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Saber i
saber fer

Un dels llocs comuns més habituals en els discursos pedagògics 
amb més impacte mediàtic afirma que, donada l’actual digitalit-
zació i la possibilitat d’accedir instantàniament a una suposada 
font infinita d’informació (internet), la memorització ja no és 
necessària en l’aprenentatge, i, per tant, on s’ha de fer incidèn-
cia és en l’ús que se’n faci d’aquesta informació per posar en 
pràctica un determinat coneixement; en altres paraules, es vol 
prioritzar l’aplicació pràctica del coneixement i no tant l’adqui-
sició d’aquest coneixement, considerada, en última instància, 
prescindible.

Podríem qüestionar d’aquest lloc comú dues coses: primera, que 
no distingeix entre informació i coneixement, i no són ni de bon 
tros el mateix; segona, que no tota la informació està disponible 
a un cop de clic, tot i què la facilitat per accedir a la informació a 
augmentat exponencialment en els últims anys. Però si anem una 
mica més enllà d’aquestes possibles crítiques i mirem el fons de 
la qüestió, ens adonem que el que sustenta aquest discurs és la 
distinció entre saber i saber fer, entre un coneixement teòric i la 
seva aplicació pràctica, i el fet que prioritza el saber fer sobre el 
saber. Un dels motius que addueix aquest discurs per justificar 
aquesta priorització és la (qüestionable) obsolescència dels sa-
bers. És cert que, d’uns decennis ençà, la ciència i la tècnica han 
avançat vertiginosament i és probable que en força disciplines 
alguns coneixements adquirits fa 20 anys estiguin a dia d’avui 
desfasats. Ara bé, és aquesta suposada obsolescència motiu su-

ficient per prioritzar el saber fer sobre el saber? Xavier Massó a 
El fin de la educación ens ofereix un molt bon exemple per in-
tentar respondre aquesta pregunta. Massó ens recorda la història 
dels constructors de vaixells polinesis, que gràcies a la seva perí-
cia en la construcció naval, van ser capaços de colonitzar les illes 
del sud del Pacífic. Aquests constructors sabien fer vaixells que 
navegaven amb els materials que tenien a l’abast, però no sabien 
perquè els vaixells flotaven. Eren capaços de construir vaixells 
(saber fer), però sense conèixer els principis de la hidrostàtica 
(saber); sabien com dur a terme l’execució pràctica d’un deter-
minat procés, però no sabien què estaven fent ni perquè s’havia 
de fer així. Si a un artesà polinesi se li hagués preguntat si era 
possible construir un vaixell amb acer, hagués contestat que de 
cap de les maneres, precisament perquè aquests artesans desco-
neixien el principi d’Arquímedes, que explica perquè floten no 
només els vaixells, sinó també els submarins i els aeròstats.

És el principi d’Arquímedes un saber obsolet? O és la tècnica 
naval polinèsia la que ha esdevingut obsoleta? Si prioritzem el 
saber fer, i especialment si el separem del saber teòric que el 
sustenta, correm el perill de posar l’èmfasi en transmetre un se-
guit de protocols d’acció per a obtenir un determinat producte 
final, però sense saber perquè s’ha de fer d’aquesta manera. I si 
aquesta tècnica o protocol esdevé obsolet, si és substituïda per 
una altra tècnica? 



Ucraïna està, malauradament, d’actualitat infor-
mativa. Però més enllà de les notícies, què sabem 
d’aquest pais? És un dels països més extensos 
d’Europa, però és tan gran com desconegut per 
a la majoria de nosaltres. Aprofitant que a l’es-
cola hi ha famílies ucraïneses, els vam demanar 
que ens escrivissin algun article sobre el seu país 
i així fer-lo una mica més proper a la resta de les 
famílies de la Tabor.
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ІВАНА КУПАЛА
NOCHE DE SAN JUAN

Початок і місце святкування
Оскільки свято Івана Купала вирізняється 
різноманітними обрядами та ритуалами, які пов’язані 
з водою, зазвичай місце святкувань обирали 
близьким водойм. Всім селом збирались на березі 
річки чи озера та святкували до самого ранку.

Обов’язковим звичаєм були масові купання, оскільки 
вважалось, що саме на Івана Купала з річок та озер 
виходила усіляка нечисть і купатись було безпечно. 
Крім того, вважалось, що вода на Івана купала 
набуває цілющої та магічної сили і може зцілювати 
різноманітні хвороби.

Головні персонажі свята
Головними персонажами свята є Купало та Марена, 
які уособлюють боротьбу добра та зла.

Згідно зі старослов’янськими віруваннями, кожної 
зими на світ обрушується богиня Марена, яка 
заморожує землю, сіє розбрат та насилає хвороби і 

Inicio y lugar de celebración
Dado que la fiesta de Ivan Kupala se caracteriza por varios ritos 
y rituales asociados con el agua, por lo general, el lugar de cele-
bración fue elegido por los lagos o ríos cercanos. Todo el pueblo 
se reunía a orillas de un río o lago y celebraba hasta la mañana 
siguiente.

Los baños masivos eran una costumbre obligatoria, ya que se 
creía que todo tipo de espíritus malignos salían de los ríos y 
lagos de Ivan Kupala y era seguro nadar. Además, se creía que 
el agua de Ivan Kupala adquiere poderes curativos y mágicos y 
puede curar diversas enfermedades.

Los personajes principales de la fiesta.
Los personajes principales de la fiesta son Kupala y Marena, 
quienes representan la lucha entre el bien y el mal.

Según las antiguas creencias eslavas, cada invierno nace la diosa 
Marena, que congela la tierra, siembra discordia y envía enfer-
medades y hambre. Marena, o como popularmente se la llamaba 
Mara, es una deidad invernal que asustaba a los niños desobe-



голод. Марена, або як її ще в народі називали Мара - 
це зимове божество, яким лякали неслухняних дітей. 
В східних регіонах України Марену вважали старшою 
русалкою, з вини якої топилися люди та худоба.

Як протилежність Марені, в слов’янських віруваннях, 
виступає Купало - міфологічний персонаж, якого 
вважали покровителем шлюбу та продовження роду.

Власне саме свято починали з виготовлення опудал 
Купала та Марени. Опудала робили з соломи, гілок 
верби та очерету. Купала 
прикрашали квітами, намистом 
та стрічками, а в опудало Марени 
вплітали траву і встромляли 
гілки вишні або чорноклену.

Довкола опудал водили хороводи 
та співали купальські пісні, а 
вночі наприкінці святкувань 
Марену спалювали або топили, 
що символізувало перемогу 
добра над злом.

Купальське вогнище
Основна частина купальських 
обрядів проводилась вночі і тому 
на місці святкувань розпалювали 
величезне багаття.

Купальське вогнище є одним з 
головних символів свята. Для 
вогнища використовували хмиз, 
поламані знаряддя праці та різноманітний непотріб, 
який збирали всім селом.

Попередньо, на місці святкувань в землю встромляли 
височезну жердину, довкола якої складали 
відпрацьовані речі, непотріб та хмиз. Часто на 
жердину, яка знаходилась в центрі ватри, прикріпляли 
опудало Марени, череп коня та колесо. Череп коня 
та опудало Марени символізували нечисту силу яку 
знищували в ритуальному багатті, а колесо від воза 
спалювалось в жертву сонцю, для кращого врожаю 
та достатку.

