes a entrar a l’escola? 
Em sento, com sempre, a casa meva. Són molts anys, 
moltes hores… 

Com vas venir a parar a Tàbor? 
Des de l’Hospitalet. Quan vaig començar a treballar, als 21 
anys i acabada de sortir de la facultat, vaig estar en una 
escola d’Educació Especial. Va ser molt impactant, em va 
marcar molt i em va servir molt per a la meva trajectòria. 
Després vaig passar per una altra escola del Turó de la 
Peira i després una temporada molt llarga, de 10 anys, en 
una escola de l’Hospitalet. Em pensava que aquella era 
l’escola de la meva vida. 

I què va passar? 
Va ser una época de revolució, com ara. Aleshores perquè 
el català entrava a l’escola, una lluita molt important. Però 
aleshores els polítics van començar a reduir i em va tocar 
saltar d’allà a una altra escola, també de l’Hospitalet. 
Passaven els anys, ja havia tingut els meus fills i vaig 
demanar plaça en una escola de Barcelona. Em van donar 
Tàbor. Sempre deia que la meva escola era aquella. Ara la 
meva escola és aquesta.

Escola nova i gent nova… Què és el més important 
d’aquells temps? 
Vam entrar molta gent de cop, era l’any 1998. Gent de 
llocs diferents, amb maneres de treballar diferents… Els 
primers anys van ser molt especials, molt bonics: teníem 
la sensació d’estar construint una cosa nova.

Això és una gran responsabilitat…
Hem passat moltes etapes, són gairebé 20 anys. Quan 
vaig arribar erem 8 a parvulari i vaig al.lucinar del que es 
podia arribar a fer en equip. Va ser molt espectacular. Ens 

vam avenir de seguida, hi havia molta cohesió. Vam fer 
moltes coses, per als nanos i per nosaltres. Molts dies 
sortíem de l’escola a les nou del vespre… i perquè ens 
tancàven l’escola! 
Es tanca un cicle a l’escola?
Som tota una generació que ens jubilem, després d’uns 
anys molt intensos. Som gent creativa i valenta: encara 
que ens faci por una cosa la intentem. I si surt malament, 
hi tornem. I això és el que passarà amb els mestres d’ara. 
Ara ve una etapa diferent, sembla que tornem a quan vam 
començar.  

Deies que comença una revolució. Com la veus? 
A nivell de renovació pedagògica, ara comença una etapa. 
Com totes, amb coses bones i d’altres que necessiten més 
preparació per poder-les assumir. La gent que està a les 
escoles no fa res que no estigui preparat, pensat. Anirà bé, 
sóc optimista. Els docents rebem molts pals i poca ajuda, 
però ho aconseguirem. 

Creus que estem a punt per aquesta revolució?
La gent que planteja canvis, siguin grans o petits, n’ha 
d’estar molt convençuda. Si ho sabem explicar, si ho 
sabem transmetre, no hi haurà cap problema. 

I els pares? Estem preparats? 
Els pares també ho han de veure clar. Han de confiar i 
pensar que les coses que comencen sempre necessiten 
un plus de paciència. Tot té el seu procés. Però també és 
important i bàsic que les administracions s’impliquin. Cada 
cert temps és necessària una revolució, però això vol dir  
recursos: material pensat i atractiu, espai, llum. Això són 
molts diners. I els professionals. És bàsic. 

I l’escola?
L’escola ha fet bé de no apuntar-se al carro del tot. És 

Amb el carnaval es va jubilar la Rosa Barrachina, després de prop de 20 anys 
a Tàbor com a mestra d’Educació Infantil. Parlem amb ella del passat, del 
present i del futur. I de la revolució que comença.

“Si he posat només 
un granet de sorra per 
a que els meus alumnes 
siguin bones persones és 
que ho he fet bé”

g
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important introduir els canvis de forma paulatina, 
sense còrrer, per donar marge a la formació dels 
mestres. Tenim molt clar que tot el que surti del 
nen és millor, però també que tots els nens han 
de tenir uns límits. Poc a poc i bona lletra. 

