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El valor 
del coneixement 

Per a què serveix el coneixement? Saber coses és útil? 
Els sabers han de tenir utilitat? Què vol dir que els 
sabers hagin de ser útils? Hi ha sabers útils i sabers 
inútils? Darrerament, i arran de l’aprovació de l’enè-
sima llei educativa, s’han posat sobre la taula aquestes 
qüestions; qüestions que força alumnes, sobretot a la 
secundària, també es plantegen: “De què em serveix 
saber fer integrals o conèixer el mite de la caverna de 
Plató, si no vull estudiar matemàtiques o filosofia?”. 
El que sovint hi ha darrera d’aquestes preguntes és 
una visió estreta i esbiaixada del coneixement, i, alho-
ra, del paper del sistema educatiu com a transmissor 
de sabers. És natural que (alguns) alumnes no siguin 
conscients del valor que té l’adquisició de coneixe-
ments, però és descoratjador sentir alguns “experts 
educatius” o “professionals de l’educació” posar en 
qüestió el valor del coneixement. Fa uns mesos circu-
lava per les xarxes socials una carta del director d’un 
institut que informava les famílies de l’inici de la set-
mana d’exàmens. Amb la intenció d’intentar treure 
pressió per les notes dels exàmens, deia, entre d’altres 
coses, que a un futur músic o atleta no els preocupa els 
coneixements de física o química. I ho donava per bo. 
És qüestionable que un músic o un atleta no necessitin 
aquests coneixements, però al marge d’això, del que 
no hi ha dubte és que els coneixements que l’alumnat 
pot adquirir al llarg de l’educació obligatòria són els 

imprescindibles per a què, quan siguin ciutadans de 
ple dret, puguin entendre un diari, per exemple, i ser 
capaços de formar-se una opinió pròpia. 

Si es redueix el saber a la mera utilitat, i s’entén per 
utilitat el pragmatisme més banal, els sabers que s’en-
senyen a les escoles i als instituts han de ser útils en 
el sentit que han de tenir una aplicació pràctica i di-
recta en la vida quotidiana dels alumnes, o en els seus 
estudis posteriors. Si ho pensem bé, aquesta manera 
d’entendre el coneixement deixa fora una part subs-
tancial dels continguts que els nostres fills i filles han 
après i aprendran. El criteri per ensenyar un determi-
nat contingut no pot ser, únicament i exclusivament, 
la seva utilitat pràctica, fonamentalment perquè l’ob-
jectiu últim de l’escola és educar ciutadans i ciutada-
nes, no només futurs treballadors. En aquest sentit, 
com més coneixements, més extensos i més variats, 
millor. Una ciutadania digna d’aquest nom ha de po-
der construir una visió pròpia del món on viu i per 
això el coneixement és imprescindible. El coneixe-
ment, tal com el veu la Il·lustració, és la via d’accés 
a la llibertat, entesa en un sentit positiu: la capacitat 
de poder pensar autònomament. Per aquest motiu, el 
lema de la Il·lustració, segons Kant, és Sapere aude!, 
“Atreveix-te a pensar, atreveix-te a saber!”.



MARIA I ELI 
Mares 

PRIMER ANY D’ESCOLA

Som la Maria i la Eli, dues mares de P3A. Aquest curs, 
tot i que no podem comparar amb altres anys, sabem 
que ha estat molt diferent i complicat. Una pandèmia i 
el primer any d’escola dels nostres fills, amb totes les 
emocions que això comporta com a “mamis novates”: 
preocupació per com anirà l’adaptació, deixar-los sols, 
si ploraran, si menjaran... i mil coses que et passen pel 
cap quan son les “primeres vegades”.

 Pel que fa a la jornada de portes obertes, nosaltres 
vam tenir la sort de poder veure l’escola, conèixer a 
part de l’equip docent, les instal·lacions,... que sem-
pre ajuda a visualitzar i facilitar la nostra adaptació 
als canvis. Però al dia següent tot va canviar, el que 
ens havien explicat ja no sabíem si seria tal i com era 
abans, ens vam haver d’adaptar a com anaven canviant 
els protocols, acompanyat de la por per la situació pan-
dèmica, por a que no poguessin iniciar el curs...

Però va arribar Setembre i el curs es va iniciar. El pri-
mer dia vam poder acompanyar als nostres fills fins 
a l’aula, veure el material, els patis i, a partir d’aquell 
moment, vam dipositar tota la nostra confiança “cega” 
en la Natàlia i la Susana, que considerem que han fet 

tot allò possible per estar en permanent contacte  i co-
municació amb nosaltres. I va ser llavors quan vam 
valorar positivament la funció de les famílies enllaç 
i que nosaltres també volíem participar activament 
en el funcionament, decisions... durant aquesta etapa 
dels nostres fills, i per aquest motiu ens vam apuntar 
a un de les comissions de l’AFA. Això ens ha permès 
conèixer millor l’escola des de dins i generar en nosal-
tres un sentiment de pertinença.

Aquest any diferent hi ha activitats que no s’han pogut 
fer com les trobades entre comunitats, celebracions, 
sortides,... però pensem que l’escola i la comunitat Ta-
bor han fet tot el possible per a preservar les activi-
tats tot i les limitacions. Tot i això, pensem i sabem 
que tenim molts anys per endavant encara, per a poder 
compartir aquests espais i poc a poc anar construint 
una gran família!

Per acabar ens agradaria fer especial menció a tots els 
nens i nenes de l’escola, que han fet un gran esforç 
per adaptar-se a tots els canvis i limitacions, i que han 
estat un exemple per a molts de nosaltres. GRÀCIES.



 Daniela Angelova
Mare 

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
PASCUA DE RESURRECCIÓN

Великден е денят, в който християните 
честват Възкресението на Сина Божий 
Исус Христос. Възкресение Христово е на 
третия ден след като Христос е разпънат 
на кръст и погребан. Подготовката за 
честването му започва седмицата преди 
Великден, наричана Страстна седмица. 
Празнува се шест дни. Вечерта преди 
полунощ в събота се обслужва тържествено 
благослужение и слизането на благодатния 
огън. Възкресението отбелязваме с думите 
Христос Воскресе. Страстната седмица е 
от понеделник до неделя след първото 
пролетно пълнолуние, а Великден е в 
неделния ден от седмицата. Страстната 
седмица е последната седмица от живота 
на Исус Христос преди да бъде разпънат на 
кръст. Всеки ден от тази седмица наричаме 
велик - Велики понеделник, Велики вторник 

El día de Resurrección es el día en el que los cristianos 
celebran la resurrección del hijo de Dios, Jesucristo. 
La resurrección es el tercer día desde la crucifixión y 
entierro de Jesucristo. 

La preparación de la celebración empieza la semana 
anterior al día de Pascua, llamada Semana Santa, que 
tiene una duración de seis días. Poco antes de la me-
dianoche del sábado se celebra una ceremonia religio-
sa. La resurrección se celebra con las palabras Hristos 
voskrese (“¡Jesucristo ha resucitado!”). La Semana 
Santa es de lunes a domingo después del primer pleni-
lunio de primavera, y el día de Resurrección es el do-
mingo de esa semana. La Semana Santa representa la 
última semana de vida de Jesucristo. Cada día de esta 
semana recibe el adjetivo “santo”. Es la última semana 
de la cuaresma. Cada día de la semana se realizan ce-
lebraciones religiosas en la iglesia. La Semana Santa 



и т.н. Тя е последната седмица на Великия 
пост и на всеки ден от нея се извършват 
специални църковни служби. Седмицата 
завършва с Великден, с великденската 
служба, която започва в събота вечер и 
след приемане на благодатния огън се 
бият камбаните на храма и се възгласява 
Великденския поздрав “Христос Воскресе”. 
В отговор произнасяме Воистина Воскресе. 
Великденските символи са боядисване на 
яйца, месене на козунаци и печенето на агне.
Великденските яйца са специално боядисани 
или нарисувани яйца, които се поднасят на 
Великден. В България по традиция те се 
боядисват на Велики четвъртък или Велика 
събота. Първото яйце се оцветява в червено 
от най-възрастната жена и, докато е още 
топло и прясно боядисано, тя рисува кръст 
на челото на децата, за да бъдат здрави. В 
миналото яйцата са се боядисвали с отвари 
от билки, ядки и други. Яйце се дарява на 
всеки гост прекрачил прага. На Великден 
всички в семейството се чукват с яйца и 
този, чието яйце остане здраво, ще е най-
здрав и силен през годината. Обредните 
хлябове са част от традициите на Великден. 
Обикновено се правят в кръгла форма. 
Сплитат се на плетеница, като в средата 
им се слага червено яйце. В България те 
се замесват в четвъртък преди Великден, 
а може и на Велика събота. Някои от тези 
питки се правят сладки и всъщност това е 
великденският козунак. 