Саме багаття розпалювали «живим вогнем», 
яке добували тертям. Традиційно розпалював 
купальський вогонь найстарший за віком мешканець 
села. Купальське багаття розпалювали після заходу 
сонця і воно мало горіти аж до самого світанку.

За повір’ям, вогонь мав цілющу силу, довкола нього 
водили хороводи та співали купальські пісні, а також 
в Україні та Білорусі традиційними були стрибки 
через багаття. Великі і малі, тримаючись за руки, 
стрибали через ритуальний вогонь для захисту від 
хвороб і злих чар. Вважалось, якщо руки закоханих 
під час стрибку не розійдуться, то в майбутньому на 

dientes. En las regiones orientales de Ucrania, Marena era con-
siderada la sirena más antigua, por la que se ahogaron personas 
y ganado.

En contraste con Marena, en las creencias eslavas, está Kupala, 
un personaje mitológico que era considerado el santo patrón del 
matrimonio y la procreación.

La festividad en sí comenzó con la elaboración de los muñecos 
de Kupala y Marena. Los muñecos estaban hechos de paja, ra-
mas de sauce y juncos. Las cúpulas estaban decoradas con flo-

res, collares y cintas, y se tejía hierba en el animal de peluche de 
Marena y se insertaban ramas de cerezo o arce negro.

Alrededor del muñeco se bailaban danzas circulares y cantaban 
“canciones de baño”, y por la noche, al final de las celebraciones, 
se quemaba o ahogaba a Marena, lo que simbolizaba la victoria 
del bien sobre el mal.

La hoguera y el baño
La parte principal de los ritos de baño se realizaba por la noche 
y por ello se encendía una gran hoguera en el lugar de las cele-
braciones.

La hoguera es uno de los principales símbolos de la festividad. 
Para el fuego se utilizaban arbustos, herramientas rotas y chata-
rra diversa, que era recolectada por todo el pueblo.

Previamente, en el sitio de las celebraciones, se insertaba un pos-
te alto en el suelo, alrededor del cual se almacenaban objetos 
usados, trastos y arbustos. El muñeco de Marena, el cráneo de 
caballo y la rueda a menudo se sujetaban al poste en el centro 
del fuego. La calavera y el muñeco de Marena simbolizaban la 
fuerza maligna que se destruía en un fuego ritual, y la rueda de 
la carreta se quemaba en sacrificio al sol, para una mejor cose-
cha y prosperidad.



них чекатиме щасливий шлюб.

До купальського вогнища були зобов’язані прийти 
всі жінки в селі, а ті, які цього не робили могли бути 
звинувачені у відьмацтві та зв’язком з нечистою 
силою.

Крім Купальського багаття, в деяких регіонах України, 
в ніч на Івана Купала підпалювали бочки та колеса і з 
пагорбів зіштовхували їх у воду.

Навіть попелу та вугіллю з багаття приписували 
особливу цілющу силу, залишки з купальського 
вогнища розносили по грядках, городах та полях для 
кращого врожаю. Через згарище переганяли худобу, 
щоб та давала більше молока, а також вугілля несли 
додому та кидали в піч для достатку та захисту від 
усього недоброго.

Купальське деревце
В деяких східних регіонах України існував звичай 
виготовляти купальське деревце, яке символізувало 
божество Купалу. Традиційно вирубували молоду 
вербу, чорноклен або ялинку, а дівчата наряджали 
деревце квітами, намистом, фруктами та стрічками. 
Прикрашене деревце приносили за село на місце 
святкування і довкола нього водили хороводи та 
співали купальські пісні.

Традиційно хлопці намагались викрасти деревце або 
прикраси з нього, а дівчата його захищали. Наприкінці 
святкувань дівчата разом з хлопцями топили деревце 
або спалювали його в купальському вогнищі.

Купальські вінки
Ще одним обов’язковим атрибутом свята Івана Купала 
є купальський вінок, який роблять з польових трав та 
квітів. Вважалось, що кожна рослинка, яку вплітали у 
вінок, надавала йому особливу магічну силу.

El fuego mismo se encendía con “fuego vivo”, que se obtenía por 
fricción. El habitante más antiguo del pueblo encendía tradicio-
nalmente el fuego de Kupala. La hoguera se encendía después de 
la puesta del sol y debía arder hasta el amanecer.

Se creía que el fuego tenía un efecto curativo, se realizaban bai-
les a su alrededor y se cantaban “canciones de baño”, y en Ucra-
nia y Bielorrusia era tradicional saltar sobre el fuego. Grandes 
y pequeños, tomados de la mano, saltaban sobre el fuego ritual 
para protegerse de enfermedades y maleficios. Se creía que si las 
manos de los amantes no se separan durante el salto, en el futuro 
tendrían un matrimonio feliz.

Todas las mujeres del pueblo estaban obligadas a acudir a la fo-
gata, y las que no lo hacían podían ser acusadas de brujería y 
conexión con malos espíritus.

Además de la hoguera de Kupala, en algunas regiones de Ucra-
nia, se prendían fuego a barriles y ruedas en la noche de Ivan 
Kupala y se empujaban al agua desde las colinas.

Incluso a las cenizas y brasas del fuego se les atribuía un poder 
curativo especial, los restos de la hoguera se esparcían en los 
lechos, jardines y campos para una mejor cosecha. El ganado se 
purificaba con el fuego para producir más leche, y el carbón se 
traía a casa y se echaba en el horno para favorecer la prosperidad 
y la protección de todo mal.

Árbol del baño
En algunas regiones del este de Ucrania existía la costumbre de 
hacer un árbol Kupala, que simbolizaba la deidad de Kupala. 
Tradicionalmente, se cortaban sauces jóvenes, arces negros o 
árboles de Navidad, y las niñas decoraban el árbol con flores, 
collares, frutas y cintas. El árbol decorado era llevado fuera del 
pueblo al lugar de celebración y alrededor de él se realizaban 
bailes y se cantaban “canciones de baño”.

Tradicionalmente, los niños trataban de robar un árbol o sus 
adornos, y las niñas lo defendían. Al final de las celebraciones, 

las niñas y los niños quemaban un árbol 
o lo quemaban en una hoguera.

Coronas de Kupala
Otro atributo obligatorio de la festivi-
dad de Ivan Kupala es la corona de Ku-
pala, que está hecha de hierbas y flores 
silvestres. Se creía que cada planta, que 
se tejía en la corona, le otorgaba un po-
der mágico especial.
Bígaro, helecho, rosas, amapola, albaha-
ca, moras, así como ramitas de abedul y 
roble se utilizaban para hacer coronas.

Hierbas medicinales
En el momento de la celebración hay un 
pico de florecimiento de la naturaleza, 
una variedad de hierbas y flores abun-
dan por todas partes, y por eso muchas 
costumbres de Ivan Kupala están aso-



ciadas con el mundo vegetal.

Se cree que cualquier hierba curativa en Ivan Kupala se vuelve 
mucho más fuerte. Para protegerse de las brujas, las sirenas, los 
hombres del agua y los silvicultores, las niñas recolectaban ajen-
jo, que usaban en sus cinturones o clavaban en las esquinas de la 
casa durante un año. Según la antigua creencia eslava, incluso la 
ortiga común ganaba poder mágico en la noche del baño. En la 
región de Poltava, antes de bañarse en un río o lago, se arrojaba 
al agua para protegerla de las sirenas.

