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Amb aquest número volem acomiadar la revista en paper de l’escola.
La revista va començar amb l’escola, però durant els anys de transició d’un
edifici a l’altre, es va deixar de fer. Superats els entrebancs, la revista es va
reemprendre de nou, amb el número 0 el juny del 1997 amb una edició en
blanc i negre, coincidint amb la inauguració de l’edifici nou el curs 1996 - 97.
Han estat 22 anys ininterromputs on us hem explicat les activitats que feien
els nens i nenes a l’escola, les sortides, on hem tractat temes educatius
d’actualitat...
Ara, però, coincidint amb els 50 anys cal mirar endavant i donar pas al
format digital. El futur és digital, però s’ha de construir en el present.
L’escola Tabor va ser pionera a l’hora d’entregar una revista informativa a
les famílies i ara ha de ser pionera ha donar aquest contingut en el format
digital. Per això aquest curs ha nascut la Finestra de la Tabor, la revista digital
de l’escola. És una oportunitat pels lectors i lectores ja que podran accedir
des de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment.
Esperem que entre tots plegats continuem fent de la revista un espai obert,
que reculli les aportacions de tots i totes els qui formem part de la comunitat
educativa.
Moltes gràcies alumnes, mestres, famílies que l’heu fet possible al llarg
d’aquests anys!!!
També volem fer un agraïment molt especial a la Sussi Esteban, mare de
l’escola que al llarg d’aquests anys ha fet tota la maquetació de la revista.

Equip de redacció de la revista:
mestres i alumnes, AFA.
AMPA: Tel. 93 436 99 00
Disseny i maquetació: DIMFOR S.L.
Dipòsit legal: B-17737-2003

comunitat de PETITS

Els alumnes d’infantil estem treballant l’autor Sol Lewitt. Un autor que es
relaciona principalment amb l’art conceptual i el minimalisme.
Aquest, principalment treballava amb figures geomètriques, sobretot el
cub i figures derivades (estrelles de 4 puntes, rombes...), línies paral·leles,
angles rectes...

SOL LEWITT

També utilitzava colors primaris i vius: verd, vermell, groc, i blau
principalment. I en altres obres, però mai a l’hora, també utilitzava els
colors blanc i negre.
Nosaltres aquest trimestre hem volgut conèixer moltes d’aquestes obres i,
crear les nostres pròpies utilitzant les mateixes tècniques que ell. Intentant
reproduir moltes de les que ell va crear i imaginar, però sense perdre
l’essència i creativitat pròpia de cada nen i nena.
Les progressions i les escultures en forma de torre o piràmide també són
part del seu estil. Lewitt jugava amb la integració de les obres d’art a
l’espai on s’havien d’exposar. Va ser un dels pioners de les obres Site
Specific, que vol dir que creava obres que havien de fer-se només en un
lloc perquè sense el lloc l’obra no era la mateixa. Creia que obra i espai
on es mostrava s’influenciaven mútuament.
Nosaltres, aquí a l’escola, també n’hem volgut fer una d’aquest estil. Entre
tots els nens i nenes de P3, P4 i P5 hem reproduït la seva famosa obra
Splotch. Ha estat un taller de varies sessions en els que els nens i nenes
dels diferents cursos han col·laborat de forma conjunta i s’han ajudat per
poder crear-la. Ha estat fantàstic treballar en equip!
Hem gaudit molt de la pintura i també, de l’escultura. Amb materials
diversos també hem intentat representar algunes de les seves obres amb
volum.
Han estat unes setmanes d’experimentar fantàstiques!
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comunitat de MITJANS

Visita autors
Com a part del pla de lectura de l’escola, cada any rebem, pels
volts de Sant Jordi, la visita d’un escriptor o escriptora d’un llibre
que cada curs ha llegit.
Un drac al Jardí, de la Gemma Armengol, ha estat el llibre que hem
llegit a 1r. A 2n, La Verònica vol un amic, del Pep Molist. Finalment,
a 3r, Un pit-roig a la motxilla de la Maria de l’Àngels Juanmiquel.
Gràcies a aquesta visita, durant la qual ens van signar i dedicar
el nostre llibre, vam poder conèixer millor els autors així com les
seves històries i els seus processos creatius.
És sempre un plaer poder apropar-nos als protagonistes del món
literari i aprendre cosessobre ells i les seves creacions.