Агнето е изключително важен символ на 
Великден в Централна и Източна Европа. 
То представя Исус и се свързва с неговата 
смърт, тъй като е принесено в жертва в 
деня на Възкресението. Християнската 
традиция представя Иисус като божи агнец. 
Затова едно от основните ястия на масата е 
печеното агнешко. 

Разпети петък или Велики петък е времето 
за душевно пречистване и в този ден не се 
работи.

Празникът Великден освен с отдаването 
на почит към Исус Христос се свързва 
и удоволствието, което носят семйните 
приготовления за празника, и се  посреща с 
голям ентусиазъм, презаредена вяра и нови 
надежди за по-добро. 

termina con el Domingo de Resurrección (Velikden) 
con una misa especial de Pascua, que empieza el sá-
bado por la noche. Después de que la “llama santa” es 
entregada en la iglesia, las campanas suenan y la gente 
se saluda con las palabras Hristos voskrese (“¡Cristo 
ha resucitado!”), Voistina voskrese (“¡Él realmente ha 
resucitado!”). Las tradiciones del día de Resurrección 
son colorear los huevos de Pascua, amasar la masa 
para kosunak, una coca tradicional búlgara, y el hor-
neado de un cordero. 

Los huevos de Pascua se colorean y se regalan en Ve-
likden (Domingo de Resurrección o de Pascua). Según 
la tradición búlgara, se colorean los huevos el Jueves 
Santo o el Sábado Santo. El primer huevo lo pinta de 
rojo la mujer de más edad de la casa. Mientras el hue-
vo sigue caliente y la pintura está húmeda, la mujer 
pinta una cruz en la frente de los niños, simbolizando 
el ruego por su salud. En la antigüedad los huevos se 
pintaban con hierbas, frutos secos y otros elementos 
naturales. Se regala un huevo a cada invitado que se 
reciba en casa esos días. El Domingo de Resurrección 
o de Pascua todos los miembros de la familia hacen 
chocar los huevos y aquél que mantenga el huevo sin 
romperse tendrá la mejor salud y fuerza durante el 
próximo año. 

Los panes juegan un papel importante en la tradición. 
Normalmente se hacen con forma circular trenzada y 
en el centro se coloca un huevo rojo. Algunos de estos 
panes se hacen dulces y reciben el nombre de Kozu-
nak.

El cordero es uno de los símbolos centrales de Pascua 
en Europa Central y del Este. Representa a Jesús y está 
relacionado con su muerte. El día de Resurrección se 
hace el sacrificio del cordero. La cultura cristiana con-
sidera a Jesús “el cordero de Dios” (Agnus dei). Por 
ese motivo el asado de cordero es uno de los platos 
principales. 

El Viernes Santo es el día de la purificación del alma. 
Por ese motivo, ese día no se trabaja. 

La celebración de la Pascua no es sólo un homenaje 
a la muerte y resurrección de Jesucristo; también se 
relaciona con la alegría de las preparaciones para las 
celebraciones en familia, que son esperadas con

entusiasmo, fe y esperanza para el futuro.



     

L’Escola Tabor ha estat la meva escola des del setem-
bre del 2005. Quan vaig arribar aquí ja portava una 
motxilla a l’esquena de quasi 20 anys viscuts a d’al-
tres escoles.

Vaig trobar una escola acollidora, emprenedora, amb 
un equip de mestres dedicat, amb ganes d’innovar i 
amb molta il·lusió.

Ara toca acomiadar-me, tot i que no m’ho crec enca-
ra, després de 16 anys a l’escola i amb un munt d’ex-
periències viscudes. La vida està plena d’etapes per 
les que anem passant. Tot té una durada i ara comença 
una nova etapa per a mi. 

Tots aquests anys he estat a Educació Infantil però 
sobretot a P3 i P4. Tots els nivells tenen el seu encant!
El fet de rebre als nens i nenes a Infantil, tot just quan 
comencen una nova etapa, m’ha permès acollir-los, 
acompanyar-los en els seus aprenentatges, en les se-
ves pors, en les seves dificultats del dia a dia... i en de-
finitiva, ajudar-los a créixer com a personetes i gaudir 
dels seus progressos.

Què bonica és la nostra feina!!! 

Entre els infants he viscut molts bons moments i tot 
i que algun dia pogués estar més cansada, mai m’he 
penedit de ser mestra. Tenim la gran sort que cada dia 
és diferent. 

Sé que trobaré a faltar les seves rialles, les abraçades, 
les paraules boniques dels infants, els ulls oberts fent 
noves descobertes, les mirades innocents i les cares 
de sorpresa… M’emporto bonics records dels mo-
ments compartits amb tots ells, amb les famílies, amb 
les i els  mestres... i també, i molt important, grans 
amistats.

Aquests últims dies d’escola són dies estranys, tan 
aviat estic contenta de començar a fer altres coses, de 
tenir més temps lliure...com a la vegada trista, després 
de tants anys, de deixar una feina que sempre m’ha 
agradat i de deixar de tenir contacte amb els infants. 
No hi seré a l’escola presencialment, però sí que us 
puc assegurar que us portaré en el meu pensament per 
sempre.

Moltes gràcies per aquests anys  compartits amb totes 
i tots vosaltres!!! 

ADÉU, 
TABORINS I TABORINES! 

Mª José Garcés
Professora



GIANNI RODARI

Aquest trimestre els infants de la comunitat de 
petits han descobert l’obra de l’escriptor Gianni 
Rodari a través dels seus contes i la creació d’una 
història on hem participat els tres nivells. El pro-
ducte final d’aquesta proposta conjunta ha estat 
dues històries: la dels grups A i la dels B. 

Natàlia Vallhonrat, Susanna De la Jara, Gemma Albi,
 Joana García, Mªjosé Garcés, Maria Colomines, Cristina Garrit, 

Andrea Ramírez, Jana Sirés, Carola Rahola
Mestres 



Unes setmanes abans de Sant Jordi i per presentar 
l’autor, arriba a l’aula de P3 una maleta que venia del 
passat i pertanyia a l’escriptor  Gianni Rodari. Aques-
ta maleta portava dos contes escrits per ell i un missat-
ge que ens deia que s’havia quedat sense imaginació i 
necessitava el nostre ajut. Als nens i nenes de P3 ens 
demanava inventar-nos uns personatges. Entre tots i 
totes vam decidir com serien aquests personatges, les 
característiques que tindrien i els vam elaborar.
 
Tot seguit, aquesta maleta arriba a les aules de P4. 
Aquesta duia dos contes escrits per ell, un missatge 
i quatre personatges. Als infants de P4 ens demana-
va ajut per crear els escenaris on podien transcórrer 
les aventures d’aquests personatges. Entre tots i totes 
vam decidir els escenaris on passaria la història i per 
grups els vam crear amb diferents materials i tècni-
ques.

Finalment, la maleta arriba misteriosament a les aules 
de P5. A dins s’hi troba una carta on Gianni Rodari 

els convida a crear una història partint dels personat-
ges i els escenaris que hi ha a la maleta. Així doncs, 
els infants de P5 ens vam tirar una mica de pols de la 
imaginació pel cap i… a crear! Amb els escenaris i 
els personatges davant van començar a aparèixer his-
tòries màgiques i molt intrigants: Un cas de tristor 
(P5 A) i La Vaca Lola s’ha perdut. Quan ja teníem la 
història clara, vam gravar-nos fent servir els titelles, 
donant veu als diferent personatges. No us ho perdeu! 
 

Al llarg d’aquestes setmanes prèvies a la Diada de 
Sant Jordi hem estat explicant i parlant de les aven-
tures d’alguns dels contes de Gianni Rodari, com per 
exemple: Alicia patapam en els contes, El hombreci-
llo de los cuentos, Contes per telèfon... Ens encanta 
viure aventures a través de les il·lustracions i relats 
dels contes!



 

Alumnes de P5

PETITS TALENTS 
CIENTÍFICS

Els  dos grups de P5 participem en un projecte 
anomenat Petits talents científics. El que se’ns 
ha proposat enguany és que observem un pai-

satge durant un període de temps llarg, per 
poder-ne observar els canvis que s’hi van pro-
duint. És per això que hem escollit el sorral de 

l’escola.  



 

El sorral és un espai que els infants coneixen molt bé, 
ja que hi ha estat baixant des de P3. De manera es-
pontània troben molts tresors naturals: fulles, plomes, 
fruits, pedres, flors, pals, sorra de diferents colors, in-
sectes...