Después de ahogar al muñeco de Marena, las chicas solteras 
huían de los chicos para adivinar el destino. Se ponía una vela a 
las coronas, se encendía y se dejaban las coronas sobre el agua. 
Según la creencia popular, en función de cómo flotara la corona, 
a la chica le esperaba determinado destino. Se creía que si la co-
rona flotaba bien y la vela no se apagaba, la chicha pronto se ca-
saría, y si se hundía o giraba en el lugar, seguiría siendo virgen.
Se creía que en la noche de Kupala los árboles se movían de un 
lugar a otro y hablaban entre sí, y los animales, las hierbas y 
las flores entendían el lenguaje humano, que esta noche estaban 
llenos de un poder especial y milagroso, pero el protagonista 
principal de la mundo vegetal esa noche es un helecho.

La flor del helecho
Según las creencias antiguas, solo una vez al año, en la noche 
más corta, florece el helecho Ivan Kupala. La flor mítica es muy 
difícil de encontrar, porque florece solo por un corto tiempo y 
está protegida del ojo humano por todas las fuerzas malignas.

Sin embargo, si alguien logra arrancar la flor de un helecho, el 
afortunado podrá volverse invisible, comprender el lenguaje de 
los animales y ver dónde se esconden todos los tesoros, por muy 
profundos que estén en la tierra.
Tradicionalmente, niñas y niños, en grandes grupos, caminaban 
por el bosque y buscaban la misteriosa flor del helecho, y al ama-
necer volvían juntos a casa.

Aunque las creencias populares asociadas con la festividad per-
dieron gradualmente su significado original, y la adivinación y 
los ritos paganos se convirtieron en costumbres populares, la 
festividad de Ivan Kupala todavía se celebra en muchas ciudades 
y pueblos de Ucrania.

За звичаєм для виготовлення вінків використовували 
барвінок, папороть, троянди, мак, базилік, ожину, а 
також гілочки берези та дуба.

Після того, як втопили опудало Марени, незаміжні 
дівчата тікали від хлопців, щоб гадати на судженого. 
До вінків прикріпляли свічку, запалювали її та 
пускали вінки на воду. За народним повір’ям, куди 
попливе вінок — з тієї сторони живе «суджений». 
Вважалось, якщо вінок добре пливе і свічка не гасне 
то, то дівчина скоро вийде заміж, а якщо тоне чи 
крутиться на місці — то ще дівуватиме.

Збір цілющих трав
На час святкування припадає пік розквіту природи, 
повсюди буяють різноманітні трави та квіти і тому 
багато звичаїв на Івана Купала пов’язано з рослинним 
світом.

За повір’ям, будь-яка цілюща трава на Івана Купала 
ставала значно сильнішою. Для захисту від відьом, 
русалок, водяників та лісовиків дівчата збирали 
полин, який протягом року носили на поясі чи 
встромляли по кутах будинку. За старослов’янським 
повір’ям в купальську ніч навіть звичайна кропива 
набувала магічної сили, на Полтавщині перед 
купанням в річці чи озері її кидали у воду, для захисту 
від русалок.

Вважалось, що в Купальську ніч дерева переходять 
з місця на місце та розмовляють між собою, а також 
людську мову розуміли звірі, трави та квіти, які цієї 
ночі наповнювалися особливою, чудодійною силою, 
але головним героєм рослинного світу в цю ніч стає 
папороть.

Цвіт папороті
За старовинним повір’ям, лише один раз в році, в 
найкоротшу ніч на Івана Купала цвіте папороть. 
Міфічну квітку дуже важко знайти, оскільки вона 
цвіте лише коротку мить, а також від людського ока її 
оберігає всяка нечиста сила.

Однак, якщо комусь вдасться зірвати цвіт папороті, 
щасливчик зможе ставати невидимим, розуміти мову 
тварин та буде бачити де сховані всі скарби, як би 
глибоко в землі вони не знаходились.

Традиційно дівчата та хлопці, великими компаніями 
гуляли лісом та шукали таємничу квітку папороті, а 
на світанку разом повертались додому.

Хоч поступово народні вірування, пов’язані зі святом, 
втратили свій первісний сенс, а ворожіння і язичницькі 
обряди перетворились на народні звичаї, свято Івана 
Купала й досі відзначається в багатьох Українських 
містах та селищах.



 Anastasia Chebanova   

КУЛЬТУРА, ТРАДИЦІЇ ТА 
МИСТЕЦТВО ГЛИНИ В 

УКРАЇНІ
CULTURA, TRADICIONES Y ARTE DE LA ARCILLA EN 

UCRANIA

Я б хотіла вас познайомити із однією школою, що 
знаходиться у маленькому місті Опішня у Полтавськй 
області в Україні. З давніх часів тут робили з глини 
посуд. Ця територія була заселена ще у добу Неоліту - в 
цей же час заснована Барселона. Саме у неолітичний 
час набуває широке використання керамічного посуду. 
Часи змінювалися, але традиції гончарства лишилися. 
У 1894 року була відкрита школа гончарства. Отже, 
Опішнянський державний художній ліцей імені Василя 
Кричевського - це своєрідна школа: починаючи з 6 
років (початкова загальноосвітня школа) діти вчать 
гончарство, рисунок, живопис, композиція. з 15 років 
(старша загальноосвітня школа) починають вивчати 

Me gustaría presentarles una escuela ubicada en el pequeño pue-
blo de Opishnya en la región de Poltava en Ucrania. Desde la 
antigüedad aquí se elaboraban platos de arcilla. Esta zona estuvo 
habitada en el Neolítico, en la misma época que se fundó Barce-
lona. Fue en el período Neolítico cuando la cerámica se generali-
zó. Los tiempos han cambiado, pero las tradiciones de la cerámi-
ca se han mantenido. En 1894 se abrió una escuela de cerámica. 
Desde aquel momento, el Opishnyansky Liceo de Arte de Vasyl 
Krychevsky ha sido una escuela original: desde los 6 años, junto 
con la educación primaria, los niños aprenden cerámica, dibujo, 
pintura, composición. A partir de los 15 años, cuando empieza la 
educación secundaria, los alumnos comienzan a estudiar escul-
tura, etnografía, cerámica y cultura artística. 



       

скульптуру, етнографію гончарства, художню 
культуру. З першого року навчання діти приймають 
участь у шкільних конкурсах та готують власні роботи. 
Перед тим як із глини зліпити скульптуру - майбутній 
арт об’єкт малюють. Тоді починається процес ліпки і 
заключним етапом є випікання виробу у спеціальний 
печі. Це складний і цікавий процес. Усі твори, 
зроблені маленькими митцями, учні дарують школі, 
прикрашають стіни та коридори приміщення. Тому 
що з перших творчих кроків учні розуміють цінність 
власної праці і праці своїх друзів. Коли у приміщенні 
школи не лишилося вільного місця для експозиції 
і діти почали прикрашати подвір’я і сад біля школи. 
У місті є також музей Гончарства, де відбуваються 
міжнародні конкурси. Також розвивається «зелений» 
туризм - є багато місць для відпочинку, піших 
маршрутів із проживанням у старовинних будинках 
(можливість ознайомитись із старовинним укладом 
України).

