
Cartagena, 231-239 • 08013 BCN • T. Ampa 93 436 99 00 • T. Escola 93 435 10 10núm. 55 • juny 2016

Editorial

EDUCACIÓ INFANTIL

  Treballem Romero Britto  

CICLE INICIAL

  Aprenem les formes geomètriques  
Les plantes

CICLE MITJÀ

 El nostre cos

 The Magic English Teacher

CICLE SUPERIOR

 Educació física
 Obra de teatre

EL RACÓ DE LA MÚSICA

 Dansa Ara i Cantània

COL·LABORACIONS

 AMPA

 • Comissió de festes 

 • No som sardines
 Premis Milla Sagrada Família
 Jocs Florals a la residència d’avis

SANT JORDI

Sumari

Equip de redacció de la revista: 
Maite Aguirre, Maite Alonso,  

Carme Bel, Núria Canela,  
Maribel Pinyol, Anna San Ambrosio, 
Leticia Saturio
AMPA: Tel. 93 436 99 00
Disseny i maquetació: DIMFOR S.L.
Dipòsit legal: B-17737-2003

Els bolets a la ciutat que tot ho pot
Ja és un fet: el curs que ve tindrem un bolet. Així, amb el nom de “bo-
let”, és com es coneixen els grups addicionals a les escoles. Per tant, 
al setembre, l’escola tindrà 3 grups de P-3. Un més dels previstos. 

Consorci d’Educació de Barcelona a la direcció de l’escola. “Teniu un 
bolet”. Una sola frase que ha donat lloc a moltes preguntes. Moltes 
sense resposta. I algunes amb respostes poc encoratjadores. 

Primera pregunta: per què? La resposta del Consorci –60%,Genera-
litat i 40%,  Ajuntament- és, com a mínim, decebedora: un error de 
previsió. Diu que, pel pròxim curs, 900 nens més que el curs passat 
han triat escola pública. I s’han de col·locar en algun lloc. Que tot-

de places és un mal endèmic, a la ciutat en general i a l’Eixample en 

de debò, no només amb promeses electorals. Cap tècnic, cap gerent, 
cap expert podia preveure aquest augment de demanda. Ni podia 
pensar en els efectes de la crisi –que fan que moltes famílies triïn la 
pública-, ni en el fet que els resultats de l’educació pública cada cop 
siguin més bons i, per tant, cada cop sigui més demanada. Ja us ho 
dèiem: decebedor. 

Segona pregunta: i com atendrem aquests alumnes, tenint en 
compte que el nostre projecte pedagògic està pensat només per 
a dues línies? Resposta: amb un tutor més. Com? De debò? Amb un 
sol tutor? Doncs sí, aquesta és la posició a hores d’ara. Clarament 

treure més hores. 

Tercera pregunta: i on encabirem aquest grup, si les nostres 
instal·lacions ja són justes a hores d’ara? Malauradament, aquesta 
pregunta encara no té resposta. Estem a l’espera que el Consorci faci 
la seva proposta. I sí, hauria estat més lògic mirar-se l’espai abans de 
decidir si ens hi cabia un bolet... però és evident que el sentit comú és 
el menys comú dels sentits en tota aquesta història. 

Quarta pregunta: i què passarà el curs que ve? Què està fent l’ad-
ministració per a que l’any que ve no tornem a estar igual? Més 
preguntes sense resposta. Paraules buides de contingut.

I cinquena: i què passarà quan aquests nens acabin sisè, si conti-
nuem sense Institut al barri? Farem, estudiarem, projectarem.... i 
bla bla bla. 

Aquesta és la situació. A la Tàbor i a d’altres escoles del barri, que 
el passat 6 de maig ens vam concentrar en senyal de protesta a la 
plaça Sant Jaume sota el lema “No som sardines”. Aquell acte va ser 
el primer, i el públic. Però n’hi ha hagut i n’hi haurà més: continuem. 
Perquè hi ha un mínim indispensable: hem de poder atendre a tots 
els alumnes en condicions. A tots. No demanem cap luxe. Només un 
mínim de qualitat. 

És responsabilitat de tots, sí, però sobre tot de les administracions. 
Tenim un problema, i no és nou. Facin el favor, vostès que poden, i 
posin solució. Surtin dels despatxos i mirin al seu voltant. Deixin les 
estadístiques i passegin pels carrers. Mirin, pensin solucions, oferei-
xin alternatives. No sigui cas que d’aquí a pocs anys siguin vostès els 
responsables d’haver dinamitat el model d’escola pública i de quali-
tat de la ciutat que tot ho pot. 
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educació INFANTIL

Aquest tercer trimestre els nens i nenes d’educació infantil estem coneixent les obres d’en Romero Britto.

Aquest pintor i escultor brasiler combina imatges geomètriques de diferents mides i formes amb l’art pop, 
el puntillisme i la pintura de graffiti a les seves obres.

El seu art es caracteritza per tenir colors molt alegres que li donen vida.

