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EDITORIAL
-Ai, quina calor!, hauríem d’obrir totes les finestres que donen al pati mentre no hi toqui el
sol, a veure si es refresca tot una mica....
Passo pel passadís de baix, encara no han arribat els nens, és el moment per adonar-te de
petits i grans detalls que t’ evoquen al record ara que ja passem balanç d’aquest curs.
El primer que em ve al cap, és el d’una persona que porta moltes hores, dies i anys a
l’escola, sempre a baix, amb els petitons, donant somriures, moixaines i sobretot encarrilant
els nens i nenes cap el món del saber: de la cartilla Palau a la PDI, però en tot cas sempre
amb alumnes preparats per pujar a Primària.
Quan pensem amb la Fina Burset, és impossible no fer esment als “tinglados” que ha
preparat cada Nadal, un darrera l’altre i sempre amb il·lusió, exigint rigor de professional en
les coreografies, en la música i en el vestuari. Això és realment insubstituïble, de ben segur
hi haurà un abans i un després. No cal parlar-ne més. Veritat que tots en teniu una imatge
d’aquests festivals !...
Tots esperem Fina que aprofitis d’allò més la nova etapa que encetes, que siguis molt feliç
amb tot el que facis, enhorabona i fins sempre.
Pugem cap a dalt. Quina llàstima no tenir aquella escala de marbre, en fi ...les modernitats,
les mides estàndard, els motius de seguretat, a vegades fan pensar que anem enrera no pas
endavant. De fet quan arribes tens una satisfacció, els finestrals nous t’obren una bona vista
del pati i també de l’hort, el nostre petit hort urbà.
M’aturo abans de passar per davant de l’ enfilall d’aules de primària. El pati està ben buit
encara, aquest espai em fa pensar de sobte en una persona, una amiga de tots, una
companya, segur ja sabeu a qui em refereixo. L’ Anna, que va ser la nostra conserge i que el
passat abril ens va fer la mala passada de deixar-nos per sempre.
- No és just! No li tocava! No pot ser!
La vida és així, aquest pati que a ella la portava de corcoll perquè sempre el volia tenir net
del tot, em porta a recordar-la i a dir per dins un, “ descansi amb pau”.
Obrim finestres, em cal l’aire fresquet, el fort soroll del tren que passa, em fa distreure d’
aquesta melangia. Em retrata en un moment la fugacitat de la vida, dels bons i mals
moments, després d’una gran tempestat sempre ve la calma.
Aquest passadissos plens “d’obres d’art”, de color i d’ olor de nens.
En un no res tots de vacances! Tenim l’ estiu a sobre, el casal mantindrà el caliu fins al
setembre quan de nou ens hi tornarem a posar. Cada any igual i tots diferents.
Bon estiu i bones vacances!
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PROJECTES D’ESCOLA

ACTIVITATS CONJUNTES AMB ALTRES CENTRES

TROBADA ESPORTIVA. ALUMNES DE SISÈ
voleibol, entre d' altres.
És una jornada en què es fomenta la
pràctica
esportiva
saludable
i
la
convivència entre els alumnes de 6è de
Primària que d' aquí a uns mesos molts es
retrobaran a l' institut.

El passat dijous 14 de maig, vam celebrar
la 5a edició de la Trobada Esportiva d'
Escoles Públiques de la ciutat de Girona.
Es va dur a terme a les instal·lacions
esportives de Palau i van participar-hi 13
escoles de la ciutat amb uns 500 alumnes
de 6è de Primària. Els alumnes van
practicar
10
activitats
esportives:
bàdminton, bàsquet, handbol ,atletisme,
PROJECTES D’ESCOLA

És una activitat pensada, organitzada i
realitzada a partir de la coordinació dels
mestres de les escoles públiques de la
ciutat. Agraïm la col·laboració de les
entitats que ens han ajudat en la trobada:
Club Bàdminton Salt, secció d’handbol del
GEiEG, Federació Gironina de Bàsquet,
Ajuntament de Girona, Consell Esportiu
del Gironès i CEE de Palau.
La valoració per part de tots els centres
participants i dels mateixos alumnes ha
estat molt positiva. Esperem repetir
l’experiència el curs vinent.