Цікаві дані: Україна продає глину Іспанії. Станом 
на 2021 рік Україна була основним постачальником 
сировини, і випередила Румунію, Португалію і 
Туреччину.  

Desde el primer año de estudios, los niños participan en concur-
sos escolares y preparan sus propios trabajos. Antes de esculpir 
una escultura en arcilla, se pinta el futuro objeto de arte. Luego 
comienza el proceso de moldeado y la etapa final es la cocción 
del producto en un horno especial. Este es un proceso complejo 
e interesante. Todas las obras realizadas por jóvenes artistas, los 
estudiantes las donan a la escuela, y decoran sus paredes y pa-
sillos. Desde los primeros pasos creativos, los estudiantes com-
prenden el valor de su propio trabajo y el trabajo de sus amigos. 
Cuando no quedó espacio libre en la escuela, los niños comen-
zaron a decorar el patio y el jardín cerca de la escuela. La ciudad 
tiene un museo de Cerámica donde se llevan a cabo concursos 
internacionales. También se está desarrollando el turismo “ver-
de”: hay muchos lugares para el ocio, rutas de senderismo con 
alojamiento en casas antiguas (la oportunidad para conocer la 
vida antigua de Ucrania).

Un dato interesante: Ucrania vende a España la arcilla. En el 
2021 Ucrania fue el principal país de origen del material, ante 
Rumania, Portugal o Turquía.



       

Biel Ferré
Alumne 6è B

Jo vaig entrar a la Tabor a P5. De P5 recordo poc, 
recordo que em vaig fer amic de bastants persones, 
com el Marvin o el Jonas, els meus millors amics ac-
tualment.

Després, a primer, recordo que la meva professora era 
molt amable. També aquest any va arribar una amiga 
meva, que es diu Júlia.

Més tard, a segon, recordo més coses, com per exem-
ple que fèiem dictats, que per mi eren bastant difícils, 
i en fèiem un cop per setmana.
Aquell any vam començar a fer medi.

De tercer recordo bastant, a tercer vam decorar la 
classe i el passadís com si fos la prehistòria i vam po-
sar informació. Després, a la tarda, venia gent d’altres 
cursos a veure-ho, també van venir els nostres pares. 
Recordo que aquest va ser el curs en el qual vam co-
mençar a utilitzar el classroom, classdojo i l’ordina-
dor en general.

Posteriorment, a quart, el que més recordo és que es-
tàvem preparant una fira de ciències, en la qual vaig 
treballar la capa d’ozó amb un altre amic meu que 
es deia Martí, però per la covid no ho vam poder fer. 
D’altra banda, a quart, vam tenir formigues de mas-
cota, però desgraciadament van morir. En aquest curs 
vam seguir amb els professors de tercer.

De cinquè recordo molt més, recordo que vam fer una 
competició per veure quin prototip aguantava més a 
l’aire, l’experiment amb la caixa, el retrat, el còmic, 
l’excursió al planetari, les colònies, els jocs d’aigua i 
moltes coses més. Aquest curs va passar molt de pres-
sa i va ser molt divertit.

Ara, a sisè, recordo l’excursió al CRAM, també re-
cordo l’exposició dels nostres apunts als pares, el dia 
de Sant Jordi, els experiments de Missió Alba, l’acti-
vitat dels fillols i moltes coses més, però com encara 
no he acabat sisè, m’esforçaré per aprendre, i serà així 
fins que acabi l’escola.

QUÈ HA ESTAT LA 
TABOR PER A TU?



       

Abril Vega
Alumna 6è A

Per a mí, la Tabor ha estat la meva escola.

Hi he estat des de P3, on em va passar una cosa ino-
blidable… vaig conèixer a la meva futura millor ami-
ga, ens vam veure i ens vam fer amigues per sempre.

P5 va ser un any diferent. Era el primer curs que feia 
colònies, tot i que no vaig poder anar-hi. Malgrat tot, 
va ser un any especial ple de bons moments.

A primer estava nerviosa, perquè era el primer any 
que passava a primària. També era el primer curs que 
dinava al menjador dels grans. Va ser un gir, perquè 
començàvem a llegir, escriure, fer feines etc.

A segon vam tornar a anar de  colònies, van ser molt 
divertides! Vam jugar, ballar i ens ho vam passar pipa. 
Segon va ser emocionant!

A quart vam patir la covid-19. Ens van confinar, però 
abans que passés m’ho vaig passar molt bé a l’aula 
amb els meus companys i mestres.

A cinquè vaig gaudir molt! També vaig fer una nova 
amiga i sincerament crec que ho serà també per sem-
pre. A cinquè vam haver de fer les colònies que a 
quart no vam poder fer, van ser molt divertides.  

A sisè, l’últim curs de primària, torno a tenir el mateix 
mestre i companys que a cinquè. Tot va molt bé i tinc 
moltes ganes de fer les colònies de 6è, a la platja. Em 
ve molt de gust aprendre més coses, millorar les ma-
temàtiques i sobretot divertir-me amb els meus com-
panys i companyes.

Adéu i gràcies Tabor!

EL MEU PAS 
PER LA TABOR



      

Quina alegria vaig sentir en saber que aniria a treba-
llar a la Tabor.
Era i és l’escola del meu barri.
Quantes vegades havia passat pel seu davant per anar 
al Claror! Quantes vegades em parava, me la mirava i 
somiava estar a dins! Vet aquí que el meu somni es va 
fer realitat. Encara recordo el meu primer dia. Estava 
molt nerviosa però a la vegada molt il·lusionada. Jo 
portava una gran maleta plena d’experiències que vo-
lia compartir, però a la vegada també volia aprendre, 
sentir-me part d’aquesta comunitat.

Set són els anys que he estat i molts són els valors que 
destacaria de la Tabor. Humana, integradora, inclusi-
va, participativa, il·lusionada, empàtica, a favor del 
consens, del treball en equip...

Com molts ja sabeu, la meva feina es va focalitzar 
en els cursos de nivell baix. Des de P-3 fins a primer. 
Bàsicament, he estat al costat del moment més dolç i 
crec que força important en l’etapa de l’infant: l’apre-

nentatge de la lectura i l’escriptura. Desitjo haver-hi 
transmès l’entusiasme i el goig de la lectura així com 
el de la comunicació. Per la meva part veure a un in-
fant feliç descobrint el món que l’envolta no té preu.
Ells i elles han estat el motor de la meva vida profes-
sional i els estic molt agraïda per tots els moments 
que hem compartit.

Però la vida està plena d’etapes i jo tanco una per 
obrir-ne una altra de molt diferent. Aquí amb vosal-
tres m’he sentit feliç, estimada i valorada. Sempre us 
portaré dins el meu cor. Ara cada vegada que passi per 
davant de l’escola podré dir amb molt d’orgull que 
jo vaig treballar aquí, que formo part d’aquesta gran 
família que és la Tabor.

GRÀCIES PER TOT!

GRÀCIES, TABOR!
 

Sílvia Ferrarons Miralta
Professora



Ana Serra, Gemma Montañés i Marc Frutos
Mestres 5è

URBAN
SKETCHING



URBAN
SKETCHING

Concurs de dibuix ràpid a 5è

Els alumnes de 5è hem anat a dibuixar espais del nos-
tre barri amb la tècnica de l’Urban Sketching. Com va 
sorgir aquesta idea?