El dimarts 3 de maig es va realitzar a l’escola un taller intercicle en el que barrejant nens i nenes de P3, 
P4 i P5 es va fer un gran mural d’aquest artista. Es van utilitzar diferents tècniques però respectant sem-
pre el dibuix original de l’autor. Algunes d’aquestes tècniques són: pintura, sabó i vernís; paper de diari 
amb pintura i vernís; embolcalls de magdalenes, xurritos fets amb paper; macarrons pintats; trossos de 
roba; retalls de serrells absorbents d’un pal de fregar, etc.

Ha estat molt interessant i ens ho hem passat molt bé!

Equip d’educació Infantil

Tabor 2
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Aquest any hem treballat les formes geomètriques de manera 
diferent. Hem manipulat comparant les figures amb objectes 
reals del dia a dia,  hem jugat a fer simetries amb el propi cos 
i hem treballat la simetria a partir de les lletres de l’abecedari, 
hem creat i estampat tot tipus de figures amb volum.

A més a més hem recordat  i après noves figures.

Ha estat una experiència molt enriquidora ja que ho hem fet 
en equip i hem decidit i parlat com és la figura, quants vèrtexs 
i costats té, quins objectes anaven al nostre pòster i després 
cada grup hem explicat i ensenyat el nostre pòster a tota la 
classe. Treballar de manera significativa és molt  DIVERTIT!!  

cicle INICIAL 2n

Tabor 5Tabor 4

Aprenem les formes geomètriques 
de forma diferent

Hem plantat llavors, a la classe, i hem fet el seguiment del seu 
creixement. Hem anotat i dibuixat els canvis que es produïen al llarg 
d’un petit període de temps.
També hem anat a l’hort de l’escola. Hem ajudat als companys de 
quart a plantar tomaqueres i pebroteres. Hem regat i hem tret les 
males herbes.
Hem après que la feina dels pagesos és molt dura!
Bufff!!!

Els nens i nenes de segon hem treballat les plantes
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cicle MITJÀ

On Thursday 21st April we went to the Tabor library to 
watch a show: “The Magic English Teacher”.
We were sitting in a half circle in front of the magician 
and we were very excited.
Some children helped the magician in his magic tricks.

The magician is from New York City in the USA and his 
name is Jack, he is very smart, funny and friendly.
His job is a magician. He loves doing magic tricks.

Our favourite part of the show was when he did the 
trick of the balls or when he did the trick of the money 
coins, but one moment of the show was very intriguing; 
it was when the magician told us that he was going to 
cut Ana in two parts!

At the end of the show some children learn how to do a 
little trick with their fingers.

We loved the show! It was amazing!

By 3rdA, 3rdB, 4thA and 4thB classes.

Què entra i com surt del nostre cos?
A quart analitzem com ens relacionem amb l’entorn fixant-nos en què ens 
entra dins el cos, com ho aprofitem i com en surt. A partir d’aquí aprofundim 
en l’aparell digestiu i respiratori, que ja coneixíem, i ens endinsem en 
l’excretor, circulatori i reproductor.

Ens ha agradat moltíssim fer maquetes amb materials reciclats, oi que ens 
han quedat força bé?

The Magic English Teacher

Racó de la MÚSICACom ja és tradició a l’escola, els nens i 
nenes de 2n i de 5è curs han participat 
en dues activitats conjuntament amb al-
tres escoles de Barcelona. Els nens de 
2n curs van participar en el Dansa Ara, 
activitat que promou l’aprenentatge de 
les habilitats rítmiques, expressives i 
artístiques dels infants. Després d’un 
treball acurat del repertori de danses 
a l’escola durant el curs, s’organitza 
aquesta jornada en la que els infants 
i el professorat som els protagonistes 
d’un molt bon espectacle de dansa con-
temporània. En aquesta edició la balla-
da final al Palau Sant Jordi va aplegar 
a més de cinc mil nens i nenes de tot 
Barcelona.

Per altra banda, els nens i nenes de 
5è curs, van participar en l’activitat de 
Cantània, la qual és una activitat amb 
diferents fases d’actuació: sessions de 
formació amb el professorat, treball del 
professorat a la seva aula i concerts 
finals interpretats per l’alumnat inscrit. 
Durant tot el curs escolar es treballa 
tant des de l’organització com des de 

l’escola. L’objectiu és organitzar un 
acte per als alumnes que, per les ca-
racterístiques globals pensades ex-
clusivament per a ells, per la qualitat i 
per la implicació personal i col·lectiva 
en l’acte, es converteixi en una vivèn-
cia musical important i inoblidable per 
a tots. Aquest any el títol de la Cantà-
nia era  Babaua. Les desventures de 
Mimí del compositor  Jordi Domènech i 
text de Pere Riera. Enguany l’han can-
tada uns 42.000 infants de 3r, 4t i 5è 
de Primària durant els mesos de maig i 
juny tant a l’Auditori de Barcelona com 
en d’altres poblacions de Catalunya, de 
l’Estat Espanyol i d’Europa. 

Ambdues activitats, tant per part del 
nostre alumnat, de les famílies impli-
cades i del professorat, han estat va-
lorades molt positivament tant a nivell 
musical com per l’experiència de poder 
ser interpretades en espais de la ciutat 
de Barcelona de gran renom.