Els infants del dos grups vam començar-nos a fixar en 
elements de l’entorn diferents i és per això que vam 
encetar dues vies d’investigació: el grup Ajudar-se ha 
mantingut molta curiositat pels ocells que s’apropen 
diàriament al sorral; en canvi, el grup Cuidar-se s’han 
centrat en els insectes que troben als racons més ama-
gats del sorral. 

Els diferents descobriments es van anotant en una 
xarxa de relacions que tenim penjada a les parets de 
l’estança. 

Durant tots aquests mesos de tardor, hivern i primave-
ra hem aprofitat la motivació dels infants per aquest 
projecte i hem presentat diferents propostes didàc-
tiques amb una mirada globalitzada de les diferents 
àrees de coneixement. A banda, hem anat afegint les 
diferents troballes en un mapa del sorral que els in-
fants van fer a l’inici de curs.
 



Els infants del grup Ajudar-se hem establert una ru-
tina matinal per sortir a observar el cel. En aquests 
espais d’aprenentatge autònom els infants han obser-
vat i anotat en una graella ocells com: tórtora turca, 
colom, gavina, pardal, cuereta, merla i oreneta. Els in-
fants del grup Cuidar-se han anat recopilant diferents 
insectes sense vida per observar amb el microscopi: 
mosca, cuca, saltamartí, abella, eruga, entre d’altres. 

Ambdós grups han fet un recull del que observaven 
en forma de llibret. 

Com que és un projecte en el qual hi participen dife-
rents escoles, havíem de creat un material audiovisual 
que ens permetés compartir l’experiència. Els infants 

dels dos grups es van engrescar a fer un stop-motion 
amb una aplicació digital dissenyada expressament 
per aquest tipus de format. 

Per tancar el projecte i obrir-nos al barri, hem fet dues 
sortides relacionades amb la nostra investigació. El 
grup Ajudar-se hem anat a la Casa de la Convalescèn-
cia  i hem descobert els ocells que habiten a les case-
tes penjades als arbres. El grup Cuidar-se hem anat al 
Parc del Clot i hem descobert diferents insectes que 
viuen ben a prop d’un hotel d’insectes creat per l’es-
cola La Rambleta del Clot. 

     

      Codi QR Stop Motion P5 B            Codi QR Stop Motion P5 A



DE LA CONVENCIÓ 
ALS ODS AMB ULLS 

D’INFANT 

Aquest curs 2020-21, els alumnes de 1r de l’esco-
la Tabor hem participat en un programa educa-
tiu impulsat pel Departament de Promoció de la 
Infància de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest 
programa parteix de la recerca i reflexió dels 
drets dels infants, dels ODS i de l’impacte que 
aquests tenen en la vida i entorn propers dels 
nens i nenes del món.  

Anna-Mercè Giraldo, Sílvia Ferrarons i Anna Muntal
Mestres 



Però és clar, els nens i nenes de primer no sabíem què 
significava aquesta paraula tan estranya i que es deia 
ODS. Així que, juntament amb les nostres mestres, 
vam investigar una mica què eren i vam descobrir que 
són els Objectius de Desenvolupament Sostenible es-
tablerts en el Programa de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament (2015). I que el  seu objectiu és fer 
una crida per posar fi a la pobresa, protegir el planeta 
i garantir que totes les persones puguin gaudir de pau 
i prosperitat en el 2030. 

Ah! I també vam descobrir que n’hi ha 17! 

Tot i que nosaltres volíem treballar tots els ODS, ens 
havien encomanat la missió de treballar els drets del 
infants, concretament el Dret a un nom i una nacio-
nalitat.

QUIN PROCÉS HEM DUT A TERME?
Com a bons investigadors, el primer que vam fer va 
ser preguntar a les nostres famílies la nostra proce-

dència (encara que molts de nosaltres ja ho sabíem). 
De tots els països que vam dir, vam fer un llistat i vam 
buscar els països en el mapamundi. 

I aleshores les mestres ens van parlar d’una cosa ano-
menada Jocs Olímpics (alguns de nosaltres ja els co-
neixíem perquè ho havíem treballat l’any passat) i ens 
van explicar que es simbolitzen amb 5 anelles de dife-
rents colors cada una i que cada anella simbolitza un 
continent diferent. I no ens vam poder estar de fer una 
graella com la que us ensenyem per poder comparar 
quants nens hi havia representats en cada anella.

 

 

 

 

 CONTINENT 

Nom de l’infant BLAU GROC VERMELL NEGRE VERD 

      

      



Quan vam acabar la graella, vam veure que molts de 
nosaltres teníem coses en comú. I és que… molts de 
nosaltres som d’un mateix país i continent!! 

Però el projecte no va acabar aquí. També vam expli-
car els drets dels infants mitjançant el conte En Jordi 
l’Ascensor, on vam descobrir la importància de tenir 
un nom. I, aleshores, molts de nosaltres ens vam pre-
guntar d’on venia el nostre nom; així que vam de-
manar als nostres pares que ens expliquessin l’origen 
d’aquest.

El final del projecte s’acostava i només ens quedava 
una cosa per fer: una representació en volum d’una 
casa on hi ha representades diferents nacions i on en-
tre tots convivien en un mateix espai en harmonia. La 
casa la vam construir utilitzant una caixa de cartró; 
que vam dividir en quatre espais: tres espais de dife-
rents vivendes amb figures humanes i un últim espai 
representant un espai comú de barri com per exemple 
un parc.

Aquesta representació plàstica que vam fer va entrar 
a un concurs de l’Ajuntament de Barcelona juntament 
amb altres escoles. 
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CONGRÉS 
DE CIÈNCIES

La problemàtica dels plàstics: 
Una visió de passat, present i futur

Som l’alumnat de tercer de l’Escola Tabor i volem 
compartir amb vosaltres la investigació que hem fet 
pel Congrés de Ciències així com les conclusions que 
hem pogut treure sobre aquesta investigació. Però 
abans de començar ens agradaria donar les gràcies a 
tots aquells científics i científiques que han estat tre-
ballant moltíssim per aconseguir unes vacunes contra 
la COVID-19 en tan poc de temps. Són un exemple 
de com la investigació científica pot ajudar a millorar 
la societat, i han fet que veiem necessari començar a 
endinsar-nos en el món científic.

En assemblea, parlant dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible, sorgeix el tema del problema dels 

plàstics. A partir d’aquí, el vam relacionar amb l’Ob-
jectiu 12, que ens parla de la “Producció i Consum 
responsable”. Això ens va fer pensar en tots els residus 
que generem.

De tots aquests residus, decidim centrar-nos en el plàs-
tic. Ens fixem que el problema més gran del plàstic 
és la “no biodegradabilitat” que té, que fa que estigui 
entre centenars i milers d’anys en el medi ambient. 

Totes les solucions que diem a l’assemblea van enca-
minades a reduir la fabricació de plàstic, però hem tro-
bat que al món hi ha  9.100 milions de tones de plàstic. 
Què en fem d’aquest plàstic que ja està acumulat als 



abocadors, als mars i als oceans? Com podríem elimi-
nar-les? També decidim fer un experiment voluntari 
per veure quant de plàstic acumulem a casa durant una 
setmana (gràcies, famílies!). Amb els resultats, consta-
tem que és insostenible seguir així.

Fem un debat sobre aquest tema i un infant ens diu que 
hi ha bacteris que es poden menjar el plàstic, ajudant 
així a descompondre’l. En aquest punt sorgeix la pri-
mera pregunta investigable: 

Com podríem accelerar la descomposició del plàs-
tic d’una manera que no perjudiqués el medi am-
bient?

A partir d’aquesta pregunta investigable ens sorgeixen 
diferents hipòtesis. Algunes queden descartades amb 
arguments sòlids a la mateixa assemblea. Decidim una 
primera hipòtesi que investigarem:

Potser hi ha algun animal que es pot menjar el 
plàstic descomposant-lo i ajudant-nos així a reduir 
el plàstic que hi ha al món.

Comencem buscant informació relativa a aquesta hi-
pòtesi i trobem una notícia que ens parla d’uns cucs 
que es mengen la cera de les abelles. A partir d’aquí, 
pensem que potser també es mengen el plàstic.

Decidim comprar uns 400 cucs de la mel. Els posem 
en uns terraris amb diferents tipus de plàstic. Passada 
una setmana, observem que no han tocat el plàstic així 
que decidim agafar-ne uns quants i posar-los dins una 
bossa de plàstic. L’endemà observem que han fet forats 
a la bossa i s’han escapat. Ens preguntem com és que 
abans no se l’havien menjat i pensem que, potser, és 
perquè dins els terraris hi tenien molt de menjar, així 
que els el retirem.
Tornem a iniciar l’experiment amb els cucs sense men-



jar i els diferents tipus de plàstic. Al llarg dels següents 
dies observem que els cucs es mengen la safata de po-
liestirè i la bossa de plàstic. Sembla que el que més 
els agrada és la safata, ja que la destrueixen comple-
tament. També fan algun forat a l’envàs de iogurt. Pel 
que fa a la canya i el got de plàstic no els toquen.