Amb motiu de la celebració del Centenari de les esco-
les Baixeras i Escola del Mar de Barcelona, l’Ajunta-
ment ha organitzat un concurs de dibuix ràpid amb la 
tècnica de l’Urban Sketching pels grups de 5è.

Ens va semblar una proposta molt enriquidora, ens vam 
inscriure i durant el mes de maig hem realitzat sortides 
amb grups reduïts d’infants per tal de dibuixar espais 
emblemàtics del nostre barri. Vam decidir dibuixar La 
Sagrada Família, l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, l’Antiga fàbrica Damm, els jardins de Montserrat 
Roig i la nostra escola.

La tècnica de l’Urban Sketching comporta fer un di-
buix urbà amb retolador i pintar-lo amb aquarel·la lí-
quida. En principi ens vam pensar que seria molt difí-

cil dibuixar sense poder esborrar, però vam veure de 
seguida que els resultats eren genials.

Mentre dibuixàvem al carrer molta gent s’acostava i 
ens felicitava per la feina que estàvem fent; era molt 
curiós. Algun avi també ens explicava històries del ba-
rri o fins i tot la seva vida!

Els dibuixos, un cop pintats a l’escola, participaran al 
concurs i el curs vinent se celebrarà un acte al Saló 
de Cent de l’Ajuntament per comunicar els guanya-
dors. A banda de l’acte formal, es publicarà un llibre 
de l’editorial de l’Ajuntament que tancarà la col.lecció 
“Carnet de Voyage” amb dibuixos triats de totes les 
escoles amb el títol “La ciutat de Barcelona dibuixada 
per les escoles”.

Ens ha fet molta il.lusió participar en aquest projecte, 
ho hem gaudit molt!







ANEM 
DE 

COLÒNIES!

Aquest curs els nens i nenes de P5 i 2n han 
anat de colònies plegats a La Vespella, una 

casa de colònies a Gurb. En tornar, els vam de-
manar que ens expliqussin la seva experiència i 

això és el que ens han dit.

Alumnes i mestres de P5 i 2n de Primària



El passat mes de maig, els dies 3, 4 i 5, els nens i 
nenes de P5 vam anar per primer cop de colònies a la 
casa la Vespella i va ser una experiència inoblidable. 
En teníem moltes ganes! Ens ho vam passar d’allò 
més bé compartint tres dies amb els nostres amics i 
amigues, tot gaudint d’un entorn de naturalesa i vi-
vències d’allò més emocionants!

El primer dia ens vam endinsar fent una excursió al 
bosc encantat, gaudint de les històries que guardaven 
els diferents animals del bosc. Per recuperar forces, 
vam fer un pícnic per tal de seguir amb la nostra ruta.
En arribar la nit, vam fer un joc molt màgic, tot bus-
cant les estrelles i demanant un desig cada cop que en 
trobàrem una. Va ser un moment molt especial. Des-
prés, a preparar el nostre llit, sac de dormir, pijama i 
fins demà!
L’endemà ja teníem les piles ben carregades per en-
dinsar-nos al camí dels sentits, descobrint noves sen-

sacions, experimentant diferents textures amb les 
mans i peus. Per acabar, vam fer el nostre collaret de 
les emocions. També vam descobrir que teníem ben a 
prop una granja i la vam anar a visitar, donant menjar 
als conills, gallines...

En caure la nit, i ja amb la panxa ben plena, vam anar 
a la disco que ens tenien preparada, on vam moure 
molt l’esquelet i vam fer diferents jocs.

L’últim matí a la casa de colònies, en llevar-nos vam 
recollir els nostres sacs de dormir, vam endreçar les 
motxilles i vam anar a descobrir l’aventura que ens te-
nia preparada el rocòdrom, tot escalant fins ben amunt 
i fent malabars! Després de dinar va arribar l’hora de 
dir adéu a la Vespella. Ens va fer una mica de tris-
tor, ja que no volíem marxar! Ens volíem quedar més 
dies i per això vam cantar tots plegats la cançó “Make 
tume papa” per acomiadar-nos fins ben aviat!

Laia Sabaté i Sílvia García
Tutores P5



   

M’HA AGRADAT:
EL PARC

EL ROCÒDROM PERQUÈ ERA PER ESCALAR

ERA MOLT BO EL MENJAR

EL CAMI DEL SENTITS, PERQUE M’AGRADAVA TOCAR 
AMB LES MANS I ELS PEUS LA SORRA

EL JOC DE NIT I VEURE LES ESTRELLES I FER I DESFER  
EN NOSTRE LLIT AMB EL SAC DE DORMIR



   

El primer dia de colònies vam conèixer les monitores 
i vam esmorzar. Després d’esmorzar vam jugar una 
mica i vam anar a les habitacions a fer els llits. 

Alguns nens i nenes de P5 i de 2n van parar la taula 
per dinar i vam dinar. Més tard, vam anar d’excursió 
al Bosc Màgic, on ens van donar galetes amb xocolata 
per berenar. Quan vam tornar vam sopar i després de 
sopar vam fer els Jocs de Nit i vam anar a dormir; 
però vam fer una festa de pijames (les mestres ens van 
sentir i es van enfadar). 

Al dia següent ens vam despertar sols i vam fer festa 
fins que van venir les professores i ens vam vestir per 

anar a esmorzar. Més tard, vam anar a jugar abans 
d’anar al camí dels sentits. Després vam anar a dinar, 
vam fer la digestió mentre jugàvem a jocs coopera-
tius, ens vam dutxar i vam sopar. Abans de la discote-
ca, les monitores ens van explicar una història i vam 
fer la discoteca!. Teníem tanta son que vam anar a 
dormir. 

El tercer dia, quan ens vam despertar, vam esmorzar i 
vam jugar. Després de jugar vam fer jocs cooperatius 
i rocòdrom i vam jugar una mica més abans de dinar. 
Vam fer la digestió i ens vam despedir i vam tornar 
cap a Barcelona. 

Nahia Isart Vidal
Alumna 2n A



d’i

Les colònies m’han agradat, en especial el rocòdrom i la festa del pijama que vam 
fer per la nit. Vaig gaudir el moment en que ens vam enfilar a la llitera per ficar-nos 
dins del llit. Em va agradar molt el camí dels sentits i llençar-me pel tobogan que 
tenia un túnel. I sobretot compartir les colònies amb els alumnes de p5, perquè hi 
havia la meva germana.

Arnau Sarroca
     

Les colònies m’han agradat, perquè  vam fer la festa de pijames, vam 

veure una la granja que tenia animals (un porc, unes gallines…).
Nabil Mjahed

Em va agradar molt anar de colònies perquè vam fer activi-

tats a la nit, sobretot em va agradar la gimcana i la discoteca.
Alba Aymerich

Les colònies van anar molt bé i el que més m’ha agradat ha estat es-

tar a la muntanya i els jocs de nits. El joc de nit que més em va agra-

dar va ser el joc de pistes. Sara López

Van ser les millors colònies del món. El 
que més em va agradar va ser el rocò-
drom, el camí dels sentits i la discoteca!

Nit Vega

A les colònies m’ho vaig passar molt bé, el que més em va agra-

dar quan dormíem a les lliteres, perquè dormia amb les meves 

amigues.

Kylie Lera

És el millor anar de colònies, el menjar estava boníssim, el rocòdrom 
em  va agradar molt, els jocs de nit em van encantar!

