
El racó 
dels artistes, 

Amb l'arribada de la tardor, 
els alumnes del cicle mitjà 
van fer un treball dedicat 
als fruits de la tardor. Les 
magranes, les figues, les cas
tanyes, els codonys i les ta
ronges van ser els protago
nistes. Alguns d'aquests 
treballs es van penjar al ves
tíbul i ara us els presentem. 



Entrevista: Maria Arredondo, bibliotecària de l'escola I &, �oca.,: 

((El nombre d'usuaris ha pujat de 
manera fins i tot desproporcionadà' 
-Quines activitats oferiu a la 
biblioteca? 
-"Els oferim el servei de préstec, 
la consulta d'informació, ja si
gui a través de llibres o d'inter
net, per fer treballs. També fem 
préstecs a l'aula que tenen un 

període de retorn més llarg i 
impartim formació als usuaris, 
és a dir als alumnes i aquest any 
per primera vegada també als 
mestres, on aprenen a utilitzar 
la biblioteca i a trobar els llibres 
que busquen. També fem acti
vitats d'animació lectora com 
l'hora del conte, la revista de 
la biblioteca, i concursos. A la 
biblioteca també tenim una sec
ció de llibres específics sobre 
educació adreçats a pares i ma-
res. , 

-La biblioteca de l'escola és de 
les poques de Sant Cugat que 
mantenen els criteris propis 
d'una biblioteca. 
-"Sí està organitzada com qual
sevol biblioteca que forma part 
del Catàleg col·lectiu de lectura 

pública, té la mateixa classifica
ció i organització de documents 
amb l'objectiu que quan l'alum-

ne visiti altres biblioteques, com 
la del Mil-lenari, la de l'institut 
o la del lloc on estiueja, li sigui 
fàcil bellugar-se i trobar els lli
bres que busca." 

-Quina afluència teniu? 
-"La mitjana mensual durant 
el temps del migdia va ser el 
curs passat d'uns 500 alumnes 
aproximadament. Aquest any 
no sabem ben bé perquè, però 
ha pujat molt el nombre 
d'usuaris i a més ho ha fet d'una 
manera desproporcionada so

bretot durant el temps de 
migdia. Una sorpresa tenint en 
compte que en aquest moment 
del dia l'assistència és lliure i 
competim amb el pati i la ludo
teca." 

-1 quina és la raó? 

-"Pensem que algunes mesures 
que vam establir l'any passat, 
com els concursos del migdia, 
la revista amb les novetats, i la 
figura de l'ajudant, han servit 
per incentivar l'assistència a la 
biblioteca." 

-1 quines són les activitats més 

sol·licitades? 
-"El servei de préstec i aquest 
any hem notat molt l'assistència 
de nens de 6è que venen a fer 
deures, quan, d'altra banda, són 
alumnes que conjuntament 
amb els de cinquè ja no acostu
men a venir-hi tant." 

-Quins són els alumnes que 
més venen? 
-"Els de primer, segon i tercer 
però té una certa lògica ja que 
durant l'etapa infantil no po
den venir lliurament a la biblio
teca. Ho fan únicament per sen
tir-hi l'hora del conte però 
aprofitem també per ensenyar
los com funciona la biblioteca, 
els llibres que hi ha i això els 
motiva perquè l'any següent 
vinguin tot sols." 

-1 pel que fa als llibres, teniu 
productes estrella? 
-"Sí. A partir de quart, per 
exemple, els agrada molt els 
llibres de les col-leccions Pànic, 
la Penya dels Tigres, i el Jeroni
mo Stilton . Al cicle mitjà es 
decanten per la Tina Super
bruixa, i el Capità Calçotets i 

els més petits opten per perso
natges més clàssics com el 
Teo i les Tres Bessones." 

-A més de llibres quins altre 
tipus de material es pot trobar 

a la biblioteca ? 
-"L'any passat vam començar 
a crear el fons de DVD i aquest 
any m'he proposat millorar 
l'apartat d'audios en CD, el 
d'anglès i el racó dels mestres". 

-I els pares fan servir la biblio
teca? 
-"No gaire, però aquest any 
també n'hi hagut un increment, 
ja que gairebé s'ha doblat el 
nombre de pares que acompan
yen els alumnes més petits,que 
normalment no venen a la bi
blioteca, concretament els de 
primer." e 

Tardes de contes 

a la biblioteca 

Ple total a la biblioteca amb 
les històries d'arreu del 
món. La primera sessió 
d'aquest curs, celebrada el 
22 d'octubre, la Bea Ferrera 
i la seva filla Ella Bestué, 
ens explicaren un conte 
africà sobre una aranya i 
un lleopard i, després, van 
organitzar fer un petit taller 
amb el qual van omplir la 
sala d'aranyes. L'activitat va 
aplegar més de 60 persones. 