Mestres música
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cicle SUPERIOR Les classes d’educació física que van fer els meus 
companys em van agradar molt perquè explicaven els 
jocs d’una manera molt divertida i això em va agradar 
molt.. Encara que va ser molt divertit va haver gent 
que estava tota l’estona qüestionant els alumnes que 
estaven fent l’explicació i em va fer sentir malament. 
Sergi Vall

Ha sigut emocionant aprendre coses noves i poder co-
nèixer els gustos de les altres persones. Aïda Rico

Nosaltres hem fet una classe de futbol a educació física.

Primer vam fer una mica de passes i xuts a porteria, després vam fer 
ziga-zaga, vam jugar a un joc que es diu: Torre. Després vam fer el 
joc dels “diez pases” i per ultim vam fer un partit.

Vam sentir una mica de vergonya i una mica de rabia quan no et feien 
cas, però l’experiència ens va agradar molt..

Lulu Alonso i Biel Navarra

La meva experiència com a profe

Quan la Montse em va dir que faria de profe de ballet em vaig posar 
molt contenta. Quan vaig arribar a casa li vaig explicar a la meva 
mare que havia de fer de profe i em vaig posar mans a l’obra. Com 
que tinc molts llibres de ballet i he anat a moltes actuacions tenia 
moltes coses per explicar. El dia següent vaig anar a l’escola i al mig-
dia em vaig posar a fer la llista dels exercicis que anava a explicar. 
També em vaig preparar les gomes per estirar, les sabatilles de mitja 
punta i les puntes. Quan va arribar la tarda ja era l’hora. Havia de fer 
la classe decidida i sense por. Primer els hi vaig explicar una mica la 
història del ballet i després a escalfar. Vam fer: la granota, la papallo-
na, obrir-se de cames, ... Després a la barra. Vam fer: pliés, relevés, 
salts, ... Més tard, el més difícil, que és fer: adagio, tendus, pliés, ... 
I per últim però no menys important les salutacions. Hi ha diferents 
per als dos sexes. M’ho vaig passar molt bé. Isis Fernández. M’ha 
agradat molt fer de professora de rítmica, però quan no et fan cas 
has de posar-te seria. En una paraula, ha sigut emocionant. Quan 
sigui gran vull ser com la Nadia Comaneci, que ha estat la millor 
gimnasta de tots els temps, ha guanyat 9 medalles a les Olimpíades, 
de les quals 5 han estat d’or, i ha estat la primera gimnasta que ha 
tingut una puntuació de 10. Gràcies per donar-me la oportunitat de 
ser profe de rítmica!!! 

Paula Nogueras

La idea que va tenir la Montse de fer que els nens i nenes poguessin ser 
professors a una classe d’educació física va ser molt bona. Nosaltres 
vam fer de professores de tennis, ens va agradar molt però a l’hora de fer 
jocs no feien molt cas, ja que quan feien grups alguns nens es queixaven 
de que no anaven amb els amics i aquestes coses. L’experiència ens va 
agradar molt i va ser molt divertida.

Carla Rodríguez i Aina Batista

Quan vam fer la classe de Judo a E.F. ens vam sentir convertits en 
el paper de professor perquè va ser un intercanvi de sensacions. 
Vam pensar jocs de judo i tècniques. Els jocs eren per fer que els 
alumnes s’ho passessin bé, que en aquest cas, eren els nostres 
companys. Les tècniques eren per ensenyar als nostres companys 
a defensar-se per si mateixos i també per que sàpiguen el que nos-
altres fem a les classes de judo. 

Unai Pérez i Marc Llorens

La meva experiència d’alumne dels nostres companys

A mí, l’experiència de ser alumne de nens i nenes de la meva 
classe no m’ha agradat, la sensació d’obeir a nens més pe-
tits que jo (menys un cas, que la profe ha repetit un curs) no 
m’agrada, em sento inferior als meus companys. La 
Martí Ruiz

Les classes que més em van agradar van ser la de tennis i 
la de futbol, em van agradar molt perquè a la classe de futbol 
vaig aprendre a fer passes, i a la de tennis vaig aprendre com 
tirar la pilota. 
Martina García

M’ha semblat una experiència molt bonica, perquè els nens estaven treballant 
molt bé. I tots ens ho passàvem pipa! 
Lucia Carmona

Judo: En la meva opinió, la classe de judo m’ha semblat molt divertida, i a més 
he aprés moltes tècniques.
Ballet: Personalment no em va agradar gaire però crec que l’Isis ho va fer molt 
bé.
Rítmica: Trobo que s’havien de fer coses difícils per a mi. No és el que més 
m’agrada. 
Miquel Valls

La classe de tennis m’ha agradat molt perquè la Carla i l’Aina ho 
explicaven molt bé. M’ho he passat molt bé i estava molt contenta. La 
classe de futbol m’ha agradat molt perquè m’encanta jugar a futbol i 
quan vam fer el partit, vaig marcar un gol i em vaig posar molt conten-
ta. La Lulu i el Biel ho van explicar molt bé. Aylin Zeybek

Vaig aprendre la historia del ballet i alguns passos de ballet, m’ha 
agradat aquesta experiència tan interessant. La classe de rítmica va 
estar molt bé, vam fer uns exercicis semblants a ioga. Quan vam fer 
tennis era molt divertit, era molt semblant al bàdminton. I la classe de 
futbol no em va agradar molt perquè particularment no m’agrada el 
futbol, però reconec que els meus companys ho van fer molt bé. Això 
de que els nens siguin professors va ser una bona idea. 
Jev Rodzevich