Joao Salomó

Anar de colònies és molt divertit. El que em va agradar més va ser dormir al sac perquè s’hi estava molt calen-tet. El primer dia em va costar una mica dormir, però al final vaig poder dormir. El menjar també era deliciós.
Yaser Khalaf

La casa de colònies tenia moltes coses que m’han agradat molt, com el ro-còdrom, el parc, la granja… Tenien un gall d’indi que es passejava per fora de la casa que era preciós.

Daryan Ortiz

Les colònies han anat molt bé. Hi havia un bosc molt gran per on ens hi 

vam passejar. A la casa tenien un gat que es deixava tocar i era molt bonic. 

I el rocodrom, que també em va agradar molt. Artiom Seguí

Anar de colònies és guai perquè:

Vam fer jocs de nit

Vam fer discoteca

Vaig estar amb els meus amics i amigues

Hi havia un gat
Vam passar per un camí dels sentits

Les activitats eren molt divertides

Vam menjar gelat l’últim dia
Camila Pesaque



d’i



 

Hola, som les classes de 4t i en aquest text us explica-
rem les nostres colònies.

En arribar, mentre esmorzàvem, ens van presentar 
els monitors: la Tura, en Tuki, el Jango i la Marmi. 
Després d’esmorzar, ens van dir els horaris i, tot se-
guit, vam anar a fer la primera activitat, on ens van 
ensenyar la casa de colònies i els seus espais. Més tard, 
com que ens sobrava temps, ens van presentar la Reina 
Cagaroses i l’Aldric, o com ell es deia, ‘’L’Aldic’’. En 
acabar, vam anar a dinar. 

Després de dinar, vam anar a fer temps lliure al bosc, a 
fer cabanyes, i després, vam començar amb els jocs de 
circ, de malabars i d’equilibri. Cap a les cinc, vam anar 
a la plaça i vam berenar i, just després, va arribar el 
moment més esperat! Vam anar a veure les habitacions 
i també a instalar-nos-hi.

Quan va arribar la nit, vam sopar i vam anar a fer un 
joc de nit que ens va dir la Bruni (la filla de la reina). 
El joc anava de trobar l’escut de l’equip contrari i en-
ganxar post-its. Després, ens vam anar a dormir.

Alumnes i mestres de 4t de Primària

DE COLÒNIES A 
L’ALDRIC



L’endemà al matí, vam rentar-nos la cara i les dents i 
tot seguit vam anar a esmorzar. Al cap d’una estona 
vam anar al teatret, on l’Aldric ens va dir que estava 
enamorat de la Bruni i que si el podíem i volíem ajudar 
a que la reina el deixés casar-se amb la Bruni. La nit 
anterior, la reina també va dir que estava enamorada 
de l’Aldric, però l’Aldric per aconseguir casar-se amb 
la Bruni havia de convertir-se en cavaller i superar les 
proves.

Vam tenir la idea de participar per ajudar que l’Al-
dric guanyés les proves! Llavors, just després, vam co-
mençar a practicar per ser ‘’cavallers i cavalleres’’. Al 
migdia vam anar a dinar i després vam fer temps lliu-
re. A la tarda, vam practicar uns balls tradicionals per 
una ballada que li faríem a la Reina i vam fer una ma-
nualitat. Mentrestant, la gent s’anava a dutxar i, quan 

tothom estava net i neta, vam anar a sopar. En acabar, 
vam fer la ballada a la Reina, i després ens van fer una 
sorpresa: UNA DISCOTECA!!!!! Per últim, vam anar 
a dormir. 

L’endemà vam tornar a rentar-nos les dents, vam es-
morzar i després vam fer les motxilles. Tot seguit, vam 
anar a veure com l’Aldric i la Bruni ens van nombrar 
cavallers i cavalleres a tothom i vam jugar a una oca 
gegant amb tres equips: Els guerrers medievals, Els 
guapos i Les 13 tinebles. Per acabar vam dinar, vam 
fer temps lliure al bosc i va arribar el moment més trist 
de tots, havíem de marxar. 

Va ser una molt bona experiència i tothom es va diver-
tir molt. 



       

Martí Teixidor

COLÒNIES A 
CALA CANYELLES

Alumne 6è A

Han sigut les millors 
colònies de la meva vida!



He anat de colònies a Cala Canyelles que està a Lloret 
de Mar. El poble té una cala molt bonica per gaudir 
del bany i fer moltes activitats, com per exemple: ski 
bus ,ski aquàtic, paddle surf, piscina per la nit, llanxa 
ràpida, patins, rocòdrom…

La meva activitat preferida ha estat la llanxa, perquè 
anava molt ràpida i m’agrada moltíssim la velocitat.

L’edifici m’ha encantat perquè podíem fer moltes co-
ses per divertir-nos, com ara: tennis, pàdel, ping pong 
i joc lliure. Una curiositat va ser que no et donaven 
les pilotes i el material així com així, havíem de donar 
una penyora (polsera, goma o gorra) per tal d’assegu-
rar-se que tornàvem el material en acabar l’activitat.

Els monitors van ser molt amables amb tots nosaltres. 
Jugaven amb els nens i van fer que fos una experièn-
cia més divertida i acollidora.

El menjar estava boníssim, tenien un menú molt am-
pli i a tots ens va agradar molt. 

El millor van ser les habitacions! Tenien lavabo, du-
txa i lliteres, les quals eren molt xules, tot i que al-
gunes persianes no funcionaven correctament. Vam 
estar gairebé a les fosques tota l’estona!!

En fi, les colònies a Cala Canyelles han sigut les mi-
llors colònies de la meva vida! Ha sigut una experien-
cia molt maca i enriquidora i espero tornar algun dia a 
aquella platja amb la meva família o amics.

Marxo amb un munt de records que mai no oblidaré!!



 



 

El meu avi

El meu avi
amb barba blanca
sempre m’esperava
quan el visitava.

Em va ensenyar jocs de taula
un d’ells els escacs
li agradaven molt les faules
per això de profe va treballar.

Tenia un jardí
que el cuidava i respectava
a més d’altres coses
en mates m’ajudava.

Teníem una fal·lera
les xapes una passió
va crear un grup de teatre
on ell era el director.

Però un dia va marxar
i sense un adeu se’n va anar
a l’hospital familiars van plorar
i amb tristesa van marxar.

Jo el recordaré
i flors deixaré
 al cor el tindré
i sempre l’estimaré

Gràcies avi

Marc Aymerich 
4t A

Flor Natural



      

El meu poble

Enmig d’una vall envoltat de muntanya
s’alça un petit poble de la Cerdanya.
Molt diferent, bonic i especial
en totes les estacions de l’any.

A l’hivern, tot emblanqueix,
a la primavera una nova flor neix.
A l’estiu, els carrers estan plens de gent
a la tardor, les fulles cauen lentament.

El poble em porta molts records,
tristors, alegries i moltes més emocions.
Les cases amb les seves teulades
totes les teules, ben arrenglerades.

Jo m’estimo el meu poble,
i em fa pena quan baixo a Barcelona
però, sempre sé que tornaré…
a pujar a Ger!     

Dàlia Gulezian
5èB

Englantina d'or  



      

Viola d'or
Les emocions

L’amor surt del cor
i en sortir es converteix en or.
La por ve de la foscor
i entra al cor.

La tristesa 
et dona destresa
i també puresa. 