PLA CATALÀ DE L’ESPORT

MÈMORIA DE LES ACTIVITATS REALITZADES
Durant aquest curs, hem participat en el
Pla Català de l’Esport. És un pla de
promou la participació de nens i nenes en
l’esport extraescolar a l’escola i depèn de
la Secretaria General de l’Esport i del
Departament d’Educació. Hem creat una
associació esportiva escolar formada per
pares, mares i mestres de l’escola que
organitza i gestiona directament les
activitats esportives amb la col·laboració
del Consell Esportiu del Gironès.
Hem tingut la participació de 58 alumnes
en les 4 activitats esportives extraescolars
que s' han realitzat durant el curs:

Bàsquet - 16 alumnes
Bàdminton - 14 alumnes
Escola Esportiva (P4 i P5) - 14 alumnes
Escola Esportiva (1r i 2n) - 14 alumnes.
S' ha participat en Trobades d' aquestes
activitats que es realitzaven els dissabtes,
una vegada al mes en instal·lacions
municipals.
S' ha creat un Bloc amb informació
referent al projecte d' escola del Pla
Català de l'Esport:
http://blocs.xtec.cat/efbruguera/pla-catalaesport/

JOCS FLORALS 2009

OBRES PREMIADES

PRIMÀRIA
1r curs. EL SOL I LA LLUNA. Gerard Pallarès

El sol estava molt content perquè li havien regalat un regal.
Era una camisa! I a la lluna un jersei.
Van passar uns dies i al sol no li agradava la camisa ni a la lluna el jersei.
Es van trobar el sol i la lluna i es van canviar la camisa pel jersei i així van estar molt
contents.

2n curs. EL NÚVOL ESPAVILAT!!!!!!! Ona Viñas

Hi havia una vegada un ocell petit, petit, petit, més ben dit un pardal. També hi havia un
núvol de la seva mida que vivia al cel de Girona. Però tenien un gran problema: El cel
estava contaminat!!! Un dia el núvol, que era molt amic del pardal, el va anar a buscar
perquè havia tingut una gran idea!!!! El va trobar i li va dir:
-Podríem escriure unes paraules que diguéssim com s’ha de tractar el cel,no?
I ell va contestar:
-Si! Quina gran idea que has tingut!!!!
I així ho van fer. Van anar a buscar un llapis que tenien allà dalt i van escriure aquestes
paraules: NO CONTAMINAR LA CIUTAT!!!!
I a partir d’aquell dia ja no hi va haver més contaminació al cel de Girona!!!!
I això és cert perquè m’ho ha explicat un ocellet verd.

3r curs. EL CEL DE GIRONA. Ona Figueres

El cel de Girona és molt bonic i per això l’hem de cuidar molt i molt. Cada dia passen molts
ocells pel cel de la nostra ciutat. Algunes vegades fa pluja i algunes vegades fa sol. Els sols
del cel que jo veig poden ser de molts colors: grocs, taronges, vermells, ... El cel es pot
contemplar de dia i de nit, amb la llum de la lluna i de les estrelles. Tant de dia com de nit el
cel té el seu encant.
També, quan hi ha núvols, es poden veure de diferents formes: Una balena, un cocodril, la
cara d’un mussol....
El cel s’ha de cuidar perquè no hi hagi contaminació perquè si no ho fem no podrem
respirar bé ni els humans, ni els animals, ni les plantes; això vol dir que tenir el cel net és
molt important. Per mantenir el cel net hem de mirar de no fer servir tant l’avió i el cotxe i
anar més amb bicicleta o caminant. Sobre tot cuidem-lo, el cel de Girona és molt important.
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JOCS FLORALS 2009

OBRES PREMIADES

PRIMÀRIA
4t. LA MARIETA. Bernat Buil
M’he fet amic d’una marieta,
és vermella i molt petiteta.
Té sis potetes per caminar
i dos ales per volar.
LI estic molt agraït
perquè del pugons n’estic tip.
La marieta els fa fora ràpidament,
sense fer servir cap producte pudent.
Així les plantes de l’hort puc menjar
sense haver de vigilar.
D’aquesta manera els ravenets i les cols,
puc menjar jo o tu si és que em vols.
M’he fet amic d’una marieta,
és vermella i molt petiteta.
I aquest poema el vull dedicar a una
amigueta. La boniqueta marieta.

