
El racó 

dels artistes 

Amb tubs de cartró, oueres, 
gomets, plastilina i altres mate
rials, els alumnes de quart 
van recrear el món el circ en 
uns originals treballs de plàs
tica que han exposat a l'es ala 
del vestíbul. Aquí en p d m 

veure uns exemples. 
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<'Als Campionats de Catalunya 
hi ha Inolta pressió" 

-Com et vas iniciar en aquest esport? 
-"Quan feia tercer, l'Oswaldo, el mestre d'educació 
física, em va dir que m'entrenés a atletisme, vaig 
començar a fer curses i en la primera vaig quedar 
primer i des de llavors que m'hi dedico." 
-Des de llavors quantes curses has guanyat? 
-"Trenta." 
-Trenta!, i d'aquestes quines són les més impor-
tants? 
-"Els Campionats de Catalunya." 
-N'has guanyat molts? 
-"El primer any vaig fer tres curses i les vaig guanyar 
les tres, el segon any vam fer dos i aquest any una i 
les he anat guanyant" 
-Així deus estar satisfet d'haver fet cas l'Oswaldo 
i haver-te dedicat a l'atletisme? 
-"Sí." 
-Suposo, però, que requereix molt d'esforç? 
-"Sí, però depèn del tipus de cursa, les que tenen 
més quilòmetres són més dificils i els campionats 
de Catalunya també ho són, però més que res perquè 
hi ha molta pressió." 

-1 quines són les curses que més t'agrada córrer? 
-"M'agraden les carreres llargues, les de 3.000 metres, 
perquè són les  que em surten més, bé."  
-Fas algun altre esport? 
-"Sí, jugo a handbol amb l'equip de cinquè d¿l Joan 
Maragall." 
-T 'agradaria dedicar-te a l'atlestisme de 'gran? 
-"Psss! De gran voldria fer altres coses com ara 
estudiar una carrera de ciències': 
-Però, com a afecció? 
-"Ah! Sí." 
-Tens pendent alguna cursa en els próxims mesos? 
-"Les curses ja s'han acabat i ara em preparo amb 
l'Oswaldo per fer el 3x600 i 4x60 al Campionat de 
Catalunya que se celebra ellS d'abril a Amposta". 
-1 qué es el que més t'agrada quan corres? 
-"El que més m'agrada és participar en les curses. 
Bé, i també guanyar." 
-A moltes persones això de córrer no ens agrada 
gens i menys fer tans quilòmetres. Tu què hi trobes? 
-"Doncs no sé com explicar-ho, però m'agrada córrer 
i m'ho passo bé." 
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Les feines de l'hort 
Aquest curs hem continuat treballant al nostre hort. Així doncs, 
per a preparar-lo vam fer moltes feines: Arrencar les males herbes, 
abonar (posar gallinassa), llaurar (remoure la terra) i preparar-la 
per a poder-hi plantar les llavors i el planter . 
Per protegir les llavors dels ocells hem fet entre tots els nens i les 
nenes de parvulari un espantaocells. Enguany hem plantat: raves i 
enciams (P3), faves i escaroles (P4) i pèsols i cebes (PS). Un cop 
plantat, reguem i tenim cura per torns entre tots . 
L'hort és un espai de vida on no només en gaudim de veure com 
creixen les plantes, sinó que també és un lloc on compartim expe
riències, aprenem sobre l'entorn i conversem sobre tot allò que hi 
està passant 

Les mestres d'Educació Infantil 



CONSERGE ... I ESCRIPTOR 
El Xavi López ha guanyat diversos premis de narrativa breu 

Des de fa sis anys, és el nostre 
estimat conserge de tarda al Joan 
Maragall. A ell podem recórrer 
si tenim algun problema relacio
nat amb l'escola o busquem 
algú. Però el Xavi López, a ban
da d'estar sempre disposat a 
resoldre els problemes que pu
guin sorgir i controlar qui entra 
i surt de I' escola, és un escriptor 
que ja ha vist publicada la seva 
obra i té en ment nous projectes. 
Llicenciat en Filosofia i en Teo
ria de la Literatura per Ja UAB, 
començà de ben jove a devorar 
tots els llibres que se li posaven 
per davant. Recorda (i recoma
na) amb especial afecte Charlie 
i la lab rica de Xocolata, de Roa
l d  Dahl, "que he llegit vint 
vegades". 
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((Coneixem el 
món a través 
de l'aula" 
Els dill u ns, pares i nens 
d'arreu del món ens ajuntem 
per explicar-nos experiències, 
fer exposicions i passar una 
bona estona amb els nostres 
fills. Si tens ganes de conèixer 
mon o explicar les teves expe
riències vine a la ludoteca els 
primers i tercers dilluns de S 
a 6 de la tarda i comparteix la 
teva riquesa personal amb el 
nostre grup. Els grups de P3 
i P4 són els més representa-