A mi m’ha agradat molt que els meus companys fessin de professors 
i m’ho he passat molt bé. 
Anastasia Sushko

A mi m’ha semblat normal, ni bo ni dolent, al principi m’agradava però al final no molt. 
Això sí, la meitat dels companys no feien cas a la classe de rítmica. Al principi vam fer 
escalfament, després  jocs i vam parlar sobre la vida de Nadia Comaneci. També em 
va agradar ser alumna perquè vaig aprendre molt.
Yasmine Bensalem

M’ha agradat que els meus companys i companyes fessin de professors a classe 
d’Educació física. Van fer classe de Judo, Ballet, Rítmica, Tennis i Futbol. M’han agra-
dat totes les classes.
Lucia Evelyn

Ha estat divertit veure els meus companys ser professors i que 
ens fessin classe. Ha resultat divertit aprendre coses noves.  
Júlia Marco 

A la classe d’educació física vam fer 3 classes diferents: Judo, 
ballet i rítmica. A judo els nostres monitors eren l’Unai i el Marc. 
Ens van ensenyar claus, defenses, a esquivar les claus que els 
rivals et fan... Per a mi va ser molt divertit. A ballet les nostres 
monitores eren l’Isis i la Anastasia. Ens van ensenyar un pas 
que per a mi era difícil, que es deia el vaixell, t’havies d’agafar 
les cames i començaves a anar endavant, enrere i així tota l’es-
tona. Però després de molt temps et feien mal les cames. A mi 
em va agradar molt, espero repetir-ho. A la classe de rítmica les 
nostres monitores eren la Paula i la Yasmine. Vam agafar uns 
matalassos petits per fer el pont, obrir-se de cames i mes coses 
difícils. La classe va ser molt divertida, i em va agradar molt. 
Camila Toro

La nostra experiència a l’obra de teatre durant el segon trimestre del curs ha 
estat molt divertida, molt emocionant però a la vegada vam estar una mica 
nerviosos, però al final ens vam tranquil·litzar i ho vam fer molt bé. El títol de 
l’obra era “ Oh, llar dolça llar”. A continuació us farem cinc cèntims a través 
d’una entrevista. – Qui eres a l’obra? Jo era l’Eladi, el protagonista que 
era un senyor que estava de vacances però la seva família no el deixava 
en pau. – Com et vas sentir quan vas fer l’obra? Nerviós i amb por de no 
fer-ho bé i que se m’oblidés el paper, a sobre estava el Carles, un dels 
meus professors preferits – Et va agradar l’obra? Em va agradar molt, m’ho 
vaig passar molt bé i vam aprendre molt. Ara entrevistarem a la persona 
que va interpretar en Fèlix, el psicòleg que ajudava a l’Eladi: – Com t’ho 
vas passar? M’ho vaig passar molt bé encara que al principi estava molt 
nerviós. -A l’obra com ajudaves a l’Eladi? Al principi li vaig dir que estigués 
amb la seva família, el majordom i la veïna i després d’estar amb tota la 
seva família me’l vaig tornar a trobar al carrer, l’Eladi estava molt enfadat i li 
vaig donar els últims consells, aquests sí li van agradar. 

Wen, Fernando, Itziar

La nostra experiència a l’obra de teatre

Al segon trimestre els nens i nenes de 5è 
vam començar a practicar una obra de teatre 
que es deia: “La Caputxeta Vermella”. Jo era 
l’àvia i la meva millor amiga també era l’àvia. 
Jo em vaig riure molt assajant!!!! Cap allà 
al tercer trimestre vam interpretar l’obra als 
nens de P.5. Vam fer dos grups: un anava 
amb la Montserrat i un altre amb la Montse. 
M’ho vaig passar super bé fent l’obra de 
teatre. 
Mireia Carvajal
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AMPA

Benvinguda, Comissió de Festes!

Aquest curs un reduït grup de pares i mares de la 
Tàbor ens hem proposat treure la pols als gegants 
i capgrossos de l’escola. Molts potser no ho sabeu 
però la Tàbor en té i estan guardats (i amagats) en 
una petita habitació. De fet, pel passadís de l’escola 
es pot veure com treuen el cap la mulassa i un dels 
gegantons per una finestreta però, fins ara, ningú 
els ha vist de cos sencer. Per aconseguir que formin 
part de l’actiu de l’escola i les seves festes, vam 
crear la Comissió. Poca gent, ben avinguda i amb 
ganes de fer coses. De moment ja hem participat 
en fires i festes del barri, hem fet xapes, un concurs 
per trobar el logo de l’escola, hem guarnit el pati 
de l’escola per als Jocs Florals i ens ha passat pel 
cap participar properament a les rues de Reis i 
Carnaval del barri. Si voleu que l’escola tingui més 
i millors festes, les portes estan obertes! Hi esteu 
tots convidats!

Maite Alonso

No som sardines!
“No som sardines!”. “No volem bolets!”. “Escola pública 
de qualitat!”. 