Tothom a l’escola
Durant aquest curs hem iniciat el projecte “Tothom a
l’escola” en el qual s’ha convidat les famílies a entrar
a les aules a compartir un espai i un temps amb tots
nosaltres. Hem pogut gaudir, entre d’altres, d’un
taller de fotografia sense càmera, de l’inici compartit
de la lectura d’un llibre que ens van deixar a l’aula,
de fer de periodistes, d’un viatge a Egipte, d’un taller
de llenguatge corporal o d’un taller de cuina per
aprendre un plat típic del seu país d’origen.
Sabem que moltes famílies més haurien volgut
participar del projecte i us animem a participar
els propers cursos. També volem agrair la vostra
participació i interès per fer possible aquesta
col·laboració entre famílies i escola. La valorem d’una
manera molt positiva pels vincles i sinergies que es
generen, per l’enriquiment personal i professional de
tota la comunitat.
Moltes gràcies.
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Tothom a l’escola

Context

Aquest segon trimestre i per segon any consecutiu, hem
treballat per context, on cada nivell ha treballat de manera
integrada totes les àrees curriculars mitjançant un tema en
concret.

l’arribada al consens, l’autonomia dels infants, l’adquisició
de responsabilitats mitjançant els rols particulars de cada
membre del grup i la inclusió de tots els alumnes en les
propostes.

A 1r hem treballat el cos humà i el seu creixement, a 2n,
el barri i a 3r, la prehistòria. Una de les característiques
que hem contemplat en aquesta manera de treballar és
l’organització per grups cooperatius de l’alumnat. Amb
aquest tipus d’agrupament potenciem la negociació i

Com a novetat, aquest curs, el treball per context va
concloure en una setmana d’exposicions on tots els grups
van ensenyar a la resta de l’alumnat de primària els resultats
de tota la feina feta.
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comunitat de GRANS
Sortides de curs
vinculades al context
Aquest curs l’alumnat de quart han desenvolupat el
treball de context treballant principalment les àrees
de medi i de llengua catalana i castellana.
Les tres principals activitats han versat en l’elaboració
per part de l’equip docent de dos quadernets, un
sobre la visita a Bàrcino i l’altre sobre la visita a
Tàrraco i la creació d’un Webquest sobre els romans.
Tant l’elaboració dels dos quadernets com la creació
del Webquest han coincidit amb les dues visites més
importants i significatives fetes durant el curs: la
visita a Bàrcino, el 31 de gener i la visita a Tàrraco,
el 28 de febrer.
Per garantir la màxima implicació amb el procés
d’aprenentatge per part de l’alumnat i vetllar per
aconseguir el màxim grau d’aprenentatge significatiu,
hem constatat que el fet de coincidir en espai i temps
les activitats realitzades a l’aula amb les sortides de
curs ha repercutit molt favorablement en els resultats.
Va ser un goig observar i constatar que els nens i
nenes de quart coneixien i dominaven molts dels
continguts de les dues visites i quan les guies feien
alguna pregunta sobre la visita a Bàrcino i Tàrraco,
més d’una ma s’alçava per donar la resposta correcta.
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Amb A de Brossa
La Cantània és un event musical en el qual paricipen moltes escoles. De
la Tabor hi anem els nens i les nenes de cinquè. Aquest any la Cantània
tracta dels poemes de Joan Brossa. El 2019 es celebra el centenari del
seu naixement.
A l’escola ens aprenem les cançons amb la Montserrat, la nostra mestra
de música. Els assajos els vam començar al gener! També hem hagut
de preparar algunes manualitats, com per exemple una B girada , que
és una màscara, per a la cançó Carnaval. A més a més, en algunes
cançons hem de fer moviments: Eco, Jardí de la Reina, Sonet de
Paper... Nosaltres som part del cor 2 i en total n’hi ha quatre.
L’actuació serà a l’Auditori, el 30 de maig. Serem uns vuit-cents nens i
nenes aproximadament. Començarà a les 11:30, però nosaltres hi hem
d’anar abans, perquè farem un assaig general amb les altres escoles i
amb els músics. El concert durarà més o menys una hora i mitja.
Us hi esperem!
Adam Hachemi i Alejandro Wu
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comunitat de GRANS
VISITEM L’Mnatec
(Museu de la Ciència i la
Tècnica de Terrassa)
El Divendres 3 de Maig, era un dia gris, amb pluja incessant
i una mica de fresqueta. Tots estàvem impacients esperant
l’autocar per anar al Museu . Tothom ens havia dit que seria
una sortida molt divertida i especial, però al tractar-se d’un
museu no ens ho acabàvem de creure.
Al arribar-hi ens vam haver d’esperar una bona estona, fins
que dos guies experts ens van venir a recollir per iniciar la
visita. Abans però, vam esmorzar en una sala annexa i tot
just acabar ens vam dividir en dos grups per començar la
primera de les dues activitats que faríem.
Primer vam fer un recorregut per diferents sales del museu
tot descobrint com vivia la gent de l’època, quines costums
tenien i sobretot, quines condicions de feina hi havia a la
fàbrica tèxtil. Ens va sorprendre força conèixer tot el que
envoltava la vida a la fàbrica (els diners que guanyaven per
jornada laboral, com anaven vestits, les diferències de sou
entre homes i dones...).
També ens van mostrar la màquina de vapor i les diferents
màquines de la fàbrica (filadores, separadores de fil...).
Més tard ens van fer anar cap a un lloc estrany on hi havia
un senyor assegut i sense moure ni un dit. Uns minuts
més tard ens van dir que ja no érem nens de 6è i que ara
érem nens que buscàvem feina al 1910. Aquell senyor es
va despertar i ens va començar a cridar que havíem arribat
tard. Lo pitjor va ser quan ens va fer disfressar-nos a les
noies amb faldilla i mocador, i els nens amb un davantal.
Per acabar, vam anar al laboratori on ens van ensenyar
invents que es van descobrir a aquella època i vam aprendre
moltes coses referents a la llum, l’energia i la matèria.