ccConocemos el 
mundo a través 
del aula" 
Los lunes, pa pas y niños de di
ferentes países, nos juntamos 
para explicarnos experiencias, 
compartir actividades, montar 
exposiciones y pasar un buen 
rato jugando con nuestros hi
jas. Si tienes ganas de conocer 
gente con diferentes experien
cias o guieres explicarnos t u  
riqueza personal ven a l a  ludo
teca el primer y tercer lunes de 
cada mes de cinco a seis de la 
tarde. Los grupos de P3 y P4 

Afeccionat des de fa molts anys 
a escriure tot tipus de relats, tant 
en català com en castellà, no va 
ser fins els 27 ó 28 anys que 
decidí presentar-se a un premi 
literari gràcies a un professor 
universitari que va llegir els seus 
textos, quedà impressionat per 
la seva qualitat i el va engrescar. 
Des d'aleshores, ha guanyat un 
segon premi per un relat al cer
tamen Les millors pàgines, de 
Granollers, un altre segon premi 
per a un text en castellà a Fonz, 
Huesca, i el primer premi Sant 
Celoni de Narrativa Breu 2007. 
L'obra, Nit i Fuga, ha estat edi
tada per Viena i ha tingut molt 
bona acollida a Sant Cugat i a 
Rubí. Precisament, és lectura 
obligatòria a 1 'lES Josep Vicenç 
Foix d'aquesta localitat, la qual 
cosa ha dut el Xavi a fer diverses 

xerrades als alumnes per parlar 
de l'obra. 

Actualment, el Xavi López pre-
\ para alguns contes en castellà 

"tipus Borges i literatura fantàs
tica, però no me'n surto", assen
yala, així com una novel·la 

I "sobre l'idealisme" a partir de 
les peripècies d'un precari pe

' 
riodista. Considera que fa una ' literatura per a joves i adults; 
fins ara, no ha fet aparèixer cap 
nen dins les seves històries. Si 
algun dia ho fa, està segur que 
"m'inspiraré en la cara o en el 
caràcter  d'algun nen de 
I'  escola". Tot i la seva dedicació 
a la literatura, ens ha dit que, de 

I moment, no té cap intenció de 
deixar l'escola, "on em trobo 

l molt a gust i tranquil i tothom 
em tracta molt bé''. Ens alegrem. 
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la nostra primera trobada, or- Barcelona, Uruguai, Equador, 
ganitzada per tres mares de P4, Bolívia, Japó, Xina, Corea, Se-
la Keika, l'Adela i l'Esther. En negal, Polònia, i Colòmbia). El 
total, dotze famílies vàrem fer setze de març portàrem fotos 
un taller de "dibuixar i retallar de paisatges llunyans i vam fer 
mans" per fer u n  collage con- exposicions i taller pels nens. 
junt. També vam fer un llistat Si hi voleu participar, nomes 

Alevins de bàsquet 
L'equip aleví de bàsquet de 
l'escola s'bo pren amb moltes 
ganes i, segons ens comenten, 
"progressen adequadament", 
tot i que els seus resultats 
encara no reflexen tot l'esforç 

que estan fent. Això sí, s'bo 
passen d'allò més bé en els 
entrenaments i els partits i 
fan força pinya, sempre amb 
esperit esportiu i ganes de 
superar-se 

La festa de l'escola busca espònsors 
Els organitzadors de la festa 
de l'escola ja s'han posat a 
treballar i necessiten, un any 
més, la col·laboració i parti
cipació de tots perquè, un 
altre cop, sigui inoblidable. 
A més de prendre part en el 
seu m untatge (contacteu 
amb l'AMPA, totes les mans 
seran benvingudes), es neces
siten patrocinadors, persones 
o empreses que puguin con-
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tribuir desinteressadament a 
la popular "tómbola" apor
tant begudes, jocs, pintures, 
llibres, samarretes, bosses 
d'esport, carpetes o qualsevol 
altra cosa que se us acudeixi 
i pugui fer gràcia a la canalla. 