Diuen que els canvis sempre són bons, però 
també fan por…
És clar que fa por! Per això dic que és important 
fer petites passes. Però el canvi és necessari. 
Només espero que tota aquesta generació de 
mestres que ara marxem haguem deixat algun 
llegat.

És obvi que trobes a faltar l’escola… 
Molt. El dia a dia, tot i que és feixuc i 
representa molta feina, és molt enriquidor. 
Som perfeccionistes, ens agrada fer les coses 
maques.

Sentint-te, no em vull ni imaginar com va ser 
el primer dia sense haver de venir a treba-
llar.

Jo no vaig fer un trencament. De fet, l’endemà 
de plegar vaig venir a l’escola perquè li volia 
explicar tot a la meva substituta. La vaig 
amargar, pobra. Li vaig donar tantíssima 
informació… volia que tot continués igual. 
Tampoc m’ho he plantejat així, sé que aquí puc 
venir quan vulgui. És casa meva. 

Sé que és difícil, però em pots recordar un 
dia d’aquests 20 anys? 
Són molts, però a nivell afectiu et diria el dia 
que vaig acomiadar l’Àlex. Era un nen autista 
que vaig tenir 2 anys i me l’estimava amb 
bogeria. Però el seu problema era greu, aquí 
no el podíem ajudar i vam haver de comunicar 
els pares que el milor per a ell no era continuar 
a l’escola. Com a mestra em va saber molt de 
greu. No oblidaré aquell dia i el dia que el vam 
acomiadar a la classe. No va ser un comiat meu, 
va ser un comiat dels nens. Va ser preciós. 

Com explicaries què és Tàbor a algú que 
mai hi ha posat un peu? 
És una escola creativa, acollidora, de bona 
gent. I de gent que m’estimo. Es treballa molt 
bé. Va ser acollidora per a mi i per als meus 
fills quan van arribar. L’escola ha estat i serà 
sempre la meva segona casa. 

Acabes aquesta etapa satisfeta? 
Els nens d’aquest any han estat molt impor-
tants per a mi: han estat els últims i sempre 
els recordaré. Però n’he tingut molts i me’ls he 
estimat molt. Si he posat només un granet de 
sorra per a que siguin bones persones és que 
ho he fet bé. Això val més que cap altra cosa: 
a la llarga és el que serveix per fer el que es 
proposin.

Gràcies per tot, Rosa! 

El passat 25 d’abril, els nens i nenes guanyadors dels 
Jocs Florals d’enguany, van anar a llegir els textos, 
per segon any consecutiu, a la Residència d’Avis 
“Residencial Provença”
Cada un/a de nosaltres va llegir el seu text o poema i 
en acabar, el avis els van aplaudir molt.
Va ser un acte molt emotiu on vam rebre moltes 
felicitacions per part dels avis.
Al finalitzar l’acte, ens van obsequiar amb un esmorzar.