Aquests són els lemes que es podien sentir el passat 
6 de maig a la plaça Sant Jaume. Les AMPES de les 
escoles de primària de l’Eixample afectades per una línia 
addicional el proper curs, van promoure una concentració 
lúdico-festiva per fer sentir el nostre rebuig a aquest tipus  
de “tapa- forats” (que no solucions) davant la manca de 
places a l’escola pública.

Penseu que allò va ser possible gràcies a pares i mares 
que han dedicat temps i esforços a la seva organització. 
Per això, va ser  tot un èxit comptar amb tots aquells que 
vàreu acompanyar i recolzar la iniciativa!!!! Us estem molt 
agraïts!  

Però això no queda aquí! La nostra reivindicació segueix 
en marxa i és cosa de tots. Perquè volem una escola 
pública de qualitat per els nostres fills i filles.

Maite Alonso

Col·laboracions

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

CATEGORIA FEMENINA

3r Femení à SOFIA PATRIARCA  8’38’’
4t Femení à RITA SUBIAS 7’08’’
5è Femení à PAULA NOGUERAS 8’28’’
6è Femení à BERTA COMAS 6’24’’

CATEGORIA MASCULÍ

3r Masculí à SERGIO SANCHEZ  7’40’’
4t Masculí à MARTÍ ORTEGA 6’51’’
5è Masculí à MARC LLORENS 6’48’’
6è Masculí à FERNANDO ORTEGA 6’51’’

La classe més participativa ha estat 4t A amb 15 alumnes

Moltes felicitats als guanyadors i guanyadores

Premis milla sagrada família

El passat 28 d’abril vam fer la primera trobada de jocs florals a 
la Residència d’Avis “Residencial Provença”

Com que no hi podíem anar tots els nens i nenes de l’escola, i 
vam anar els guanyadors d’enguany dels Jocs Florals.

Cada un/a de nosaltres va llegir el seu text o poema i en acabar 
el avis ens aplaudien 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

Sant Jordi 2016
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Sant Jordi 2016

Ramon

Amb nosaltres ja no estàs

però dintre meu sempre hi seràs.

Tu em vas ensenyar a estimar
i això et volia demostrar.

Quan deies el meu nom

era més el petit el món,
només estàvem tu i jo sols

quin moment més dolç!

M’agradaria estar al teu costat

i tot haver-te explicat.

Si tothom t’hagués conegut,
segur que els haguessis commogut.

Quan algo bé he fet

miro al cel i em piques l’ullet.

Un bon tiet sempre seràs,
encara que al meu costat no estàs.

Sé molt bé que La Cerdanya

sempre t’acompanya.

I sé que tu m’acompanyes a mi,
seguiré el teu camí. 

Berta Comas (6èA)

Els castells

El moment ha començat

El que tots hem esperat.

La pinya s’està montant 

i jo m’estic preparant.

Pujo amb il·lusió
De no tenir por

l’anxeneta ja està 

i jo m’estic colocant.

Tinc por que caigui el castell

I fer-me un cop al clatell

l’anxeneta m’està passant

és el moment més exitant.

Tinc l’il·lusió de descarregar-lo
I també de baixar-lo.

Ja l’hem descarregat

Ja tot ha passat!

Léa González (4tB)

Les llàgrimes

Les llàgrimes són transparents
encara que no ho podem 

veure

duen molts sentiments.

Llàgrimes d’alegria

o llàgrimes de tristor,
formen part de la nostra vida

des que sortim al món.

Les llàgrimes són nostres
no les podem regalar.

Són una mostra
del que sentim de veritat.

Joana Amador López (3rA)

Poble estimat

Lloc petit,
lloc encantat,

Quanta gent t’ha vist,
Quanta gent t’ha estimat. 

Cases grans i velles, 
Cases de tots els colors, 

Que a la Primavera,
Omplen els balcons de flors.

Entre camps i camins,
Entre boscos i fonts,

s’erigeix el castell,
a la vista de tothom.

Els avis recorden,
I expliquen als nets,
Històries i contes,

De ja fa molt temps.

Jo em vaig fent gran,
i ell sempre hi és, 

Em fa pena quan marxo,
però se que tornaré.

Max Subías (6èB)

Hi havia una vegada, quan els ocells encara tenien dents...
...als pobles encara hi havia bruixes, i a la gent no és que els hi 
agradés, precisament
(tot i que fos molt complicat descobrir-les, ja que es podien camu-
flar amb qualsevol cosa).
Ai!!! Perdó encara no m’he presentat. Jo em dic Nikki, Nikki Ho-
llister, i tinc 10 anys. Estem a l’any 2010. Suposo que us pregun-
tareu com se el que us he dit abans bé, no us mentiré, la veritat és 
que ho se perquè la meva mare n’és una. I no cregueu que és fàcil 
ser la filla d’una bruixa, ja que a l’escola ningú vol estar amb mi i 
tothom diu que sóc una “friki” i que sempre utilitzo la màgia de la 
meva mare per a fer el deures (·_·). Bé, tothom excepte dues per-
sones, la Chloe, la meva millor amiga, que la seva mare també és 
una bruixa, i en Brandon, el noi que m’agrada. Tot i que és un GDF 
( Guapo, Famós i Divertit) és molt més respectuós que la meva 
“archienemiga”, que per cert, també està colada per  ell, i sempre 
que intentem parlar junts ella ve i ho espatlla tot.
Em cau tan MALAMENT aquesta tia. (·_·)
Per cert, ella es diu Jessica, Jessica Maxwell.  És la nena més popu-
lar de l’escola per això tothom  l’adora, si més no, la respecten. Jo 
en canvi, sóc la més “pringada” després de la ronya que s’acumula 
a les dutxes.