Col·laboracions

Bibliotabor

Hola, nosaltres som: la Sinead, l’Aina, la Lluna i la Diana de
6è, i durant aquest any hem estat ajudant a la Carme i a la
Montserrat a la biblioteca de l’escola tots els dimarts.

Vam començar a fer el personatge misteriós de primària i
mes tard el d’infantil. Va ser complicat trobar personatges
que tothom conegués, però al final ho vam aconseguir!

Tot va començar quan un dia de classe ens van dir que
podíem ajudar a la biblioteca de l’escola! Ens va fer molta
il·lusió saber que ens havien escollit per fer aquesta feina, i
el següent dimarts ja érem a la biblioteca catalogant revistes
i llibres.

Ara els hi explicarem a algun/a company/a de 5è el que hem
fet, i així, que el curs vinent puguin fer aquesta feina.
A nosaltres ens ha agradat molt aquesta experiència i ens
entristeix marxar de l’escola, però tot té un principi i un final.
ADÉU BIBLIOTABOR!

Premis de la MILLA
Sagrada Família

Dels participants de l’escola de tercer a sisè han
estat premiats:
CATEGORIA FEMENINA:
3r - Abril Vega 			

7’32’’

4t - Ariadna Collado		

7’41’’

5è - Camila Grisolia		

7’49’’

6è - Sofia Patriarca		

6’41’’

CATEGORIA MASCULINA:
3r - Dumak Vila			

6’59’’

4t - Daniel Sellán		

6’21’’

5è - Anthony García		

6’44’’

6è - Juan Ignacio Escalante

7’14’’

Donem l’enhorabona als participants i a tothom
que hi va participar i esperem que l’any vinent
ens puguem animar encara més gent a participar
i gaudir de l’esport.
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Flor Natural

Englantina d’Or

Viola d’Or
Open hearts

Paula

Sant jordi

L’últim dia 5è
molt alegre va ser
però una mala notícia ens van donar
tu te n’anaves i no tenies intenció de
tornar.

El sol ha sortit
i la rosa ha florit,
Sant Jordi ha arribat
i el dia ha començat.