Un cop feta aquesta investigació, va sorgir el debat so-
bre perquè es fabriquen tantes coses amb plàstic. La 
resposta estava clara: per les seves propietats. 

Aleshores vàrem començar a pensar sobre materials 
que poguessin substituir el plàstic. 

És aquí que ens va sortir la segona pregunta investi-
gable: 

Com podem substituir el plàstic actual per un 
material semblant i que trigui menys a descompo-
sar-se?
 
Pel que fa a la segona pregunta sobre un material sem-
blant es decideix la següent hipòtesi:

Potser es podria substituir el plàstic que ve del 
petroli per un plàstic que estigui fet de productes 
naturals com les bosses que venen fetes de blat de 
moro o de patata.

El primer que fem és investigar les propietats dels di-
ferents tipus de plàstic. Com a curiositat, tots els en-
vasos de plàstic venen en un triangle que dintre té un 
número. Aquest número indica quin tipus de plàstic és. 
Si voleu, podeu jugar a veure quants tipus de plàstic 
teniu a casa.

Un cop investigades les propietats del plàstic, comen-
cem a buscar materials amb propietats semblants. Lla-
vors, alguns infants ens expliquen en assemblea que 
hi ha bosses que es fan amb fècula de patata o blat de 
moro.

Escoltat això, comencem a investigar sobre el bioplàs-
tic, que és un material semblant al plàstic, però amb 
aquest component vegetal que fa que sigui més ràpid i 
fàcil de descompondre. 

Aleshores comencem a investigar sobre com es fa. Per 
sort, tenim dues famílies que es dediquem a la química 
i que es presten a explicar-nos com fer el nostre propi 
bioplàstic. També ens fan un taller online on ens pre-
senten els ingredients, les quantitats i el procediment.

Decidim reproduir aquest experiment a l’escola. Ba-
rregem midó de blat de moro, vinagre, aigua i glicerol 
i ho escalfem en un fogonet elèctric sense deixar de re-
menar. També li afegim canyella per matar els bacteris 
i colorant perquè surti dels nostres colors preferits.



Amb aquesta recepta hem aconseguit fer el nostre bio-
plàstic amb propietats molt semblants al plàstic. És 
flexible gràcies al glicerol. Si li posem molt i ho fem 
prim, ens surt un material tou i flexible. Si fem una 
gran quantitat amb menys glicerol, ens sortirà un ma-
terial més rígid.

Manipulant el nostre bioplàstic, pensem que podria ser 
un bon substitut dels plàstics fets amb petroli.

Durant aquesta investigació, hem pogut extreure les 
següents conclusions:

- Estem generant un excés de residus, prin-
cipalment de plàstics que tenen un impacte 
negatiu en el medi ambient.

- Utilitzem moltes coses de plàstic per les 
propietats que té aquest material i perquè 
és fàcil i barat de fabricar.

Hem pogut constatar que hi ha organismes vius que 
tenen la capacitat de menjar el plàstic i, per tant, desin-
tegrar-lo. Nosaltres ho hem vist amb el cuc de la mel, 
però sembla que no són els únics. Per tant, de cara 
al present serà necessari utilitzar aquests organismes 
vius per ajudar a descompondre el plàstic que hem 
anat acumulant als abocadors en el passat.

Hem vist que la fabricació de bioplàstics és fàcil i que 
per tant, l’ús de bioplàstics ens pot ajudar a reduir el 
nombre de plàstics que acaben als abocadors i al mar. 
Aleshores de cara al futur recomanem l’ús de bioplàs-
tics en lloc de plàstics tradicionals, perquè la seva bio-
degradabilitat farà que no acumulem tants residus.

Si bé hem trobat una possible solució a la problemàtica 
del plàstic mitjançant els cucs de la mel, sabem que 
amb cucs no n’hi ha prou, ja que eliminarien tan sols 
una part petita del plàstic.

Esperem que us hagi agradat la nostra investigació 
presentada pel congrés de ciències.





UN ANY COOPERANT

Aquest any a tercer ens hem endinsat a fons 
en l’eix transversal de l’escola Un món millor. 
Considerem que és un eix transversal molt en-

certat, ja que ens sembla molt adequat, pri-
mer, per no quedar-nos únicament en la part 
pedagògica del desenvolupament de l’indivi-
du; i segon, per transmetre la responsabilitat 

que tenim amb els iguals i l’entorn. És per això 
que, per consens entre l’equip pedagògic, es va 
voler fer projectes que realment tinguessin un 

impacte social. Una versió pròpia de l’aprenen-
tatge i servei, que no és més que un projecte 

educatiu amb utilitat social.
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Vàrem iniciar el camí tractant el dret d’anar a l’es-
cola, tema que ens tocava molt de prop, atès que la 
pandèmia ens va fer viure lluny del dia a dia en una 
escola, les relacions amb els companys/es, l’aprenen-
tatge… Moments com el que hem passat ens han fet 
reflexionar sobre la importància de certs serveis i la 
sort que tenim de viure a un lloc on tenim garantit 
el dret a l’educació i a la sanitat (sector al que conti-
nuem agraint l’enorme esforç que estan fent).

De la nostra experiència vàrem fer un salt cap a altres 
parts del món on, malauradament, no es respecta ni es 
garanteix aquest dret. A partir d’aquí se’ns va obrir un 
nou món de possibilitats i moltíssimes ganes d’ajudar 
en tot el que poguéssim.

Aquestes ganes ens van fer plantejar constituir-nos 
com a cooperativa, amb el seu consell rector i l’as-
semblea general de socis.

Les cooperatives es basen en els valors d’autoajuda, 
responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solida-
ritat. En la tradició dels seus ideòlegs fundadors, les 
persones que integren les cooperatives creuen en els 
valors de l’honestedat, la transparència, la responsa-
bilitat i la vocació social. I tot això és el que volem 
que l’alumnat de tercer experimenti de primera mà. 
Amb aquesta voluntat es va iniciar el debat sobre què 
és una cooperativa. En aquest punt, una família ens 
va assessorar sobre diferents cooperatives del nostre 
territori.

La primera cooperativa que vàrem decidir fundar 
s’encarregaria d’organitzar un recapte d’aliments en 
col·laboració amb AVISMON. Amb aquesta primera 
cooperativa ens vàrem introduir en aquest món i l’ex-
periència va ser un èxit en tots els sentits. L’alumnat 
va gaudir de l’experiència i vàrem batre records de 
recapte.

Un cop finalitzada la tasca d’aquesta cooperativa, les 
ganes de seguir van augmentar, i lligat al treball per 
context de Les Plantes, es va decidir crear una coo-
perativa en la qual podríem aplicar els coneixements 
treballats.

D’aquesta manera va néixer el projecte Replantem 
Collserola, en el qual el nostre objectiu era plantar en 
alguna zona afectada de Collserola, repoblar-la i així 
ajudar a millorar la qualitat de l’aire. Durant aquest 
projecte ens vàrem adonar de la importància d’un 
agent inesperat. Sí, parlem de les abelles. Les abelles, 
durant la pol·linització, resulten indispensables per la 
reproducció de les plantes. Per tant, si mantenim una 
població important d’abelles a Collserola, estaríem 
ajudant a la reproducció de totes les plantes i arbres 
que hi són allà.

I allà va ser que ens vàrem posar en contacte amb 
l’Èric, de l’entitat Melvida, un apicultor que porta uns 
anys tractant d’augmentar la població d’abelles a la 
Serra de Collserola. L’Èric ens va dir que allà no po-
díem plantar el que volíem. I ens va suggerir un lloc 





on plantar plantes aromàtiques, que a banda de mi-
llorar la qualitat de l’aire, atrauria les abelles i podria 
ajudar a una millor pol·linització del terreny. 

Dit i fet! Ens vàrem posar mans a l’obra, però necessi-
tàvem diners per comprar les plantes per plantar-les a 
Collserola. Va ser quan en una assemblea i, aprofitant 
el regal de l’AFA dels potus per a les aules, se’ns va 
ocórrer comprar alguns potus, fer-ne esqueixos i ven-
dre’ls. Amb els diners que recaptéssim, compraríem 
les plantes aromàtiques.

La venda d’esqueixos va superar totes les expectati-
ves que teníem i vàrem poder aconseguir un bon nom-
bre de plantes aromàtiques per plantar allà, aprofitant 
la sortida que teníem programada. Va ser un dia fan-
tàstic!