Un èxit similar va tenir el 
conte japonès de novem
bre, explicat primer en ja
ponès per la Keika i des
prés en català per la seva 
filla Maria Jessana, que a 
mida que explicaven la 
història mostraven les 
i!· lustracions del conte. Es 
tractava del conte tradicio
nal L'agraïment de la grua. 

I en acabar, també van or
ganitzar un senzill taller 
de paper, on els nens i ne
nes van poder fer uns di
vertits molinets de vent, 
que de seguida van provar 
fent-los volar pel forat de 
l 'escala  p r i n c ipal de  
l'escola, i un simpàtic sal
t a m a r t í  ( t e n t e t i e s o). 

Després de l'èxit d'aques
tes dues sessions, la comis
sió intercultural ja està pla
nejant un altra sessió per 
al proper trimestre, que 
podria estar dedicada a Xi
na i fer-se coincidint amb 
l'any nou xinès. Els contes 
d'arreu del món a la bi
blioteca es una iniciativa 
engegada el darrer trimes
tre del curs passat, i va co
mençar amb històries del 
Perú i de l'Uruguay. 



Entre tots fem AMPA 

Abans de començar el curs cada familia paguem la "quota 
de l' AMP A". Però sabem realment per a què serveix 
aquest quota? I sabem realment què fa l' AMP A? Doncs 
fa moltes coses, començant per serveis tan bàsics com 
supervisar i contractar el temps del migdia dels nostres 
fills, que inclou el servei del menjador i les activitats que 
es fan durant les hores no lectives. Però l' AMP A va més 
enllà, i una comissió es dedica, cada mes, a supervisar 
juntament amb l'escola i amb Serveis d'Esplai, els menús, 
perquè siguin el més equilibrats i saludables possible. A 
banda, els pares ens encarreguem del servei d'acollida al 
matí i a la tarda, així com de les colònies i dels casals. 

Una altra tasca molt important de l'associació és la relativa 
a la socialització de llibres, que ens estalvia molts diners 
a tots perquè no només s'aprofiten els llibres sinó que, 
en comprar per a tots els alumnes, aconseguim importants 
descomptes. I seguint amb els llibres, un grup de pares 
organitza activitats, adequades a cada curs, per fomentar 
la lectura, inclosa la participació de dibuixants i escriptors 
professionals. Un altre grup ajuda a les famílies nouvin
gudes a integrar-se en la comunitat educativa. L'impuls 
d'una major consciència mediambiental i la millora 
urbanística i de l'accessibilitat de l'escola són altres 
actuacions que promouen els pares i les mares de l'escola. 
Els pares som també els principals impulsors de la tradi
cional festa de l'escola, a més de participar en la coordi
nadora d'AMPAs de Sant Cugat i en el Consell Escolar, 
màxim òrgan de decisió de l'escola. 

A més, l'AMPA gestiona el cobrament d'alguns serveis 
que ofereix el centre (les excursions i el material) i, cada 
any, contribueix econòmicament a finançar alguna ne
cessitat concreta de l'escola i que aquesta no pot abordar 
amb el seu minç pressupost. El curs passat, per exemple, 
pagà uns materials didàctics relacionats amb el 75 ani
versari de l'escola. Altres anys ha contribuït amb ordina
dors, amb diccionaris o amb ventiladors, entre altres 
coses. I com que amb la quota que paguem totes les 
famílies no podem arribar a tot, també els pares hem 
buscat "esponsors" i hem aconseguit que diverses caixes 
d'estalvis ens ajudin. De la mateixa manera, l' AMP A ha 
aconseguit subvencions per a la socialització de llibres, 
per al servei d'acollida, per als casals i per activitats de 
protecció mediambiental. Enmig de tot això, l' AMP A 
transmet a l'equip de mestres les preocupacions dels 
pares sobre l'educació dels nens. 

Per tot això és molt important que entre tots fem AMP A. 
Volem recordar-vos que l'associació és oberta a pares 
amb idees noves que prenguin el relleu d'aquells que ja 

Visita l'escola japonesa 
El dijous 22 de novembre, al matí, els de 
cinquè de l'escola vam anar a visitar l'escola 
japonesa, on vam fer quatre grup diferents. 
Després que ens expliquessin el que faríem, 
els nens japonesos ens van tocar una cançó 
amb uns tambors del seu país que tenien 
al gimnàs i cada grup va anar a fer una 
activitat que li havia tocat. 