Jocs florals 
a la residència 
d’avis



Tabor 10

Col·laboracions

Queden poques setmanes pel final del curs i els 
nostres fills i filles ja comencen a notar la me-
lanconia que acompanya sempre el final d´una 
etapa i l´emoció de començar una nova, gran 
aventura. Els anys passats a la Tàbor ens han 
omplert de bons records, ha estat com compartir 
un tros de vida amb la nostra pròpia familia. Els 
mestres i monitors de Servitabor han vist crèixer 
els nostres fills i filles: des que gairebé no sabien 
ni parlar fins les portes de l´adolescència els han 
acompanyat, instruït i educat.
Quantes experiències han viscut en aquesta 
escola i quants records s´emportaran amb ells! 
Des d´aprendre a llegir a fer de padrins de lec-
tura als nens de P5, des de no saber gairebé 
cordar-se la bata a no posar-se-la  perquè “ja 
són grans”, des de participar a les activitats ex-
traescolars a fer ells mateixos una classe (ballet, 
judo, rítmica) per a la resta de companys.
En fi, que ja han crescut i aviat volaran sols... 
només queden les colònies i les festes de final 
de curs per acomiadar-se definitivament de la 
Tàbor: crec que tots necessitarem muntanyes 
de kleenex per a enfrontar-nos a aquest gran 
pas!
I pels pares i mares de sisè... uf, quins mesos 
més carregats d´activitat! Durant els 9 anys pas-
sats a l´escola, és el primer cop que ens involu-
crem en l´organització de tants esdeveniments: 
berenars, una rifa, festa de Carnaval i Sant Jor-
di: tot per finançar el sopar de comiat, per poder 
fer les sorpreses que tenim pensades per als 
nostres petits. 
Els berenars organitzats per mares i mestres 
han estat tot un èxit: a més de pastissos hem 
venut a preus solidaris cafès, jocs de segona mà 
i manualitats fetes pels alumnes i mares particu-
larment creatives.
El dia de la festa de Carnaval, organitzada per 
l´AMPA, la Comissió de sisè va treballar dur per 
preparar bikinis, frankfurts i xocolata amb melin-
dros que van fer les delícies de tots.
Per Sant Jordi, les desenes de roses fetes a mà 
pels nens (gràcies als mestres per la seva Santa 
Paciència!) i pel nostre petit equip de mares ta-
lentoses es van vendre juntament amb els mol-
tíssims llibres aportats per les famílies i l´escola.
Ha estat un any molt intens per a tots i el so-
par del dia 16 de juny serà la cloenda perfecta a 
una etapa fantàstica per als nostres fills i filles. 
Gaudim amb ells d´aquestes darreres setmanes 
i agafem forces per afrontar els reptes que els 
depararà el futur.
Paola Andreoli / Geni Pons

És l´hora dels adéus



Tabor 11

Dels participants  de l’escola de tercer a sisè han estat 
premiats:

CATEGORIA FEMENINA

     3r Carlota Nogueras i Camila Grisolia  8’ 56’’

     4t Sofia Patriarca    7’ 43’’

     5è Rita Subias    6’ 41’’

     6è Gemma Calvo    8’ 35’’

CATEGORIA MASCULINA

     3r David López    7’ 04’’

     4t Tomas Mitchell    6’ 42’’

     5è Pau Ruiz    6’ 20’’

     6è Marc Llorens    6’ 14’’

Hi hagut empat en les classes més participatives, enguany 
han estat 5èA i 5èB amb 15 participants cadascuna.

Moltes felicitats a les guanyadores i guanyadors, i a tots els 
qui vareu participar!!!!

Premis Milla Sagrada Família



Tabor 12

Sant Jordi 2017
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El cel

El cel és blau com un estel

i dolç com la mel.

Quan s’enfada,

ens envia una tronada.

Quan el cel deixa anar aigua,

tothom a treure el paraigua.

Quan el cel deixa anar neu,

l’any serè un bé de déu.

Quan del cel cau calamarsa,

el pagès diu: quin desastre!!

A la nit, el cel és infinit
i tothom està adormit.

Al cel hi tenim Sant Jordi,

que tothom ho recordi!

Que des de més amunt de la lluna

és patró de Catalunya!

Carla Ponsa, 4tA

Englantina d’Or

Jocs Florals

Ha arribat el dia,

el dia dels Jocs Florals.

Amb emoció i alegria

llegim els nostres regals.

Poemes que hem fet nosaltres,

amb il·lusio i dedicació

que compartim amb nens, mestres 

i pares

plens d’esperança i atenció.

Somniem tots amb la ”flor 
natural”,

el premi més desitjat

pel poema més bonic i original

que mai un infant hagi creat.

Saludem els pares amb rialles 

dibuixades,

nervis, cadires i enrenou.

L’escola guarnida amb flors i 
llaçades

i vivim uns Jocs Florals de nou.

Mandala colorida
Zoe Pinell, 5èA

L’amor

L’amor és una sensació

que tens dins el teu cor,

saps si estàs content

o sents dolor.

Si estàs enfadat,

més s’enfada el cor.

Si estàs trist,

plora més l’amor.

Sempre està amb tu

mai es separa,

Quan t’agrada algú,

sents pessigolles a la panxa.

I quan algú

et fa una abraçada,

potser vols fer 

una rialla.

