
El racó 

dels artistes 

Els nens i nenes de tercer han 
treballat recentment el con
cepte de la simetria i la obs r

vació del rostre a partir d 

fotografies d'ells mateixos. El 
fruit del seu treball, a Lla pi·, 
es pot veure al passadis qu 
hi ha entre la biblioteca i 
l'aula de música. Aqui us en 
reproduim alguns. 

Uns quants han dit ... 

"Per conferir el do del dibuix hem de crear un 
ull que hi vegi, una mà que obeeixi, una i111i111a 
que senti; i en aquesta tasca ha de cooperar la 
pròpia vida. En aquest sentit, és la vida l'única 
preparació per al dibuix" 

Maria Montessori (1870-1952) 
pedagoga italiana 



'J 1, 1 ¡ I  l ¡l \ 

i 

)

j 

Entrevista: Maria Maristany i Eva Rubio 

"Encara es registren casos però cal dir 
que entre la població infantil ha baixat 
el nombre d'afectats per la grip .N' 
Les doctores Maria Maristany i Eva Rubio són 
mares de l'escola Joan Maragall i formen part 
de la Comissió de Salut que es va crear aquest 
any per fer un seguiment de l'evolució de la grip 
A a les escoles. La comissió està formada a més 
a més per la direcció de l'escola, el coordinador 
de prevenció de riscos laborals i un representant 
de l'ambulatori de referència del centre. La co
missió vetlla pel cumpliment de les recomana
cions que han donat a conèixer els departaments 
de Salut i Educació de la Generalitat. 
-Com ha afectat la grip A a l'escola? 
-Calcular la incidència de la grip A és molt 
dificil perquè en aquesta època de l'any sempre 
hi ha baixes motivades per refredats comuns i 
gastroenteritis. De totes maneres l'última set
mana d'octubre i sobretot entre les classes dels 
més petits és on es van detectar més baixes. 
-En quina fase ens trobem? ha baixat l'alerta 
o continuen detectant-se casos arreu? 
-Encara es registren casos però cal dir que entre 

la població infantil ha baixat el nombre 
d'afectats. Tot i això, cal no abaixar la guàrdia 
i seguir les recomanacions del departament, és 
a dir, sobretot rentar-se les mans, utilitzar mo
cadors de paper, i tapar-se la boca per tossir. I 

en el cas de trobar-se malament, quedar-se a 
casa fins a 24 hores després de remetre la febre. 
En els menors de cinc anys, cal quedar-se a casa 
una setmana. 
-Quan s'acabarà? 
- És difícil de predir perquè es pot donar el cas 
que el virus muti. Probablement hem de co
mençar a acostumar-nos a la grip A i tenir-la 
en compte com una malaltia habitual més. 
-La comissió s'ha creat arran de l'aparició de 
la grip A, penseu que seria una bona idea man
tenir-la a l'escola? 
- Sí, perquè permetria fer seguiment d'altres 
brots de malalties, d'intoxicacions alimentàries, 
fins i tot de la pediculosi, els populars polls, 
que cada vegada són més freqüents i resistents. 
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Novetats a l'hort d'Educació Infantil 
Enguany l'hort de parvulari torna amb més força, amb més 
experiència i amb l'assessorament puntual d'una Educadora 
Ambiental. 

Així mateix, properament s'ampliarà amb una jardinera més. Això permetrà definir millor 
l'espai per a treballar els tres nivells d'Educació Infantil. 
Per a dur a terme aquesta nova embranzida es compta amb el suport econòmic de l'Agenda 
21 Escolar que actualment dóna suport als horts escolars i a altres iniciatives, dins del marc 

de l' Educació per a un món més sostenible. Comptem també amb l'ajut d'alguns pares i 
mares per organitzar la instal·lació de la tercera jardinera. 
Sempre que vulgueu, esteu convidats al pati d'Educació Infantil per a veure l'evolució del 
nostre sembrat i planter que aquesta tardor s'ha iniciat amb l'apadrinament de faves autòctones 
d'un hort de Sant Cugat. 
Bé, ... i per garantir una bona collita, L'ESPANTAOCELLS torna a vigilar el nostre hort. Aquest 
any amb una imatge més atrevida!!! 