Aquestes activitats consistien en: 
aprendre a tocar els tambors japonesos: 
ens ensenyaven a tocar una mica els tambors 
escriptura japonesa amb tinta xina: 
ens ensenyaven a escriure algunes pa
raules en japonès 
papiroflèxia: ens van ensenyar a fer 
algunes figuretes de paper 
espases: ens van dir com es deia cada 
cosa del ken do 

Cada grup va fer dues activitats i entre una 
i altra ens van donar un bon esmorzar que 
era: frankfurt amb bròquil i quètxup, fideus 
japonesos, patates fregides, bocates de nocilla 
i aigua. Va ser molt divertit! 

Esports 
demostrar que segueixen en 
forma i, en alguns casos, van 
assolir les màximes classifica-
cions. Així, van ser primers 
de les seves respectives cate
gories el Joan Artigues Medi
na (prebenjamí masculí de 
2001), el Martí Pagès (masculí 
de 1999) i Guillem López 
(benjamí masculí de 1998), 
així com l'exalumne de 
l'escola Francesc Aguila, de la 
categoria Infantil. Altres resul-

Una dotzena de nens i nenes tats destacats són: Laura Mal-
de segon que habitualment donado (6ena) i Melanie 
fan multiesport amb l'OMET, Criollo (14), en prebenjami 
van participar el lO de novem- femen f de 2001; Al ex Sanchez 
br n una trobada dc nt r_

s _ 
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Abans de Sant Cugat, el cros 
de Terrassa, disputat a les ins
taHacions de Can Jofresa, 
també va donar bons puntua
cions als nostres atletes. Les 
més destacades van ser: 

Maria 
Rius Sansalvador (4a), Jael 
Bestué Ferrera (Sa) i Queralt 
Cotrina D o mingo ( 6a) 

Joan Ar
tigues ( 1er) i Marco Raff:in (Sè) 

Clara Riera 
Fàbregas (4•) 

Maria Bolea Llinàs 

la pilota dins la cistella de 
l'equip contrari respectant les 
regles de joc. Qui aconsegueix 
més punts guanya. 

Les cistelles valen dos ó tres 
punts segons la distància en 
que es llança la pilota. T ambé 
hi ha cistelles que valen un 
punt, que són les que es fan 
des de la línia de tirs lliures. 
Aquest curs l'escola Joan Ma
ragall té dos equips de bàsquet, 
un benjamí i un altre aleví que 
és on jugo jo. Ens entrenem 
� la pista de l' escol<�. tots e) s 
dilluns i dimecres des que 
sortim de classe i fins a les sis 
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Per tot això és molt important que entre tots fem AMP A. 
Volem recordar-vos que l'associació és oberta a pares 
amb idees noves que prenguin el relleu d'aquells que ja 
col·laboren des de fa molts anys. Les reunions són obertes 
a tots els pares i se celebren el primer dijous de cada mes 
a les 21.30 hores, a l'escola. Us esperem! 

Canvis en la presidència 
Miquel Fuertes ocupa la presidència de l' AMP A des del 
passat setembre, en substitució de Felip Sandiumenge, 
que va ser president al llarg de tot el curs passat. El 
Miquel, pare del Dani (de 4t) i del Víctor (de 2n) està 
recolzat, en la vicepresidència, per l'Emma Ansola, mare 
del Joan (de 2n) Amb ell, un equip de prop d'una vintena 
de pares i mares treballen en les diferents comissions per 
contribuir a que l'escola sigui un espai educatiu de qualitat 
però també un espai de convivència i de promoció de 
valors. 

Per una major participació 
Es per a mi un plaer i alhora un repte assumir la respon
sabilitat d'organitzar i dirigir tos els esforços que fa una 
colla de mares i pares, aportant part del seu temps lliure, 
i moguts pel convenciment que la formació dels nostres 
fills a l'escola pública requereix de la participació de tots. 
El meus objectius per a aquest curs es podrien resumir 
en: donar més visibilitat a la tasca de l'AMPA, implicar 
a més mares i pares a participar-hi, i que tant l'escola 
com les famílies tinguem la percepció que la qualitat de 
la formació dels nostres fills és una tasca compartida. 
Resto obert, doncs, a totes les vostres aportacions, sug
geriments,  dubtes,  i n quietuds o iniciatives.  
Em podeu trobar al  pati de l'escola tots els matins, a 
l'hora d'entrar, i els divendres a l'hora de sortir, o escri
vint-me un correu electrònic a fuertes@hp.com o trucant
me al 650.941.918 