6è. L’UNIVERS. Pol Bonavia
L’Univers és infinit,
i a mi em fa sentir petit.
Hi ha estrelles i cometes,
Galàxies i planetes...
És grandiós, i a l’hora misteriós.
A l’ observar-lo,
preguntes em vénen al cap:
Com s’ha creat aquest espai il·limitat?
Diuen que alguna cosa ha explicat.
Hi ha éssers vius més enllà de la Terra?
Si hi són, estan en pau o en guerra?
Pot ser que a altres planetes
hi hagi extraterrestres
amb naus però sense metralletes?
De totes les qüestions que m’he plantejat,
la resposta encara no s’ha trobat.

5è. EL MÓN QUE JO M’IMAGINO.
Emma Díez
Hi ha un món que és allà fora,
diuen que la seva princesa es diu Elora.
Aquell món està ple de natura.
Hi pots triar la teva aventura.
Aquell món seria divertit
i tindria molts amics,
seria “guai” viure allà
i no haver de treballar.
M’agradaria viure en aquell món
i disfrutar de la vida,
sota la nit estrellada,
caminant meravellada.
Els ocells volarien
i jo els seguiria.
Les papallones de colors,
volarien entre les flors.
Les estrelles miraria
i de mentres em divertiria.
La lluna ben bufona,
faria cara de bona persona.
Un àngel vindria del cel
amb la veu dolça com la mel,
m’aniria a buscar,
per anar cap allà.
El món que jo m’imagino...
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SORTIDES I COLÒNIES

LA GRANJA ESCOLA

SORTIDA DELS ALUMNES DE P3 I P4
Els alumnes de P3 i P4 van anar a la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera el dia
26 de maig. Els de P5 es van quedar una nit a dormir a la casa de colònies. Els nens i les
nenes van gaudir molt del contacte amb els animals.
L’activitat va consistir en una passejada pel bosc màgic, una volta amb carro i la visita la
granja. Allà, els nens i nenes van poder donar menjar als animals, tocar-los i fins i tot jugar
amb ells. La valoració ha estat molt positiva.

COLÒNIES DELS ALUMNES DE P5 I DE PRIMER A CINQUÈ
Els alumnes de P5 es van quedar a dormir la nit del 26 de maig a la casa de colònies de
santa Maria de Palautordera. Van dormir molt bé i van seguir perfectament totes les
activitats. Els de primer fins a cinquè van fer una estada de tres dies. La primera nit van fer
una mica el trapella a l’hora d’anar a dormir, però la segona van adormir-se més
ràpidament. Van gaudir molt del programa d’activitats, però encara no saben fer màgia
negra.
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COMIAT DELS GANÀPIES DE SISÈ

EL DARRER VIATGE

Un any més els alumnes de sisè heu acabat el curs amb un viatge al Delta de l’ Ebre. Tots
vareu gaudir molt de totes les activitats i de l’estada a l’hotel. Només arribar un creuer.
Vareu veure el curs final del riu Ebre fins a la desembocadura. Una experiència molt
recomanable.

Apa adéu alumnes de sisè! Esperem que dins la vostra motxilla, a part de coneixements, us
emporteu records. Molts de bons i alguns que no tant. En fi, tot fa créixer sobretot com a
persones, que és el que realment compta.
Ara, per tots un exercici de repàs:
ü ...de l’escola vella.
ü ...de l’escola nova.
ü ...dels meus primers dies.
ü ...dels professors i professores.
ü ...de les sortides, excursions i colònies.
ü ...dels companys/es, amics/gues.
ü ...de tot el que deixo i potser trobaré a faltar.
Sabeu que la porta de l’escola i ara també la porta virtual, la que ens ofereix les noves
tecnologies, estan ben obertes per tots vosaltres. Aprofiteu-ho, a tots ens farà molta il·lusió.
Molta sort i endavant en aquesta nova etapa de les vostres vides! Marxeu amb la
responsabilitat i el bagatge de ser la primera promoció amb la que hem potenciat aquest
impuls tecnològic que portem a terme al Joan Bruguera. Tenim clar que aquest canvi
metodològic, de ben segur que us prepara per la societat del futur i per l’ aprendre a
aprendre, que en definitiva és l’enfocament educatiu actual.
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