Ens quedava, doncs, una última cooperativa. Així ens 
podríem assegurar que tots els infants haguessin pas-

sat per un Consell Rector. Vàrem tenir moltíssimes 
propostes (i molt bones) en assemblea. Al final ens 
vàrem decantar per ajudar a infants d’aquí de Barce-
lona.

En aquesta tercera cooperativa, vam decidir contactar 
amb l’associació de Barcelona Casal dels Infants i els 
vàrem preguntar si necessitaven alguna cosa.

En un correu ens van respondre que necessiten mas-
caretes FFP2 i guants de làtex o vinil. És per això que 
se’ns va ocórrer fer un últim recapte d’aquests mate-
rials, on també destinaríem el romanent de la venda 
de potus.

Ha estat amb aquestes tres cooperatives on hem apro-
fitat per formar part d’un consell rector i on hem apro-
fitat per fer projectes amb escalabilitat. És a dir, pro-
jectes que no es queden a l’escola sinó que tenen un 
petit impacte social.







JOAQUIM CAMPI, ESTEFANÍA MORALES I MONTSERRAT ROVIRA
Mestres

NOSALTRES SOM NANO

Un nanòmetre equival a 10-9 metres  

Aquest curs tan estrany les mestres de 4t hem realit-
zat una formació anomenada Nanoinventum. Estrany 
concepte el de nano.

Durant la formació, vàrem començar una mica per-
duts; el concepte nano era massa petit per algú tan 
gran com un ésser humà. Però amb les diferents ses-
sions, vídeos i, sobretot amb els experiments, vam co-
mençar a comprendre la idea de nano.

A les primeres sessions teníem la tasca de fer entendre 
al nostre alumnat què volia dir nano i perquè ens po-
dria ser útil aquest concepte. Nanociència, nanotecno-

logia, nanosatèl·lit  van ser les diferents idees que van 
anar sorgint en aquestes sessions inicials.

La paraula nanòmetre prové del grec, i és la unió de 
dues paraules, nano (del grec νάνος, nanos, “nan”) 
i metro (també del grec μέτρον, metrοn, “unitat de 
mesura”). El seu símbol és nm. 

El nm és una unitat de longitud equivalent a la mi-
lionèsima part del mil·límetre. Abans  el nano s’ano-
menava mil·limicra. Un nan   ometre equival a 10-9 
metres; és a dir, un metre són 1.000.000.000 nanò-
metres!



La primera activitat que vam fer va ser mesurar la 
nostra mà en nanòmetres. També vam mesurar dife-
rents objectes habituals de la classe i els vam compa-
rar. Vam ordenar diferents objectes de més gran fins a 
més petits, començant per una nena fins arribar a un 
àtom, tot utilitzant la unitat de mesura del nanòmetre.

Sabeu quan mesura una mà en nanòmetres?  Doncs 
una mà d’uns 15 centímetres mesura uns 150 milions 
de nanòmetrres. I una goma d’esborrar d’uns 3 cen-
tímetres mesura uns 30 milions de nanòmetres. Esteu 
sorpresos? Doncs nosaltres també.

Vam introduir-nos en el mètode científic amb un ex-
periment centrat en analitzar quina pastilla es dissol-
dria abans, una de sencera o una esmicolada en milers 
de trossets.

També vam comparar la superfície d’un cub gran amb 
la superfície dels cubs petits que van sorgint si partim 
el gran. Vam demostrar que la superficie del cubs pe-
tits és molt més gran que la superfície del cub gran.

 Ara ens trobem en la part final del projecte. Estem 
investigat les diferents ODS (Objectius de desenvo-
lupament sostenible) i un cop cada grup d’investiga-
ció esculli un ODS podrà començar a desenvolupar el 
disseny del seu nanorobot i la posterior construcció 
de la maqueta.
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TALLER 

DE

 ROBÒTICA



Hola, en aquest apartat us explicarem què 

hem estat fent al taller de robòtica els alum-

nes de 5è. 

A robòtica fem servir una aplicació que es 

diu Scratch, que serveix per crear anima-

cions. 

Quan fem Scratch tenim un seguit de rep-

tes a fer. Són 10 reptes divertits  amb els 

quals nosaltres treballem i investiguem com 

programar. Quan fem scratch, també hem 

de posar unes ordres a la nostra animació 

perquè  funcioni i es mogui,tu pots triar i  

editar l’animació, fer-ho al teu estil). 

Per exemple, tu li pots dir: fes “10 passes”, 

“20 passes”, gira “190  graus”, digues 

“hola” o “canta”...



Nosaltres, a part de fer servir Scratch,  

també fem un robot i l’utilitzem per  progra-

mar-lo i jugar. Per construir-lo mirem els 

passos a seguir i, al  final, quan els acabem 

de fer, ens queda com aquest d’aquí. 

 

Es diu Hub. El botó blau que té és el seu 

cor.

A robòtica tenim molta cura que no  se’ns 

perdi cap peça de Lego. 

Tenim una aplicació que s’anomena Lego 

Wedo i la utilitzem per fer que el robot es 

mogui i fer moltes més coses. Al final de 

la  sessió, fem una repassada per assegu-

rar-nos que totes les peces estiguin al seu 

lloc.



DANIEL SOTERA, ÀLEX GARCÍA, JOAQUIM CAMPI I NÚRIA CANELA 
Mestres 

PARTICIPACIÓ EN EL IV 
CONGRESO ISCAR IBÉRICO

El passat 11 de maig l’Escola Tabor vam formar part 
en el simposi Espacios de colaboración entre escue-
la y universidad en formación de maestros, hacia la 
creación de una nueva comunidad formativa, en el 
marc de la IV Conferencia ISCAR Ibérico. Cultura 
digital y cambio social, que es va celebrar el maig de 
2021, impulsada per la International Society for Cul-
tural and Activity Research (Iscar), fundada ell 2002. 

L’edició d’enguany l’ha organitzada la Universidad de 
Alcalá i professors de la Universitat de Barcelona. Les 
escoles Gayarre i Tabor vam presentar la nostra contri-
bució al simposi amb el títol Tejiendo condiciones de 
sostenibilidad de la corresponsabilidad entre escue-
la y universidad en la formación de futuros docentes. 
Una mirada desde la escuela. També hi van partici-
par docents relacionats amb les pràctiques de diferents 
universitats, entre les quals, a banda de la UB, la Uni-
versitat de Lleida, la UAB i la UAH.

Va ser un goig com escola Tabor poder participar en 
la presentació dels continguts que hem anat elabo-
rant conjuntament, mirant de fer escoltar la veu de 
les mestres respecte del model de pràctiques que hem 

anat construint al llarg d’aquests anys de col·labora-
ció. Com sempre, les aportacions de les escoles han 
estat cabdals, i ho continuaran sent, per fer progressar 
aquesta manera de formar futurs mestres en la qual 
creiem també gràcies al compromís i a la valoració.

Què és un projecte Armif?
Un projecte ARMIF són convocatòries d’ajudes per 
a la recerca de la millora inicial de la formació dels 
mestres. Dins el MIF s’emmarquen aquests ajuts on 
es busca la millora en la innovació en la formació dels 
mestres. A l’Escola participem en aquest programa i 
estem integrats dins el projecte Armif des del 2014, 
any en què es va dur a terme la primera convocatòria.
La formació inicial dels mestres millora si els tutors 
universitaris s’impliquen en processos formatius i de 
pràctica reflexiva juntament amb els mestres tutors de 
les escoles. Aquesta és una de les principals conclu-
sions del projectes de recerca ARMIF.

En què consisteix?
La formació del professorat constitueix un dels pro-
cessos clau d’incidència de l’Educació en la Societat. 
En l’elaboració d’una proposta de formació de mestres 



del segle XXI, existeix un alt grau de consens en que 
l’experiència docent dels estudiants de magisteri a l’es-
cola ha de tenir un paper rellevant. Per aconseguir-ho 
s’ha argumentat a favor que les escoles i universitats 
adquireixin el compromís i la responsabilitat mútua 
de dita formació. 

En aquest simposi es van presentar dos estudis empí-
rics sobre la col·laboració entre universitats i escoles: 
En un dels treballs, la col·laboració la realitzen equips 
docents del pràcticum en espais de coordinació, segui-
ment i reflexió conjunta. 

En l’altre en dos dels treballs, els estudiants estan a 
l’escola  el 40% de la seva activitat presencial, que des-
envolupen en el marc de l’àmplia col·laboració entre la 
Universitat i l’Escola.