La felicitat et fa estar emocionat
per fer una gran manualitat.
La ràbia t’agobia
et baixa l’emoció i t’engàbia. 

Les emocions són tresors.
Són com estels resplendents
que envolten el planeta sencer
i són dures com l’acer.

Les emocions fan la personalitat
de l’actualitat,
i per actuar amb normalitat
s’ha d’actuar amb responsabilitat.

I al final només seràs tu
si et sents en el moment més oportú.
   

David Riba
4t B
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Rodolins d’animals

El gos
compta fins a dos.
 
La papallona
es troba una llimona.
 
El cargol
té por de l’esquirol.
 
El gat           
menja un gelat.
 
La granota
xuta la pilota.
 

Helen Navas
1r A 
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Els meus rodolins de Sant Jordi

 
La papallona
no es troba la llimona.
 
L’esquirol 
juga amb el caragol
 
El gat 
es va comprar un gelat.
 
El ratolí 
s’amaga dins el violí.
 
 

George David
1r B



      

Pikachu i Riolu

Vet aquí una vegada hi havia un Pikachu i un Riolu que vivien en un bosc ple de 
pokémons. Allà hi vivien molts pokémons: Pikachus, Riolus, Licankocks, Incine-
roars, Rowlets i un Melmetal. Un dia va arribar un nen que es deia Ash Ketchum 
de Pueblo Paleta. L’Ash va atrapar tot tipus de Pokémons! En Pikachu es va resistir 
i va fer l’atac “rayo”. Però l’Ash el va atrapar. Al final tots van estar bé. 

Pau Tor
2n A



      

La nena desapareguda

Hi havia una vegada una nena i la seva mare que vivien en una cabana i tenien 
molts amics.
La mare es deia Maria i la nena es deia Suri. La mare tenia 20 anys i la nena 4 
anys. La nena no tenia escola però cada dia estudiava. Un dia la Suri va veure una 
llum molt brillant i va caminar molt a poc a poc i es va trobar una acadèmia.
Llavors, tots els dies anava a l’acadèmia, però un dia la seva mare es va adonar que 
alguna cosa estranya estava passant. És que la Suri desapareixia cada dia.
Finalment, la mare es va adonar que la Suri estava anant a una escola perquè li 
agradava molt aprendre.

Sara López
2n B



La família màgica

Hi havia una vegada cinc noies amb superpoders. La Lara podia canviar de 
forma, la Bruna podia parlar amb els animals, la Lluna podia volar, la Sol podia 
veure el futur, l’Estrella tenia telecinesi i la seva mare, la Inés tenia molta força.
Un dia estaven avorrides i van anar a jugar. La Luna volava per l’habitació, l’Es-
trella feia volar tot per l’habitació, la Lara canviava de forma, la Bruna parlava 
amb el seu gos i la Sol, veient el futur…  no us creureu el que va veure! Va veure 
que perdrien tots els seus superpoders, però no van veure com els perdrien.
La Lara no va poder canviar de forma, la Lluna tampoc va poder volar, la Bruna 
no entenia el seu gos, va caure tot el que l’Estrella estava fent volar i cap d’elles 
sabia el que havia passat, i els van perdre perquè el dia anterior havien menjat 
cupcakes.
La seva mare no els hi deixava menjar cupcakes, però no sabien el perquè. I just 
va dir la Laura:
- Segur que serà pels cupcakes!
- Sí, ara té sentit perquè la mare no ens deixa menjar cupcakes! - va dir la Sol
Van dir-ho a la seva mare, i la Inés els va contestar:
- Per això no us deixo menjar cupcakes, però no passa res perquè tinc una recep-
ta per solucionar això, ara vaig a preparar-la.
Al cap d’una estona les noies van prendre l’antídot. I van recuperar els seus su-
perpoders.
I vet aquí un gat i vet aquí un gos que aquest conte s’ha fos.

Emilia Imperioso
3r A



La màgia negra

Hi havia una vegada un hipopòtam que es deia Pepe i volia fer màgia. Un dia va 
trobar una vareta màgica, però ell no sabia que era de màgia negra. Cada vega-
da que feia un truc, es feia mal a ell o a una altra persona, coneguda o descone-
guda.
Havia actuat al circ i havia fet un truc que havia lesionat a tots els pallassos. 
Va anar al bosc i volia desfer-se de la vareta però se li havia quedat enganxada a 
la mà. 
- Com pot ser? Se m’ha enganxat!
Llavors el Pepe va despertar i va comprovar que tot havia estat un somni.

Ismail Chougui
3r A 



L’elefant Pep i el guacamole

Hi havia una vegada l’elefant Pep que volia anar a Mèxic a provar el guacamole, 
perquè des de petit havia sigut el seu somni. 
Quan ja es va fer gran va decidir anar a Mèxic i per fi provar el guacamole. Va 
anar a l’aeroport de Barcelona i va agafar un avió.

Però abans de tot, va agafar els bitllets. Però només entrar a l’aeroport li feia mal 
el cap perquè tenia les orelles tan, tan grans que escoltava un xivarri. Per fi quan 
va entrar a l’avió va costar molt que s’enlairés perquè li havia tocat al final i pes-
ava molt. 
Quan per fi va aterrar va sortir corrents amb la seva maleta i va sortir de l’aero-
port. Va anar a un restaurant de Mèxic i per fi va provar el guacamole. 
Quan ho va provar li va sortir un pet pel cul i foc per la trompa. “Com pica!!!”. 
Va anar a tots els restaurants i tot era igual.

Va tornar a Barcelona i un cop va arribar va decidir fer el seu guacamole. Li va 
agradar tant que li va començar a agradar-li molt, però molt cuinar. Se’n va anar 
a França i es va fer un gran cuiner famós. Tenia un restaurant, com que va tancar 
Ratatuille va obrir el seu restaurant que es deia: “Elefantui”,
Vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja s’ha fos. 

Inés Peix 
3r B



El primer cas d’en Max

En Max és un nen molt curiós i molt observador. La veïna d’en Max tenia un gat 
que es deia Puça. Cada dia la veïna d’en Max seia al costat de la finestra mirant 
la casa abandonada que hi havia al costat. Un dia la Puça va veure la finestra 
oberta i va saltar a la casa que hi havia abandonada. Com la veïna sabia que el 
Max des de petit volia ser detectiu, el va trucar per telèfon i li va dir: 
- Max, escolta, la Puça ha saltat per la finestra. Em podries ajudar a trobar-la?
- És clar, perquè no! Però abans de buscar-la he de fer-te una pregunta,  cap on 
ha saltat? 
- Cap a la casa abandonada! – va exclamar la veïna. 
- Doncs de seguida aniré a trobar-la!
El Max va estar tota una tarda intentant trobar la Puça, fins que allà estava! La 
va trobar al costat d’un armari. Quan la veïna va obrir la porta plena de nervis 
va veure la Puça i va convidar al Max a berenar pa amb xocolata i finalment el 
Max va ser el millor detectiu privat. 

 

Aimar Mateo
3r C



 

El meu gos

El 31 d’agost
es va morir el meu gos.
Va marxar,
però en el meu cor es va quedar.

Fa 15 anys va arribar
sense deixar de bordar.
Es posava molt content
quan sortíem al carrer.

Li agradava jugar i saltar
i amb els nens estar

Jo l’estimava i l’estimo,
amb les seves mans
l’agafava i l’abraçava.