Després tenia mates, a veure, no m’entusiasma però tampoc està 
tan malament. 
Com sempre, m’he trobat amb la Chloe a la taula 8, que és com un 
lloc sagrat per a nosaltres. Avui tocava hamburguesa amb patates, i 
hem acabat ràpid, i com que només queda un mes per a que s’acabi 
el curs les classes acaben a les 13:00h i tinc la tarda lliure per fer el 
dibuix.
AHHHHH SIIIIII!!! Encara no he dit que qui guanyi el concurs 
d’art, a part
de passar a ser el/la més popular del curs, sortirà en un concurs 
que ara està de moda, en el que artistes amateurs tenen 15 minuts 
per exposar i explicar les seves obres d’art. I, a veure, no em vull 
“xulejar”, però la veritat és que dibuixo i pinto MOLT bé, i crec que 
tinc possibilitats de guanyar.
UEEEEEEE!!! ;)
EL DIA DEL CONCURS D’ART...
Estic súper emocionada!!!
Avui per la tarda és el concurs d’art!!! ;)
Ahir vaig estar fins les dotze de la nit fent el dibuix, i em va quedar  
fantàstic!!!
Només he de passar un dia de classe i ja podré començar a 
preparar-me pel concurs!! De fet, ara que hi penso, és només mig 
dia, cosa que fa que el matí sempre passi súper ràpid.
estava recollint, han vingut els productors del concurs,(que feien 
de jurat), i m’han dit que no m’havien triat perquè el concurs és per 
a amateurs que han de millorar MOLTES coses, i que tan el meu 
dibuix com el de la Chloe, els hi ha semblat tan professionals que 
els volia exposar ja!!!!
Diu que aquest estiu ja estaran exposats. En canvi, la Jessica s’haurà 
d’esperar fins al desembre.
Quan s’han anat, li he explicat tot a la Chloe i també s’ha posat 
súper contenta!!!
Les nostres obres d’art serien exposades en una galeria d’art com si 
fossim professionals!!
UEEEEEEEEE :) ;) 

EL DIA SEGÜENT...
Aquests dies han anat de conya, i m’ho he passat molt bé, i per 
acabar-ho d’adobar, es veu que en Brandon va sentir tot el que em 
van dir els productors, i ho ha dit als seus amics GDF. És a dir, que 
ara la Chloe i jo som les més populars del curs, tant, que la taula 

dels GDF ha passat de ser la 4, a ser la 8. Fixa’t si som populars, que 
ho som més que la Jessica i la Mackenzie!!!
QUÀDRUPLE UEEEEEE!!!! ;) :) Bé, però això podria canviar, ja 
que d’aquí a dos dies hi ha un concurs de dibuix i tothom hi vol 
participar, jo inclosa. Però si hi ha tanta demanda és perquè es diu 
que qui guanyi es convertirà en el/la més popular del curs, i bé, ja 
hadit que la meva mare és una bruixa, i pot fer màgia, i podria...      
...però no que la meva mare sigui una bruixa no vol dir que jo sigui 
una tramposa.
EL MATÍ SEGÜENT...
Avui m’he despertat molt entusiasmada, perquè faré el meu di-
buix!! ;)Però primer he de passar un altre dia a l’escola, cosa que no 
em fa gaire gràcia.
JA A L’ESCOLA...
Bé, avui almenys he començat bé el dia, ja que la Chloe m’ha 
fet una sorpresa venint-me a buscar per anar juntes a l’escola, 
UEEEEEEEEEEEE!!!
A veure, em sembla que la primera classe que tinc avui és biologia, 
quin rotllo, estic al costat de la JESSICA!!! (·_·)
En realitat no m’importa gaire, perquè es passa tota la classe 
parlant amb la Mackenzie, la seva millor amiga, que per cert està 
sentada a la taula del costat. Tot i que se que sempre parlen de mi. 
La part positiva és que n Brandon també té la taula al costat de la 
nostra i nosaltres també passem l’hora parlant junts. De fet, avui 
m’ho he passat tan bé amb ell que  l’estona de classe m’ha passat 
súper ràpid. 
DESPRÉS DE DINAR...
Que bé, d’aquí 20 minuts comença el concurs i jo ja ho tinc tot a 
punt!! Com sempre he dinat a la taula 8 amb la Chloe. Hem estat 
parlant sobre el concurs i m’ha ensenyat el seu dibuix. La veritat 
és que li ha sortit de conya, també he vist el dibuix de la Jessica, 
però aquest l’he estat veient durant tot el matí perquè n’ha penjat  
imatges per tota l’escola, i també és bastant “xulo”. Però es veu 
que com he portat el dibuix a l’escola i l’he deixat a la motxilla, un 
GDF l’ha vist i l’ha ensenyat a tothom, i ara tot el curs té clar que 
guanyaré jo.
Ostres! Que despistada,  m’ha passat el temps tan ràpid que ja han 
passat els 20 minuts i em criden per a que exposi la meva obra 
d’art. QUE BÉ!!