Una tercera aportació va ser la presentació del resultat 
d’una investigació sobre la exigència que suposa per a 
les escoles involucrar-se en una experiència d’aquesta 
naturalesa.Finalment, es va presentar una experiència 
que mostra criteris de transferència sostenible de la 
proposta de col·laboració formadora escola – univer-
sitat. 

Com es concreta el projecte Armif a l’escola Ta-
bor?
Nosaltres, al llarg d’un curs escolar, tenim tres estu-
diants Armif (pràcticum I, pràcticum II i pràcticum 
d’atenció a la diversitat). Aquests estudiants tenen un 
acompanyament en les seves pràctiques molt més acu-
rat que en les pràctiques convencionals, ja que hi ha 
molta més coordinació entre l’estudiant els tutors/es de 
la universitat i l’escola.

Cada estudiant, ha de fer una intervenció a l’aula i fer 
una memòria, però alhora també se li plantegen un se-
guit de reptes, relacionats amb el grup classe on fa les 
pràctiques, dels quals n’ha de saber donar resposta. 

L’escola, la universitat i l’estudiant tenen trobades pe-
riòdiques per anar-ne fent un seguiment. 
També fem trobades a la Universitat on reflexionem 
sobre la importància del projecte i, alhora anem fent 
els ajustos que són necessaris. Sempre, com hem co-
mentat, amb aquest treball a tres bandes.

És un projecte molt enriquidor, que valorem molt posi-
tivament. Esperem seguir participant en aquest projec-
te de la Universitat de Barcelona.



CARME PRAT
Mestra jubilada

LA CADIRA

L’any 1968 neix l’escola Tabor en un edifici del 
carrer Navas. Com l’escola creix, el 1972 es llo-
ga una masia al Passatge Oliva, una casa força 
antiga; i allà apareix. La  troben en un raconet, 

oblidada dels seus antics propietaris.



I a partir d’aquest moment, la cadira passa a formar 
part de la vida de l’escola.  Jocs Florals, Nadal, Reis, 
Carnestoltes... s’aprofita per posar-la bonica i que els  
nens i nenes en gaudeixin. 

Amb el pas dels anys, 49 des que la van trobar, la 
pobreta es va anar deteriorant fins que va quedar una 
mica arraconada i s’utilitzava molt poquet. 
Així doncs, veient l’estat en que estava (faltaven tros-
sos, estava bruta i sobretot plena de  corcs que s’ha-
vien menjat bona part de la cadira), decideixo empor-
tar-me-la i  restaurar-la. 

Començo a: 

- Decapar-la, és a dir treure pintura i vernís i així veu-
re com està realment.

- Desinfectar, és a dir injectar-la de líquid per matar   
els corcs, foradet per  foradet; l’embolico i la poso 
deu dies en quarantena. 

- Tapo els foradets amb massilla. 

- Reconstrueixo les parts que falten, altres les he de 
fer noves (peu d’una  pota, bona part del seient, un 
braç).

- La poso bonica; li dono color (intentant mantenir el 
color natural de la fusta),  goma laca (vernís), cera i 
el daurat final. 

He de dir que al principi tenia poques esperances de 
recuperar-la, però el resultat final ha estat sorprenent. 
Per fer-la més bonica i còmoda decideixo fer un coixí 
a joc amb l’estil de la cadira.  I m’encanta com ha 
quedat! 

Ara ja és a l’escola, al seu lloc d’origen. Desitjo que 
la gaudiu molt i que durant  molts anys pugui tornar a 
formar part del dia a dia de l’escola.

Per acabar vull donar les gràcies a les companyes i 
companys del CAU DE L’ART (La Garriga) per as-
sessorar-me i donar-me ànims, sense ells ielles no 
l’hauria acabat mai!!



ESPECIAL JOCS FLORALS

SANT JORDI 2021
Lucas Budinich P3 B



LES DONES EN HAN SALVAT

Imagineu que passaria
en aquest món sense amistat,
si el masclisme si podia
arribar al seu punt més elevat.
El catalanisme que provocaria
sobre aquesta humanitat,
que amb amor i bogeria
tant ens havíem estimat.

Imagineu que passaria
si el feminisme no podia
amb el masclisme acabar
i al no-res poder-lo enviar.
Un cavaller no arribaria
a fer fora la follia 
d’aquesta estranya maldat,
a fer entrar-hi l’amistat.

Doncs tot senzill seria
el masclisme ja podria
acabar amb l’amistat
que el feminisme ens ha prestat.
Per sort el feminisme lluita per l’amor benaurat,
per l’amor benaurat dels pobles
que amb molta ajuda nosaltres hem posat.

Tomás Mussach Vicent (3 místicos)
6è B
Categoria C1 11 anys

Flor Natural

Èlia P4 A



LA IGUALTAT

Homes i dones per la igualtat lluitarem
sense cap dubte junts estarem,
mai ens separarem.
Si amb nosaltres vols lluitar,
benvingut seràs.
Però recorda que col·laborem,
i no ens separem!

Viola d’or

Luna Méndez Theodorakakou (Hermione Granger)
3r A
Categoria B2 8 anys

Pau Tor 1r A        



LA MASCARETA VOLADORA

Hi havia una mascareta que volia ser lliure  per no tornar més, i ho va 
aconseguir. 
Va fer menjar molt al nen fins que va explotar  i la mascareta va sortir vo-
lant i va ser lliure. 

Nil Casanovas (La Cobra Blava)
1r A

Irati Mateo P3 A         



LA TAULA QUE PARLA

 
1r B

LA TAULA QUE PARLA 

 

  
 

  
 



LA CIUTAT EXTRATERRESTRE

Hi havia una vegada a l’espai una nau 
extraterrestre que era tan apreciada que pels extraterrestres era com una 
ciutat.

Un dia qualsevol, la nau va arribar al planeta Terra. Quan les persones 
van veure els extraterrestres van pensar que no podrien viure amb extra-
terrestres a la seva ciutat. Tenien una mena de pistoles que les persones 
pensaven que eren per disparar-los. Llavors una persona va dir; “Ata-
quem-los!”. Tothom va agafar pistoles petites. Després d’un minut els ex-
traterrestres es van adonar que les pistoles els farien mal i e van refugiar 
a la seva nau. En aquell precís momento les persones es van adonar que 
els extraterrestres estaven igual d’espantats que ells.

Llavors va sortir de la nau el rei extraterrestre i l’alcalde de la ciutat i es 
van trovar. L’alcalde els va demanar perdó i l’extraterrestre va dir: “Us 
perdonem!”. Fi.

LLUC GULEZIAN (DR. LL)
2n A César Linares P5 B



LA CIUTAT EXTRATERRESTRE

Hi havia una vegada a l’espai una nau 
extraterrestre que era tan apreciada que pels extraterrestres era com una 
ciutat.

Un dia qualsevol, la nau va arribar al planeta Terra. Quan les persones 
van veure els extraterrestres van pensar que no podrien viure amb extra-
terrestres a la seva ciutat. Tenien una mena de pistoles que les persones 
pensaven que eren per disparar-los. Llavors una persona va dir; “Ata-
quem-los!”. Tothom va agafar pistoles petites. Després d’un minut els ex-
traterrestres es van adonar que les pistoles els farien mal i e van refugiar 
a la seva nau. En aquell precís momento les persones es van adonar que 
els extraterrestres estaven igual d’espantats que ells.

Llavors va sortir de la nau el rei extraterrestre i l’alcalde de la ciutat i es 
van trovar. L’alcalde els va demanar perdó i l’extraterrestre va dir: “Us 
perdonem!”. Fi.

LLUC GULEZIAN (DR. LL)
2n A

Meritxell Ginés P5 A



EL SUPERHIPOPÒTAM

Hi havia una  vegada un hipopòtam que anava a l’escola. Un dia que es-
taven fent 
matemàtiques uns del zoo van venir a disparar i van capturar a tots menys 
a l’hipopòtam.

L’hipopòtam estava molt espantat i tremolava de por. Quan es va aixecar 
va veure una cosa que brillava:- és màgic- va dir. Va investigar que era i 
quan el va tocar va sentir una cosa 
estranya, es va adonar que podia controlar l’aigua i va decidir anar a bus-
car als seus amics i amigues. Amb el viatge va conèixer a altres animals: 
una àguila que controlava l’aire, una zebra que 
controlava la terra i un lleó que controlava el foc. 

Tots van anar a rescatar els animals. I sempre que necessitis ajuda ells 
t’ajudaran.

Mandarina
2n B



UN HIPOPÒTAM QUE FA MÀGIA

Hi havia una vegada un hipopòtam que sabia molts trucs de màgia. Però 
un dia li tocava sortir a l’escenari i ell tenia vergonya. 
Un amic el va animar i quan va acabar l’obra els seus pares el van felicitar 
perquè ho havien vist per les notícies. Aleshores, el dia següent li tocava 
fer una obra molt molt difícil. Quan va pujar a l’escenari tenia molta ver-
gonya però va superar la vergonya i va fer que desaparegués una persona. 
I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s’ha fos!