Rosa Vermella
Aroa Ruiz, 3r A

Viola d’OrFlor Natural
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Sant Jordi
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Sant Jordi



Tabor 18

Les histories de La Naia
A la Naia li agrada jugar,

fer deures y també ajudar.

A la gent vol cuidar,

ballar i estimar.

Naia Calderé, 1r B

El nen dels malsons
Hi havia una vegada un nen que es deia Teo que cada nit tenia un malson, però el que 

era estrany és que cada nit era el mateix malson. 

Primer començava bé després anava empitjorant. 

Us agradaria saber com és aquest malson? Doncs veniu amb mi.

Primer estava en un bosc, després apareixien unes fades, el que era terrorífic és que 
apareixa un mag que llançava uns poders a una fada per no poder volar!

Després el mag començava a córrer darrere del nen per llançar-li un nou encanteri. 

Llavors el mag va entrar a casa  i en aquell moment el Teo es va despertar. 

Ara ja és més gran, ja no té aquest malson, el que ell no sap es com va seguir el malson 

però això ja no li preocupa perquèé cada dia té un somni preciós. 

I conte contat ja s’ha acabat.

Joana Calvo Pons, Classe Orques 2nA

El Regne perdut
Hi havia una vegada 5 nenes que eren altes, guapes i espavilades i que es deien: Júlia, 

Aitana, Laia Doillon, Isona i Blanca.

Un dia es van anar d’excursió. De sobte es van allunyar molt de casa seva.

Van seguir caminant fins que van veure unes cases que semblaven les de la llegenda 
del Regne perdut.

La llegenda del Regne perdut conta que hi havia un regne que la seva muntanya va 

entrar en erupció (ja que era un volcà).

Menys mal que les nenes van portar eines!

Després van entrar a les cases. Van veure que hi havia gent allà i les noies els van pre-

guntar: - Sabeu com tornar a Barcelona?

I un noi que vivia allà va dir: - Hola, em dic Mario. Com us dieu vosaltres?

I les noies van contestar:- Nosaltres ens diem Júlia, Aitana, Laia, Isona i Blanca.

Llavors el Mario va dir: - ah val. Veieu aquell camí? Si el seguiu us portarà a Barcelona.

I les nenes van dir: -Moltes gràcies. 

I van caminar fins arribar a Barcelona.

Blanca Ruiz Jiménez 2n B (classe dels taurons)

Si tu…
Si tu fugissis de la guerra…

Si tu fossis diferent...

Si tu fossis d’un país en guerra,

tindries molta por

Han de viure una vida nova,

una vida en un altre país

on no coneixen res de res.

Mai tornaries a veure el teu país igual,

tot fet runes, tot destrossat.

És molt dura la vida per ells,

hem de fer alguna cosa abans no sigui tard.

Núvol blau
Èric Romà 3rA

L’esquirol
Al bosc hi ha un esquirol

que es menja una col.

Pel camí es troba un pi

i veu un molí.

Al costat hi ha un ratolí

que es pensa un rodolí.

Martí Clot, 1r A Àligues



Tabor 19

La tristesa
La tristesa és un sentiment

que et fa sentir malament,

però moltes vegades la gent

ho soluciona somrient.

Quan estàs trist,

res té sentit,

només tens pensaments

que a vegades són dolents.

Només amb un somriure

podries sentir-te lliure,

però si es per ocultar-la

millor ni pensar-ne.

Olivia Cuesta 4tA

El meu pare
Em sento tranquila 

quan em dones la mà

estic segura 

de que amb mi estaràs

Estas amb mi

quan estic trista 

em fas sentir

tota una artista

Ets la llum que il·lumina el camí

el camí fins l’alegria
ja no puc tornar a sentir 

ni tristesa ni agonia

Si estic estancada 

tu em pots ajudar

sempre i quan

em donis la mà

No te’n vagis 

estem bé així

vull que tota la vida 

estiguis amb mi .

Marina Alonso 4tB

El Ball
El ball per mi és important,

expresso les meves emocions

també les meves expressions.

El ball té molts sentiments

amb el que desetresso la ment.