DESPRÉS DEL CONCURS...
Estic súper contenta!!!
No he guanyat, però ha passat una cosa millor. Després de que 
diguessin que la Jessica havia guanyat, quan ja 

FI
O POTSER CONTINUARÀ?? MMMMMM.....

Noèlia Blázquez (5èB)

Premi a la Millor Prosa)

Un concurs de somni

Flor Natural Englantina d’Or

Accèssit

Viola d’Or Englantina d’Or



Tabor 14 Tabor 15

Hola, em dic Júlia i tinc un diari secret.
El meu diari té un secret, és màgic.
Tot va començar així. Era un dia de classe normal . Havien 

obert una nova biblioteca i tots anaven però jo no. Jo vaig 

anar a l’antiga, que estava al costat de casa meva, a buscar 
un diccionari.

No hi havia ningú, estava a punt d’agafar el diccionari quan 
es va obrir una porta secreta i darrera es veien unes esca-

les. Vaig baixar per elles i en arribar a baix, vaig veure un 
diari , que al costat tenia una nota amb unes instruccions 
que deien: perill, és màgic, fa el que tu vulguis, escrius 
alguna cosa i es compleix.

 Vaig sentir un soroll, es va tancar la porta de cop. Vaig co-

mençar a demanar ajuda i ningú m’escoltava. Van passar 
cinc minuts i vaig tenir la idea de fer servir el diari màgic, 
el vaig obrir i vaig dibuixar una porta amb una creu a so-

bre. De sobte, va desaparèixer la porta i vaig poder sortir.
Quan vaig sortir al carrer tot estava parat, la gent estava 
parada, els cotxes estaven parats...
De sobte vaig escoltar una veu, vaig obrir el diari i vaig 
veure el futur i un fantasma que em sobrevolava, em vaig 
ajupir i vaig anar corrents cap a casa meva. Quan va passar 

el fantasma tothom va començar a moure’s.

En arribar a casa li vaig explicar tot a la meva mare i no 

s’ho creia. Vaig obrir el diari i no funcionava. Pensant que 

no funcionava, el vaig deixar al meu bagul.
Van passar mesos sense fer cas al diari màgic. 

Un dia, fent neteja, vaig trobar el diari i per curiositat, el 
vaig obrir i de sobte, em vaig trobar dins el diari, davant 
meu hi havia un castell, vaig entrar, feia molta por, vaig 
obrir una porta i de cop tot era abstracta. Vaig sortir 

corrents d’aquella habitació, vaig obrir una altra porta i tot 
era comestible. Quan estava ben tipa de menjar vaig sortir 
d’aquella habitació. Intentava buscar la porta de sortida. 
Quan vaig entrar en una de les habitacions, vaig poder 
veure, gràcies al diari, tot el que estava passant a fora. En 
aquell moment vaig entendre que tot això era una trampa. 

Vaig poder sortir del diari. Quan estava corrents per anar 
a la plaça, vaig tornar a veure el fantasma i vaig tenir una 
idea, li vaig dir al fantasma:
Vina aquí·, què tens por? Vine, vine!
El fantasma va venir, vaig obrir el diari i vaig dibuixar una 
presó , el vaig fer entrar i vaig tancar el diari per sempre 
més.

Conte contat, conte acabat.

Júlia Marco (5è A)

Premi Prosa

Accèssit

La reina
Els guanyadors
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Tabor 18 Tabor 19

El pirata

Hi havia un pirata
que es deia Malapata

que tenia una gata 
i una bata.

La gata tenia molta gana 
i es va menjar una banana.

El pirata Malapata
se li va trencar la seva sabata. 

Nicolás Padilla, 1rA
Premi extraordinari

Brou de Rodolins

El tambor
es frega amb un sabó

per tocar millor 
al concert del carreró.

La meva tieta 
menja una piruleta
i veu una marieta 

jugant amb una rateta 
de la maneta.

Hi ha un senyor mut
que té un escut

perquè ha matat a un ós pelut
que viu al sud.

Roc Mussach, 1rB
Premi extraordinari

El gat molestat

El gat 
puja al terrat

per estar ben amagat
del gos del veí Bernat.

Màrio Hernàndez,1rB
Accèssit premi extraordinari

El meu conill

Tinc un conill,
blanquet amb set taques
i per això li diem Taques

De vegades el disfressem
i molt bé ens ho passem.
Li posem per una cama

un divertit pijama.

Es menja totes les galetes
amb les seves dentetes.

Fa dos dies que no ha sortit
i no s’ha mogut del llit.

Carlota Nogueras, 2n A
Premi extraordinari

L’aranya

Aquesta aranya 
és molt estranya

viu en una cabanya
a dalt de la muntanya.

Un dia va veure una piranya
i la va agafar amb una canya.

Amèlia Ortega, 2n B
Premi extraordinari 

La gata

Jo tinc una gata
que  li agrada la nata,

porta corbata
damunt de la bata
i miola tota sola

mentre llepa la cassola.