Biel Conesa (Tablet)
2n C

Martina Garriga P5 A



EL CONTE INVENTAT

Tinc un llibre
és el meu preferit
va sobre aventures
i contes per llegir de nit
que els llegeixo 
al meu llit.

Quan entro en històries
de mar, de màgia i de cel,
m’imagino que vaig
volant sobre un estel
que és molt bonic
amb colors lluents.

Irene de Llobet (Ginny Weasley)
3r A Accèssit

Meritxell Ginés P5 A



EL MAR

Onades grans i petites
arrossega el mar,
amb cara de sorpresa
i vestit de color blau.

El mar és màgic
té petxines, té sirenes
peixos de colors
i molts altres tresors.

A vegades m’esquitxa,
jo m’enfado i li pego,
però sempre guanya ell.

M’acosto a mirar-lo,
ell s’apropa als meus peus.

Perdo la por, 
i em llenço de cop!

Gala López (Bonnie Wright)
3r A



ELS LLIBRES

Els llibres poden ser d’una fada de nit
En un camp florit.
També poden ser de dracs monstres i cavallers,
O poden anar d’un simple pagès.

Els llibres també poden anar d’un documental 
d’animals com els peixos.

O de llibres desplegats sobre el potus i els seus 
esqueixos.

Totes les històries les escriuen els escriptors
I sempre les pots llegir amb lletres i alguns fan 
olors.

Els llibres també van del capità d’uns pirates
O del peix que va donar les seves escates,
I així és com els contes et fan llegir-los
I pensar en les seves històries i desitjos.
 

Anna Rodríguez
3r B Accèssit Paula 1r B



ELS POBRES ANIMALS

Els pobres animals
No tenen culpa del que fem,
No ens adonem, però molt contaminem
I quan ho fem no gaire bé pensem.

No entenc per què ho fem ,
l’únic que sé, és que molt ens equivoquem .

També plàstics al mar llencem
I molt malament ho fem.

Hi ha animals innocents que matem,
un dels problemes és que no ens adonem,
l’altre és que quan ho fem,
NO RECTIFIQUEM!

 

Llibert Gassiot
3r B Nil Casanovas 1r A



MONSTRE DE COLORS

Hi havia un vegada un monstre de colors que no volia anar a l’escola i 
plorava perquè volia 
anar a casa amb els seus pares.
    
El Monstre de colors tenia una amiga que es deia Laia i era molt guapa. 
La Laia volia ajudar al monstre de colors i li deia: anem a l’escola Monstre 
de colors que jugarem i ens ho 
passarem molt bé. 

El monstre de colors va anar a l’escola amb la Laia i li va agradar anar a 
l’escola perquè s’ho va passar molt bé i va conèixer més amigues i ara el 
Monstre de colors ja és gran i va a 
l’escola i no va plorar més.

El Monstre de colors i la Laia van ser sempre amics.

PREMI DEL DISTRICTE

Lluc García Lozano (El gat Jack)
4rt A Accèssit
Categoria D1 9 anys



UN MÓN MILLOR

A la basura li cau pintura
Al posar-se de colors
alegres ballarem tots.

El planeta ens dona la maneta
tots nosaltres podem canviar
la nostra forma de pensar.
El món és un bombó
ple d’emoció.

Tots els boscos estan foscos
i els oceans contaminats
amb els peixos casi ofegats.

Olivia Arias (Zoey) 
4rt A 

Martí Moliner P4 A



L’ARBRE I L’ESQUIROL

Hi havia una vegada un arbre jove que estava tan i tan tranquil que, de 
sobte, va notar pessigolles dins el tronc i va començar a
riure. (ja ja ja ).
Era un esquirol !!! Quin ensurt que li va donar l’esquirol.
-”Quina barra”(va pensar l’arbre i ho va comentar en veu alta).
-”Qui ho ha dit això?”(va preguntar l’esquirol, tot enfadat).
-”Jo”-va contestar l’arbre - ”Que em fas pessigolles home!!!”.
-”T’aguantes. He de guardar els meus aglans en algun lloc”- li va respon-
dre l’esquirol tot fent-se l’important.
-”Doncs tinc una idea: veus aquelles fulles d’allà?”- (va respondre l’arbre 
a l’esquirol).
-”Sí, sí !!!-”li va respondre l’esquirol. 
- ”Doncs porta-les totes i posa-les sota els teus aglans”.
- “D’acord” - l’esquirol tot mig content les va portar totes sense deixar-ne 
cap.
L’arbre li va dir: - “molt millor em sento, molt més calentet per dins em 
sento, és com una manteta que abriga moltíssim”.
Es van fer amics hi ha partir d’aquell dia van continuant vivint junts.

Cloe 
4rt B Accèssit



L’ALIEN ESPAIAL

Hi havia una vegada un nen que sempre havia desitjat una mascota. Aquell 
nen tenia 9 anys, els seus pares no volien perquè el seu pare tenia al·lèr-
gia i la mare tenia por [a les mascotes]. Llavors el nen tenia un amic que 
era “hacker” com a ofici, van passar hores i el nen va decidir trucar al seu 
amic. El nen va dir:_”saps com aconseguir una mascota sense que els 
meus pares s’adonin?” L’amic va contestar: - ”crec que sí…” Va Buscar 
en el seu ordinador. Llavors va veure que hi havia una aplicació.
La va descarregar, va trucar als encarregats i li van dir que li arribaria en 
2 dies. Van passar 2 dies. Va arribar una caixa, la va obrir i va veure un 
alien… L’alien es deia Cabesita. El nen es va enfadar al veure que era un 
alien. Per la nit quan el nen estava adormit van entrar uns mafiosos. Van 
raptar a l’alien i el van portar a l’àrea 51. Els mafiosos volien experimentar 
amb ell. L’alien va idear un pla per escapar-se, ho faria per la finestra. El 
dia següent es va escapar. Els homes ho van veure tot per les càmeres de 
seguretat. Els mafiosos van perseguir a l’alien. L’alien va ser molt astut i 
els va despistar. Va entrar a un centre comercial però tancava en 10 mi-
nuts. L’alien es va quedar tancat. Llavors, al centre comercial hi havia una 
peça de la seva nau però havia de passar moltes trampes per aconseguir 
aquella peça de la seva nau. També hi havia un guarda. A la seva motxilla 
portava 3 objectes útils per saltar-se totes les trampes. Tenia una pilota, 
unes boles per tapar les càmeres de seguretat i una beguda. El seu primer 
obstacle era un guarda. L’alien li va llençar la beguda i el policia se la va 
beure. Va anar a fer pipi i com havia d’obrir la porta l’alien va aprofitar i 
va entrar. El segon obstacle era una sala plena de càmeres de seguretat. 
L’alien va tirar la pilota i les càmeres de seguretat es fixaven només en la 
pilota. Llavors l’alien va passar sense problema. Ja podia veure el tros de 
nau. La va agafar i va aparèixer una nau. El nen no sabia on era l’alien i un 
mes després va tornar a ser amic d’ell.

Papi Red 
4rt B 



EL CIRC

La trapezista vola pel cel
com si fos un estel.
Fa moltes figures 
i també moltes postures.

L’acròbata fa mortals 
molt i molt alts.
Amb els seus flic flacs 
impressiona la gent 
i tothom el mira molt 
atentament.

I fins aquí el circ
espero que l’hagueu gaudit.

Dàlia Glezian (Rosa vermella) 
4rt C Accèssit

Clara Derfeser P4 A



ELS GUANTS

Els guants es posen a les mans.
Serveixen per protegir-nos de tots els mals.
Hi ha guants diferents als altres:
de grans, per les mares i els pares; 
de petits, com els mosquits.

hi ha guants pel fred.
Hi ha guants per l’esport.
Hi ha guants de color verd.
Hi ha guants de color groc.

Hi ha guants per netejar els plats.
Amb els plats nets menjo blat.
Hi ha guants per posar injeccions.
I quan en curen tinc il·lusió.
Ja puc tornar a l’acció.

Berta Fontán Super heroïna) 
4rt C 

Jan Caldeiro P3 A



UN PARTIT DE FUTBOL

Abans del partit penses que pot passar,
però per saber-ho s’ha de jugar.
Estic corrent pel camp,
m’han passat la pilota i
corro com un llamp. 

Ara he de defendre,
i la pilota he de prendre.
Tenim una bona ocasió per marcar gol.

Veig el meu amic sol,
el meu amic ha de marcar,
si no tornarem a començar.