Ballo perquè és un món,

totalment diferent en tot

és una de les meves passions

potser la millor

perquè per mi, és el meu cor.

Tots els dies ballo melodies,

i moltes coreografies
amb molta energia

des de la música tropical

fins la música universal.

El ball per mi ho és tot

perquè em recorda l’amor

puc estar trista,

també puc estar contenta

però sempre seré ballarina

Rebeca (Mar Peralta) 5è A

Sense rostre
No hi ha mirall que et descrigui com ets.

No hi ha persona que et declari els 

sentiments.

No hi símbols que t’escriguin el nom.

L’únic que veig en el teu rostre és el teu cor.

Un cor brillant, vermell com un robí

Que el sento bategar quan estàs amb mi.

També veig en tu, un rostre preciós de 

caràcter graciós.

Quan penso en tu, ric fins l’infinit.
No sé què em passa però et noto aquí.

No sé el  perquè si estàs lluny de mi.

És el meu cor que t’enyora així.

Pepita Piscinas
Mariona Colomer Delgado 5è B

Amistat entre germans
M’aixeco del llit

vaig a veure al meu germà

i em poso content

perquè amb ell m’ho passo molt bé.

Juguem a cartes

i de vegades anem al parc.

Ens posem a riure

i després anem a menjar.

Més tard anem a fer música

sempre estem ell i jo

junts mai no ens avorrim

sempre estem contents.

Mai no ens barallem entre nosaltres

ni quan anem a la muntanya

ni quan dinem junts

perquè l’amor mai no se’ns espatlla.

Radum Jeto
Mudar Khitou 3r B

L’alegria
L’alegria és una emoció

que fa molta il·lusió.

Jo estic ple d’alegria

i sempre content estaré.

Sigui dilluns o diumenge

jo mai no m’enfadaré.

Sóc una bona persona

i mi no m’equivocaré

perquè atent estaré.

Ja m’he equivocat

milions de vegades

però de tot se n’aprèn.

He d’aprofitar per aprendre
ara que encara sóc un nen.

Àlex Apilo
Augusto Hernández 3r B

L’amor
Avui us vinc a parlar 

del sentiment del benestar, 

el sentiment de les papallones 

i les coses bones.

L’amor és aquesta sensació

que t’omple d’emoció.

Quan estàs enamorat

només penses en estar al seu costat.

Quan t’agrada ell o ella

Vols que sigui la teva parella.

Això que us dic és l’amor,

la sensació que se sent al cor!

Doncs això que us he explicat

és l’emoció de l’enamorat.

Mr. Kebab
Adrià Sagués Aredo 5èB



L’adéu
El moment ha arribat,

ara he de marxar,

del lloc on tantes coses he passat

i que sempre tindré al meu costat.

He fet molts amics,

que han anat marxant i venint,

alguns sempre han estat aquí,

i han canviat, al cap i a la fi.

Tinc un mar de records, 

encara que bons no són tots, 

i tot i que d’iguals no hi ha dos, hi ha que 

s’assemblen molt.

Potser després tot ho enyoraré, 

potser tot ho recordaré,

o poder ho oblidaré,

la veritat és que no sé que faré.

El moment ha arribat, 

ara he de marxar, 

del lloc on tantes coses he passat 

i que sempre podré recordar.

Valent (Sergi Vall), 6è A

Somriure fugaç
Pur i cristal·lí,

i tant brillant com un robí.

Així és com em saluda,

fent-me sempre molt feliç.

Veloç i fugidís,

és el fill de la nit.
El contemplo de del llit,

abans d’haber-me adormit.

Sembla una llàgrima de la Lluna,

que va lliscant pel cel.

Una llàgrima molt alegre

i dolça com la mel.

Quan el veig creuant el cel,

quan ja és ben bé al mig,

Em preparo mentalment,

per demanar-li un desig.

“Voldria volar amb tu”,

li demano suplicant,

Però com tots i totes sabem,

mai es complirà...

Gràcies per ensenyar-me,

de tot el que ets capaç.

Gràcies per dedicar-me,

el teu somriure fugaç.

Irene Valdés, 6è B