Tots els anys que he estat amb tu
grans experiències he viscut
però ara ens hem separat
i dos camins diferents hem agafat.
Moltes coses vaig aprendre
moltes coses vaig comprendre
però en el fons està molt clar
què un bon record aquí vas deixar

Potser et regalen una rosa
o potser et regalen un llibre,
però tothom sabem
que et quedaràs amb un somriure.
A l’escola ho celebrem
Amb alegria i poesia,
i tothom queda feliç
Tot aquest dia.
Mireia Carbó

Aquest poema no parla de l’alegria
ni del amor,
Ni d’amics ni de famílies.
Parla de les persones
Que pateixen cada dia.
Al mediterrani hi ha gent
Que viu molt malament,
I a la gent hem de conscienciar,
Perquè això s’ha d’aturar!!!
Nosaltres ens preocupem del
problemes petits,
com els mòbils o com anem vestits.
Però els problemes més grans
Els hi passa als immigrants a l’estret
de Gibraltar.

Vas marxar pel teu bé
i tots aquí ho entenem
però mai t’oblidarem
i al nostre cor sempre et tindrem.

Com és possible
Que el que vol ajudar,
Lis tanquin les portes
I no la deixin passar.

Lluna Mussach

I amb tot això us vull preguntar...
No són persones com nosaltres?
Sinead Magourty
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El mussol
El mussol
no li agrada el sol
surt a la nit a
menjar algun mosquit.
Alba Arranz, 1r A

La papallona
Un dia hi havia una papallona
que es deia Ona
que es va perdre
als pèls d’un gat blanc
i quan l’amo el va dutxar
la papallona es va ofegar.
Llibert Gassiot, 1rB
Tabor 15

La Dora puja les
muntanyes
Tinc una amiga que es diu Dora
i és exploradora.
Puja les muntanyes
i es troba cargols amb banyes.
La Dora troba el Bernat
que té un escarabat
molt espavilat.
La Dora troba a l’Oriol
que té un esquirol
que sempre menja col.

La meva germana i jo
La meva germana,
amb el mòbil sempre està,
i me la miro avorrit
del seu mòbil fart ja estic.
I li dic a la mama
“la Lula està enganxada”,
jo amb ella voldria jugar,
i el mòbil ben lluny llençar!
Dumak Vila, 3rA

Berta Fontan,2nA

El bosc

La natura

Hi havia un bosc
que estaba molt fosc.

Natura on tu hi ets
la vegetació creix,
natura, ens dónes fruites i verdures
i sempre tu perdures.

Al bosc hi havia una margarita
que era molt bonica.
Ve una rateta
molt petiteta
i es menja la floreta.

Natura, ets bella com una flor,
natura, ets meravellosa,
com un tresor ple d’or
que porto dins del cor.

Una granoteta
veu la rateta
que es menja la floreta
i l’atrapa amb la seva llengüeta.

Junts si tenim cura de la natura,
construirem un món millor,
més poderós que el roure
i més feliç per tothom.

Nico Patrón Gimeno 2n B

Nourdin Ghamras, 3rB

3 poemes de 1r a 3r
El primer poema era sobre el tren
tot sol el vaig intentar fer
no vaig guanyar i no em va importar
el pròxim cop m’esforçaré.
A segon un títol no vaig trobar
i “no ho sé” li vaig posar
no vaig guanyar, no passa res
un poema a tercer faré.
A tercer ara el faig
ara tinc més anys
guanyar ja no m’importa tant
ara el que vull és participar.
Adria Álvarez Colombi, 3rA

La vida
L’amistat és l’amor
l’amor és l’amistat
visca la vida al teu costat.
La vida és el millor
regal que t’han pogut fer
quan t’enfades no tens raó
la vida és lo millor
Amb la família i els amics
que t’ajudin
els pares i els mestres
que t’eduquen
tots ells son importants
per seguir endavant.
I en molts moments a
la vida que et donen
tristeses i alegries
per això és important
gaudir a cada moment
amb intensitat.
L’amor és l’amistat
l’amistat és l’amor
visca la vida dins del teu cor.

Isona Gil García 4ta
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La venedora de llumins
Vestida amb parracs,
al fosc i fred carrer
d’una nit de lluna plena,
hi havia una nena.