El meu amic xuta,
en el camp es sent tensió.
XUTA i…
al PAL com una CATEDRAL.

L’equip rival contraataca,
tot depèn dels defenses i el porter,
l’equip rival xuta.

Tota la gent està muda.
El porter salta,
com si li haguessin fet una falta.

La pilota vola i entra a la porteria.
El futbol no sempre és guanyar,
però sí sempre és participar. 

Nil Nevado (Lexosi) 
5è A 

Max Lallana P4 A



CÉSAR LINARES P5B

LA FOSCOR

La foscor és de color negre
pel que jo he pogut veure.
Quan tu estiguis al llit,
la foscor dominarà la nit.

L’obscuritat transmet sentiments de por,
i l’espant no és gens acollidor,
amb les ombres em sento insegur
perquè és com si t’estigués vigilant algú.

Durant la nit hi ha una mica de claror,
les estrelles ens donen la seva lluentor.
Esperem que sigui de matí amb il·lusió
per posar llum a la foscor.

Martí Clot (Anònim) 
5è B   

Joanna 1r A



CÉSAR LINARES P5B

EL MEU AVI

El meu avi sempre m’ha estimat,
i quan ho he necessitat m’ha cuìdat.
Ell s’ha rigut i m’he rigut,
moltes bromes em va fer sentir.
Tristesa i alegria m’ha donat
i bons moments he passat.
Lamentablement un virus va arribar,
i al meu avi va visitar.
Ell va lluitar fins al final, 
però un adeu la família
li vam haver de donar.
Per això avui li dedico aquest poema
per donar li gràcies per tot
el que m’ha donat.

Alexandra Betancourt Blay  
6è A Accèssit    

Priscil·la Monclús P4 B



Joanna 1r A

LA PURA REALITAT    

Ser noi, ser noia.
Ser blanc, ser negre.
T’agraden els homes, t’agraden les dones.

Un noi, un cotxe.
Una noia, una nina.
Un blanc, millor persona.
Un negre, menys valorat.
Un home amb una dona.
Una dona amb un home.

Des de petits ens han ensenyat
que aquesta és
la pura realitat.

Als grans,
no els podem canviar d’idea,
però els petits
poden tenir una raó millor.

Que un noi
pot jugar amb una nina.
Que una noia
pot jugar amb un cotxe.
Que l’únic canvi
sigui el color de la pell.
Que un home
pot estar amb un home.
I que una dona
pot estar amb una dona.

Carlos Ruiz Verdaguer 
6è A 

Africa Robas P3 B



Joanna 1r A

UN VIATGE AL PASSAT  

Un dia de neu i fred d’hivern a Drere, un petit poble de muntanya dels Pi-
rineus austríacs, uns nens passejaven pel bosc: en Tom i l’Alba.
Tenien per costum anar cada dia al bosc a la recerca d’aventures i misteris 
per resoldre. Tot i que sempre en buscaven, mai en trobaven. Per això, el 
dia que van trobar una caseta de l’arbre molt allunyada del poble hi van 
entrar sense pensar-s’ho dues vegades.

Era molt espaiosa, tenia una sala d’estar, un despatx, una biblioteca i fins 
i tot un terrat amb un telescopi per admirar les estrelles de nit. Van decidir 
que aquell seria el seu quarter de missions.

Al cap d’uns dies després d’instal·lar-se, en Tom va repassar els llibres 
de la biblioteca i quan va estirar “La instrucció secreta de l’Anna Lux”, 
una fusta del terra es va aixecar i va permetre l’entrada del que semblava 
un passadís secret. De seguida va cridar a l’Alba, que mirava la tele que 
acabaven d’instal·lar a la sala d’estar. La nena va prendre la iniciativa i va 
decidir ficar-se per aquell forat fosc i estret. En Tom, tot i la por que sentia, 
va seguir a la seva amiga.

Un cop a baix, l’Alba va encendre una llanterna i es van trobar amb una 
habitació plena d’objectes antics, un d’ells va cridar l’atenció d’en Tom. 
Una pila de revistes de l’any 1903, aquelles revistes tenien més de cent 
anys! La nena de seguida va dir a en Tom que n’obris una i quan la va 
obrir, inconscientment els dos nens van viatjar al passat.
 
De cop tots els objectes semblaven nous. Els nens no entenien res i van 
acordar investigar l’habitació un altre dia. A dalt de la casa van trobar a un 
nen sol assegut al sofà tot emprenyat. L’Alba, que era una nena molt eixe-
rida va parlar amb el nen que, a contracor, va contestar que es deia Peter.
En Tom li va preguntar que hi feia a la seva cabana i en Peter, tot indignat, 



Meritxell Ginés P5 A

va contestar que la casa era propietat seva i que marxessin. L’Alba amb 
tossudesa va indicar a en Tom que seiessin a les cadires, que no marxa-
rien. Van estar asseguts allà, si fa no fa, un parell d’hores fins que en Peter 
es va aixecar i va murmurar: “com odio l’any 1903”.

En Tom que sempre tenia l’antena posada, va dir: “l’any 1903?”. En Peter 
va contestar: “sí, que vius a la lluna? Som l’any 1903”. Ho tenien confir-
mat, havien viatjat en el temps.

En Peter va marxar i l’Alba i en Tom van seguir-lo. Van arribar a una casa 
petita de granja. Per una de les finestres van entreveure una habitació i, a 
dins, a en Peter observant un mural enorme. Sense voler, en Tom va tren-
car una branca i en Peter els va veure. Els va dir que entressin i un cop a 
dins van veure que a la capçalera del mural amb lletres ben grans hi deia 
“COM TORNAR AL SEGLE XXI” i a sota hi posava “vaig arribar amb una 
revista, n’he de trobar una igual”. Llavors l’Alba va preguntar: “tu a quin 
any vas néixer?” – dirigint-se a en Peter. El nen va dir: “sé que no us ho 
creureu, però vaig néixer l’any 2009”. “Ah, doncs nosaltres també”, va dir 
en Tom.
 
L’Alba, recordant el mural, va pensar que el que estava clar era que ha-
vien de trobar la revista. En Peter va explicar que ja ho havia provat, però 
no n’havia trobat ni la més mínima pista. Per sort, en Tom s’havia fixat en 
l’editorial de la revista i de seguida el va dir ”Drere edicions”. En Peter, que 
coneixia la zona, va dir que hi havia unes oficines de l’editorial al poble. 
Llavors, van agafar les bicis que en Peter tenia i s’hi van encaminar.

Allà van demanar una còpia de la revista original del dia 3 d’octubre. 
Malauradament, la resposta va ser que no en tenien, ja que feia temps 
d’aquella publicació. De cop la recepcionista va recordar que en quedava 
una, però que no la podien vendre perquè era la d’exposició, de tots els 
números i hi havia una que feia aquesta funció.



Meritxell Ginés P5 A

Els dos nens es donaven per vençuts intentant trobar altres llocs on tam-
bé en tinguessin, mentre que l’Alba estava completament decidida a tru-
car a totes les cases fins que trobés a algú que en tingués un exemplar.

Després de trucar a gairebé totes les cases del poble sense èxit, a una 
d’elles en va sortir un senyor que va dir que sí que en tenia una, però que 
no tenia intenció de deixar-la, ni de vendre-la, ni de regalar-la. Després 
d’això, va tancar la porta.

Immediatament, els nens van acordar que entrarien per la nit a la casa i 
s’emportarien la revista. I així ho van fer, a la nit l’Alba, en Tom i en Peter 
estaven davant de la casa buscant una finestra oberta, quan la van trobar, 
s’hi van ficar. A l’escriptori del despatx van trobar la revista, la van agafar i 
la van obrir. Finalment, es van teletransportar altre cop a la casa de l’arbre, 
això sí, a la versió del 2021.

I així va ser com l’amistat d’aquests tres nens va començar, amb la prime-
ra de totes les grans aventures que van tenir. Era l’inici d’una nova era per 
a Drere, un petit poble dels Pirineus austríacs.

 

  

 

Harry Lennox 
6è B

Roy Pardo P4 



ELS MEUS SOMNIS

Vull parlar-vos d’altres vides
que he viscut dins dels meus somnis.
He volat muntant un drac 
i he fugit d’un munt de zombis.

He lluitat contra monstres
i viatjat dins d’un ovni.
Quanta màgia s’amaga
dins del mon dels meus somnis!

Puc volar, puc ser tot!
el més guay que recordis. 
El millor dels herois 
allà on neixen els somnis.

Quin final haig de donar-li
al poema dels somnis.
Quina rima haig de trobar
perquè tu també dormis.

La Lechuga Otaku  
6è C    Aina Oliva 
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