Era un gos molt bo,
mimós i sobretot afectuós
i per mi
el millor gos del món.

 

Noelia Tomàs
4t A 



 

Al món l’hem d’ajudar

La verdor és com la contaminació,
és com un fum verd que et mira i t’admira.
El problema són les deixalles que tirem
i que no hauríem de llençar
perquè matem els animals.

Nosaltres els humans ho podríem aturar,
però no volem perquè ens fa mandra netejar.
Hem de parar si no volem que el món s’acabi ja!

Ens hem d’esforçar i no contaminar
i fer que el món duri més de mil milions d’anys.
La contaminació ens està aturant,
perquè es multiplica cada any.
Hem de ser intel·ligents i no tirar coses al mar!

La contaminació ens està amenaçant.
Si comptéssim quants animals han mort per culpa dels humans...
Si volem durar no hem de parar mai de reciclar.

Naia Casanovas
4t B



L’amistat

L’amistat és un sentiment 
que es sent quan estàs content 
a vegades no ho saps bé 
perquè no estàs amb bona gent. 

Amb l’amistat pots fer moltes coses més 
com divertir-te o ajudar a la gent. 
Però quan més confiança tens 
et sentiràs molt valent.

Si mai tens una amistat
 per confiar, pots triomfar
No sempre és la realitat,
 però a la vida s’ha d’improvisar.

L’amistat no es troba amb facilitat
però amb bona sort l’aconseguiràs.
L’amistat no sempre és felicitat
a vegades et cansaràs.

Dana Suárez 
5è A 



La pintura màgica

Hi havia una vegada una nena que li agradava molt pintar, feia dibuixos i després 
els pintava. La nena es deia Mika i tenia onze anys. Un dia la mare de la Mika, la 
Marta, li va comprar unes pintures super xules però molt estranyes i la nena li va 
preguntar:
-On has comprat això?
La mare li va dir:
-En un lloc molt estrany però estava d’oferta. 
Aquell mateix dia les va obrir i el dibuix que havia fet el l’Stich li va semblar 
que era el millor per provar les pintures. Mentre l’obria es va tacar una mica de 
pintura i al cap de tres minuts la taca ja no hi era, li va semblar estrany, però va 
començar a pintar el seu dibuix. Mentre el deixava assecar, va veure que la caixa 
on venien les pintures venia una llanterna, la va deixar a l’habitació i va anar a 
dinar. Quan va acabar de dinar, va anar a veure el seu dibuix i es va espantar 
molt, el dibuix no estava pintat. La Mika va dir:
 -Juraria que jo l’he pintat.
Molt trista, es va estirar al llit i va agafar la llanterna i va mirar que funcionés, es 
va enfocar a la mà i de sobte va veure la pintura que li havia marxat. Li va expli-
car tot a la seva mare i ella li va dir: 
-Per què no proves amb el quadre que dius que ha marxat la pintura? 
I la Mika va contestar:
-Sí, és veritat, se’n va anar corrents a la seva habitació, va agafar la llum i …  
sííííí… es veia el quadre pintat i la Mika es va alegrar un munt, perquè era el seu 
quadre preferit.

Martina Casado  
5è B 



El comiat

Nou anys han passat,
I l’escola he de deixar.
Un nou camí he de començar,
i molts records d’aquí m’he d’emportar.

He arribat a pensar
com serà un nou camí per començar.
Totes les dificultats
que de cara a l’institut hauré d’afrontar.

Encara no sé què passarà,
fins ara hauré d’esperar.
Doncs jo des de aquí m’hauré d’acomiadar,
d’una experiència que he portat durant aquests 9 anys.

Nourdin Ghamras
6è A 



Adéu

Ja ha arribat…
és hora de marxar…
Aquesta etapa ha de finalitzar
i una nova ha de començar.

Però abans de marxar,
una cosa us vull recordar.
La nostra classe, l’hora del pati i de jugar, 
aquests records, al meu cor sempre estaran.

És igual el temps que pugui passar,
jo mai us podré oblidar.
I espero que vosaltres,
també ho pugueu recordar.

Mireia Carbó
6è B





 

ARTUR BANDANA
Les Entrebèsties

ADÉU, BANDANA

L’Artur Bandana ens deixa. Això ens va dir, un lacò-
nic “Ho deixo” sense cap altra explicació. Des de La 
Finestra vam insistir perquè ens digués els motius. 
“No pot ser que no t’acomiadis de la Tabor, Artur!”. 
Unes setmanes més tard ens va enviar aquestes lle-
tres, que us oferim com a comiat del nostre estimat 
detectiu privat.



Ho deixo. Això els vaig dir als nanos de La 
Finestra. Sense més. Perquè calia dir res 
més? Jo ja tenia  coll avall, de feia mesos, 
que ho deixava, deixava la feina. Bé, potser 
feina no és la millor paraula per descriure 
què feia, això ho sabeu vosaltres tan bé com 
jo; ser detectiu privat no és exactament una 
feina d’aquestes que fa la gent normal: no 
hi ha horari ni calendari, ni oficina d’on tor-
nar a les tardes ni companys per fer el cafè 
i petar la xerrada... En qualsevol moment, 
patapam, un cas. I endavant, a la feina. I 
el fred! Quin fred he passat, vestit de qual-
sevol manera, la única manera que podia 
pagar. Sabeu el fred que pot fer a les dues 
de la matinada d’un dimarts de gener a Bar-
celona? Doncs més que els dimecres, us ho 
ben asseguro.

No trobaràs a faltar les bèsties de la Ta-
bor?, em van demanar els nois de la revista. 
Home, doncs una mica sí, no us enganyaré 
pas. De tantes vegades com hi vaig anar, 
vaig acabar fent-hi amics: el Pepe, l’esque-
let del laboratori de ciències, els gegantons, 

el Taborí i el Follet, el Tió de Nadal... Però també re-
cordo la por que em feien de primeres tots plegats. 
Ostres, si encara somio amb les patilles peludes dels 
ukeleles! M’ho vaig fer a sobre vàries vegades, a la 
Tabor. Polit no ho soc gaire, però no volia donar més 
feina a les senyores de la neteja, que prou feina tenen, i 
ho netejava de seguida. I per vergonya, clar! Un detec-
tiu que no controla els esfínters no ven gaire, no? Ara, 
la trobaré a faltar, la Tabor, sí. I a les seves bèsties.

I què faré amb la meva vida? Doncs molt fàcil: em 
retiro a Castellfollit de la Roca amb el tiet Papitu. 
M’hi ha convidat a estar-m’hi tant temps com vulgui, 
així que li prenc la paraula. El recordeu, el Papitu? És 
l’amic que fabrica les perxes plegables portàtils. M’ha 
dit que m’ensenyarà a fer-ne. Es veu que al Japó se les 
rifen, les sever perxes: els pagesos les volen per creuar 
els camps d’arròs sense mullar-se els peus. Us ho po-
deu imaginar? Perxes made in Castellfollit de la Roca 
al Japó! Jo no ho acabo de veure clar. I li vaig dir al 
Papitu, vols dir que les vendràs? Sí, home, sí, que me 
les treuen de les mans! Bé, això és el que em diu. No 
sé, jo me n’hi vaig perquè allà els tallats són baratets i 
tinc un sostre on deixar el barret. Adéu.
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