Mel Gisbert, 2nB 
Accèssit premi extraordinari

El Lego

És aquell que s’encaixa
i es guarda en una caixa,

es pot fer una forma i després,
es desmunta.

Es necessita molta creativitat,
si no tens les instruccions

al teu costat.

Biel García Tomàs 3rB
Premi extraordinari

El cau

Cada dissabte a les sis
me’n vaig al paradís.

M’esperen els meus amics
per jugar a jocs divertits.

De vegades fem excursions
que ens agraden molt.

Un dia els caps
ens fan els sopars.

Xerrem i ballem
fins que acabem.

De vegades dormim en tendes
i ens imaginem llegendes.

Quan ens despertem,
ens saludem i juguem.

A l’hora d’esmorzar,
tots a xerrar!

T’ha agradat el meu cau?

Mireia B. Mota Provencio 3rA
Premi extraordinari

El meu amic

Jo tinc un amic
Que és molt divertit.
També és  molt ric,

i el conec des de petit.

És alt com un gegant,
i de vegades va elegant.

Us estic explicant,
que és fascinant.

No us ho vull dir,
però us ho sabreu així;

el vaig veure ahir,
i molt em vaig divertir

Hi tinc amistat,
i de vegades m’ha impressionat.

Al meu costat molt ha estat,
i molt bé sempre ens hem portat.

Arnau Gil 4tA
Premi extraordinari

L’alegria

L’alegria és com la cançó
bonica d’una flor,
que quan l’obres 

fa bona olor.

L’alegria és un sentiment 
que et fa estar content

no cal estar trist
quan la tens en ment.

L’alegria és positiva
i mai negativa 

perquè et fa veure 
millor la vida.

Ruben Vazquez Rojas 4tB
Premi extraordinari

Sant Jordi 2016



La meva amiga Maria

Tot va començar aquell dia
quan va acabar l’escola,
vaig conèixer a la Maria

prenent-se una Coca – Cola.

Amb cara estranya em va mirar
i jo “que mala amiga” vaig pensar.

En el moment en que ella em va parlar,
des d’aquell dia tot va canviar.

Gràcies per aquelles nits,
que amb tu han sigut millors,
 i per aquells conflictes petits

que teníem tu i jo.

Quasi cada dia quedem
i de moltes coses parlem,

cada dimarts i dijous ens veiem
i a tennis juntes juguem.

La nostra amistat sempre estarà,
ningú mai ens separarà,

el meu amor sempre tindràs
i al meu cor sempre estaràs.

Carla Rodríguez (5è A)
Premi extraordinari

La Música

Amb la música es pot cantar
que no falti ballar

Sense cap preocupació
i amb molta passió.

Aixequeu tots les mans a munt
que comença la festa

amb la música,  el DJ amunt
i així ningú la detesta.

Pots escoltar el Pop,
aquesta per mi la millor,

el Jazz i la més bèstia el Rock
però vosaltres en podeu escollir de 

millors.

Sona la cançó i el que jo vull és ballar,
amb diversió vull cantar i ballar,

sentint la música
i tu al meu costat.

Laia Marín 5è B
Premi extraordinari

Instants de Felicitat

Quan em desperto al meu llit
se’m dibuixa un somriure a la cara

perquè veig al meu pare  i a la meva mare
els abraço ben fort i sento una sensació de benestar:

jo estic amb ells a la nostre llar.

Recordo els moments amb els meus estimats amics
fent aquelles divertides festes al estiu 

fins a les tantes de la nit 
sense que ningú digui que ens hem avorrit

Passejant amb la família per la tarda
mirant el mar que sembla que s’allarga.

Què en penses tu de la felicitat?
Per a mi es tenir a la meva família al costat.

Toni Escámez (6èA)
Premi extraordinari

Sant Jordi, el valor i la por 

Escric aquest poema 
perquè estic inspirat

i crec que amb això acabo el tema
espera! Que encara no s’ha acabat

La història va d’això:
Un cavaller alt i cepat

va arribar a un poble molt bufó
on s’hi trobà un rei molt  esverat

Un drac afamat i boterut
de tres en tres les donzelles es menjava

fins que sant Jordi cavaller saberut
li va dir que això s’acabava

Amb una llança li va punxar el cul,
el pobre drac espantat 
va marxar fent el ridícul

i diria que aquest conte ja s’ha acabat.

No sé si ho heu endevinat
però aquest cavaller és un servidor,

les meves pors el drac afamat
i la llança el valor que venç la por.

Intiwaman Deop (6èB)
Premi extraordinari

Tempesta

Sobre el llit de la muntanya,
com teranyines d’aranya,

uns quants núvols fan l’amor
s’abracen i s’estiren amb cor

Quan dos núvols es fan un petó,
formen un mar de cotó,

ploren llàgrimes de felicitat,
fent plorar al del costat.

Tots plorant a l’uníson,
treuen al cel la son.

Ballen una dansa sense fons,
l’orquestra dels llamps i trons.

La interminable dansa van ballant,
tots junts van giravoltant.
Tot contemplat per elles,
elles les velles estrelles.

Un mar d’amor,
sobre les muntanyes.

Teixit de por,
coses extranyes.

Chloé González (6èB)
Accèssit Premi extraordinari