La familia
Jo tinc un germà
que li agrada jugar
Però el que més bé fa
és estimar.
També tinc una germana
que per les barres li agrada volar
i a vegades ens demana
que no la deixem d’estimar.
La vida m’ha donat
dues mares, quina sort
elles m’han estimat
i els envio un petó ben fort.
Abril Fontán Lozano 4tb
LA FADA MÀGICA

Feia molt de fred
però ella no gosava
tornar a casa,
perquè si el pare
s’adonava que no havia
venut cap llumí
li pegaria
i decidí quedar-se allí.
Tenia les mans encarcarades,
aquella nit nevava.
Va decidir encendre un llumí...
Si només n’era un
segur que no passava res...
Amb l’escalfor que feia,
veia coses meravelloses!
Però la llum es va apagar…
Tornava a tenir fred
I va decidir encendre’n un més.
Total, només serien...dos…
En aquell llumí va veure l’àvia.
Però la llum
es va apagar.
Tornava a estar
al gèlid carrer.
Pensava:
Que fàcil era tot quan hi havia l’àvia.
Volia tornar-la a veure.
Agafant tots els llumins
i encenent-los tots a l’hora,
de sobte,
estava amb l’àvia,
sense preocupació ni fred.
Marc Climent González (Guanyador 5è A)
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Amor
Oh amada meva!
Per què t’has anat de la meva vida?
Estic sol i desconsolat.
Quan veig els núvols,
penso en tu.
No puc menjar ni dormir.
Recordo la teva boca
i el teu somriure
i no puc viure sense tu.
Veig els records amb el meu cor.
Quan pensó que estàs amb altra persona,
s’em trenca el cor.
He d’intentar oblidar-me de tu
i continuar la vida sol.

Felicitats Tabor
Felicitats Tàbor. He passat molt de temps amb tu,
i ara que fas cinquanta anys et fas més gran.
Cada vegada el temps passa més de pressa
i els records de quan estic amb tu s’esfumen
com el vent.
He passat moments alegres i no tan alegres,
però només sé que amb tu vull estar i aquesta
és la millor escola que hi haurà mai.
En un any no et tornaré a veure, però al meu cor
sempre hi seràs. Gràcies per tots els bons
moments que m’has donat.
Nadia Aaouidat, 5èB

Daniel Flores Ortiz (Accèssit 5è A)
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Mar de tristesa
Ja són nou anys,
els que he passat amb els companys
i d’aquí poc m’hauré de despedir,
i al final un gran adéu dir.
Són molts records,
els que aquí hem creat,
entre confiances i desacords,
i en pensar-hi,
al cor se’m fa un forat.
Amistat, amor,
empatia rencor…
Aquesta escola ha sigut
una casa de sentiments,
alguns d’ells, han sigut dolents.
E stic en un mar de tristesa,
en un veler a punt de volcar,
però he de deixar la meva infantesa
i a l’institut finalment anar.
Héctor Valdés, 6èA

Adéu escola Tabor
Adéu escola Tabor
Et trobaré a faltar,
Em fa llàstima haver-te de deixar
Perquè estic a 6è i em falta poc per marxar.
9 anys en aquesta escola
que m’han omplert de records,
amb cares de nois i noies
que guardo al meu interior.
Amics i amigues que alguns
han vingut de lluny,com de Xina, Xile o Perú,
Hem intercanviat cultures
I ells san sentit benvinguts .
I a partir d’ara que passarà
Canviaré d’escola amb alguns companys
I d’altres nous s’hi afegiran,
I em pregunto d’on vindran?
És llei de vida el que m’està passant
vol dir que m’estic fent gran,
i espero que la nova etapa
sigui tan bona com la que estic passant.
Selva Ruiz, 6èB

La iaia Cecília
La meva iaia de part de mare
era la millor
Jo l’estimava amb tot el cor
Perquè ella sempre volia jugar amb mi.
Ella sempre em mimava,
i amb tot el cor ella m’estimava,
també em cuidava
i si calia em renyava.
Sempre em va cuidar
Però un dia es va marxar
Vaig sentir la meva mare plorar
I jo com era petit de res, no em vaig assabentar.
Jo sempre l’estimaré,
i a ella molts poemes li dedicaré ,
Encara que no estiguis al meu costat
aquest poema t’he dedicat.
Roger Ferrer, accèssit 6èB