Aneu-hi pensant!!! I apunteu 
la data a l'agenda: 20 de juny. 
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obert a tothom que hi vulgui 
participar. 

.. 

Cuina 
del Món 

Tori no karaage 
(Pollastre fregit) 
Ayumi Gondo 
(mare de Rinka, de P-4) 

a un que el grupo esta abierto a 
todos los que querais participar. 

Classes de català 

. . . 
i en un mapa situàrem els di-
ferents països dels que són ori- Esther Sanahuja 

Ingredients per 1 quatre persones: 
500 grams dc cuixa de pollastre 
3 cullerades dc salsa de soja 

• 20gr de jengibre 
• All (al gust) 

Una cullerada d'oli de sèsam (al gust) 
• Farina de blal de moro 
• Oli per fregir 

Preparació: 
1. Tallar les cuixes a trossos, marinar amb 

la salsa de soja, jengibre i l'all ratllats i 
l'oli de sèsam. Deixar-ho 10 minuts. 

2. Afegir la farina i barrejar-ho. 
3. Fregir-ho en oli ben calent. 
Si us agrada podeu servir-ho amb llimona. 

És molt popular i ens agrada molt, en espe
cial als nens. Els encanta! 

Els mots dels quals ara em 
serveixo per parlar-vos 

Amb voluntat, amb força, No trigaran a sorprendre' ns, I de tots dos, els mots dels gent del carrer, el seu esforç i 
amb ganes de comunicar-se, no trigaran a parlar-nos en quals ara em serveixo per par- el que han fet l'AMPA del 
així és com els pares i les català. Han de perdre la por lar-vos ... " CEIP Joan Maragall i el Con-
mares alumnes de català del a fer el ridícul, la por a equí- sorci per a la Normalització 
CEIP Joan Maragall empre- vocar-se. Nosaltres hem heretat els mots, Lingüística no serviran de res. 
nen un nou curs. Alguns con- ells els aprenen. Amb afany de 
tinuen del curs passat i Miquel Martí i Pol va dir: superació fan les seves prime- Ells estan adquirint una eina 
d'altres s'hi han incorporat "he heretat l'esperança dels res passes dins de l'aula, però que els ha de servir per com u-
nous. Tots amb voluntat avis i la paciència dels pa- si no poden comumcar-se amb lli car -se i integrar -se a la nostra 
d'aprendre. res. altres pares i mares, amb la societat. 

en mal estat del pati 
De tots es conegut que les 
travesses de tren del pati de 
l'escola es troben en molt 
mal estat. Hi ha un projecte 
de remodelació proposat per 
la Comissió d'Entorn, con
sensuat per l'AMPA i la Di
recció de l'Escola, que solu
cionava aquest espai així 
com el fort pendent del pati 
amb els problemes d'erosió 
que això provoca. Aquest 
projecte està a l'espera que 
el Consell Escolar l'aprovi 
per tal de fer la petició a 
l'Ajuntament i què s'inclogui 
en el seu pla d'obres dels pro
pers dos anys. Mentre tot 
aquests tràmits no tinguin 
lloc i es pugui executar la 

Des del mes de gener, una vin-
tena d'alumnes estan seguint 
les classes cada dilluns a les 
dependències de l'escola; uns 
altres, molts més, a les aules 
que el Consorci té per tota la 
geografia catalana. 

Ells estan fent la feina però, i 
nosaltres? 

proposta de remodelació de 
forma integra, s'ha optat per 
fer un canvi parcial de les 
travesses en més mal estat. 
En cas que el Consell Escolar 
decidís que no es una actua
c i ó  p r i o r itària o que 
l'ajuntament no tingués 
pressupost per executar les 
obres, s'optaria per fer una 
substitució de la totalitat de 
travesses. Esperem però, que 
la crisis no s'allargui tant 
com diuen i es pugui imple
mentar aquesta millora al 
pati. 

Xa vier Pablo i Salvat. 
Comissió d'Entorn 

Ara és feina nostra, dels seus 
veïns, facilitar que puguin uti-
litzar aquests mots, que sentin 
que l'esforç que estan fent no 
és un esforç en va. Nosaltres 
els hem de parlar i escoltar en 
català perquè, si no, qui ho 
farà? 

Jordi Porta 
Professor de català 