Miquel Fuertes 
President de l'Arn pa 

de segon que habilualment 
fan multiesport amb l'OMET, 
van participar el 10 de novem
bre en una trobada de centres 
de Sant Cugat per fer una lli
gueta de bàsquet per tal 
d'apropar-se al món de la 
competició i compartir amb 
les altres escoles el que han 
après d'aquest esport. Dels 
tres partits que van jugar, 
sempre amb estil i molta grà
cia, van guanyar els dos pri
mers i van empatar el tercer. 
A més, van cedir alguns del 
seus jugadors a l'equip d I 
Turó de Can Mates, que tenia 
molt pocs participants. La 
propera trobada de multies
port, el 12 de gener, serà 
d'atletisme. Els nostres nois i 
noies ja es preparen. 

La novena edició del popular 
Cros de Sant Cugat va aplegar 
un bon grapat de represen
tants de l'escola el passat 18 
de novembre. Els atletes van 
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Cuina 
del Món 
Recuperem aquesta secció per 
vament de receptes d'arreu del 
aquesta ocasió us presentem una 
de l'Uruguai, feta per la Graciella 
mare de la Sofia Bergonzi, de 

tats t1 slacats són: Laura Mal
do nado (6ena) i Melanie 
Criollo (14), en prebenjamí: 
femení de 2001; Alex Sanchez 
(8è) i Marco Raffin (14è) en 
prebenjamí masculí de 2001; 
Jael Bestué (6ena) i Queralt 
Cotrina (11) en prebenjamí 
femení del 2000; Ferran Soto, 
novè en prebenjamí masculí 
del 2000; Clara Riera (7ena) 
i Juliana Muñoz (llena), en 
benjamí femení de 1998; 

arlos Baldi, quinzè en ben
jamí masculí de 1998; Angela 

utiérrez, vuitena en aleví 
� mení; i Guillem Mallada, 
novè en aleví  masculí.  

Per equips, l'escola quedà se
gona en prebenjamí masculí 
2001, tercera en prebenjamí 
femení 2000, segona en ben
jamí femení 1998 i tercera en 
benjamí masculí 1998. 
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Joan Ar

tigues (1er) i MarcoRaffin (5è) 
Clara Riera 

Fàbregas (4a) 
Guillem 

López Ferna ndez ( 1 er) 
Katia Coquis 

Lossio (3a) 

L'escola va fer tres podis per 
equips: Prebenjamí femení 
(lr), Benjamí masculí (2n) i 
Aleví femení (2n) 

El bàsquet és un esport d'equip. 
Cada equip està format per 
10 ó 12 jugadors, però al camp 
només hi juguen 5 per cada 
equip. 

El joc consisteix en introduir 
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és on jugo jo. Ens entrenem 
'i la pista de l'escola tots e!s 
dilluns i dimecres des que 
sortim de classe i fins a les sis 
de la tarda. 

Cada dissabte fem competi
cions amb altres escoles de 
Sant Cugat i Rubí. 

Els partits són molt emocio
nants perquè tots els equips 
tenim més o menys el mateix 
nivell i mai saps qui guanyarà. 

Biel Uansó Florentí (aleví) 

La Berta, l'Albert, el Qui que 
i l' Angela, de cinquè, vam 
anar el dijous 22 de novembre 
al CAR per aprendre a jugar 
a diferents esports. T ambé 
vam aprendre instruccions 
per ensenyar i convèncer als 
companys perquè facin més 
esport. 
FES ESPORT A L'ESCOLA! 

Angela Gutiérrez Marquez 

Alfajores de Maizena 

Se mezcla la mantequilla con el azúcar, 
luego se le agregan las tres yemas y la clara. 
Se mezcla bien, y se va agregando maizena 
y harina con el Royal . Luego se le añade la 
ralladura de limón y l a  vainilla . 
Trabajar hasta que la masa se una, después 
estirar sobre tabla enharinada hasta 1 cm. 
de espesor. Cortar con moldes de forma 
circular de aproximadamente 4 o 5 cm. de 
diametro. Hornear. 

Ingredientes: 

200 gr. mantequilla, 200 gr. azúcar, 
3 yemas de huevo, 1 clara de huevo 
200 gr. Maizena, 200 gr. harina, 1 sobre de 
Royal, piel de limón rallada, 1 eta. vainilla, 
1kg. dulce de Leche, coco rallado 

Una vez fríos se une cada mitad con dulce 
de leche en el medio, y se le pone también 
en los bordes. Finalmente se pasan los bor
des por coco rallado. 