L'equip de mestres d'Educació Infantil 



La biblioteca es renova 

Durant l'estiu hem fet una refor
ma integral de tot el mobiliari, 
aprofitant per pintar i decorar tota 
la biblioteca. Aquesta reforma va 
sorgir de la necessitat de canviar 
una de les prestatgeries, que es 
trobava en molt mal estat i s'ha 
pogut realitzar gràcies a l'apor
tació econòmica de l'AMPA, 
l'escola i la biblioteca, que dispo
sava de la dotació econòmica del 
projecte d'innovació de bibliote
ques escolars Puntedu, reservada 
per aquest fi. 

ESPORTS 

S'han coHocat prestatgeries me
tàl·liques, de les utilitzades a les 
biblioteques públiques, que són 
molt resistents i fàcils de combi
nar. A més, hem realitzat canvis 
a la secció dels petits lectors, 
augmentant els metres lineals 
de prestatgeria, i a la secció dels 
ordinadors, que ara es troba si
tuada a la paret. El motiu prin
cipal d'aquests canvis ha estat 
eliminar els punts sense visual 
dels alumnes des de la zona de 
treball de la bibliotecària. També 

Copes i medalles 
a Sant Cugat i Terrassa 

s'han col·locat dos prestatges 
especials per a revistes, aconse
guint duplicar el préstec 
d'aquestes en només 15 dies, ja 
que ara es veuen molt més i hem 
pogut destinar alguns prestatges j 
per la feina de gestió de la biblio
teca, ja que teníem l'espai molt I 
limitat. Si voleu veure aquests i 1 

molts altres canvis, ens trobareu 1 
on sempre, fins a les 18h. Us 
esperem. 

Maria Arredondo. BibLiotecària 

a tenim pissarres �igitals a sisè 
Aquest curs 2009-201 O hem pogut �audir d'un nou material escolar. 
p�an vam arribar a �es cla_sses de 
stse vam veure que tetem ptssarres 
Uigitals. Al principi tots teniem 
turiositat per saber com funcio
haven, però a poc a poc vam anar 
�escobrint la seva utilitat. Vam 
reu re vídeos sobre l'espai, les 
plaques tectòniques, etcètera. 
IT'ambé vam buscar informació 
�obre els temes que treballàvem a �s diferents assignatures. Hem fet 
ocs interactius i hem escrit a les 
issarres. Els alumnes de cicle 

superior creiem que l'escola Joan 
�aragall té molta sort de disposar 
Ï aquesta eina de suport. 

I Alumnes de 6è 

[Les pissarres de sisè han estat 
�ossibles gràcies a l'AMPA, que ha 

els aparells després 
c:u��'c:'•'-dl els mestres en el projecte 

els aparells que millor 
�· a<iap•tessin a les necessitats de 

N OTÍCIES BREUS 

L'animació lectora, un èxit 
L'animació lectora que pro
mou l'AMPA va ser el curs 
passat novament un èxit i ja 
ha esdevingut un clàssic de 
les activitats de l'escola. Els 
alumnes de pàrvuls i primer 
van gaudir amb les històries 
orals narrades per dues con
tacontes, la Sara Fuentes i l' 
Aurora Rincón. Els petits es
taven completament bocaba
dats amb els titelles que por
taven i els àlbums il.lustrats 
que els van ensenyar. A segon 
van llegir llibres il.lustrats per 
la Marta Balaguer. Com cada 
any va encisar l'alumnat i no 

•· ...... . 

els va decebre. La presentació 
dels llibres de l' escriptora i 
il.lustradora va anar a càrrec 
de l'Anna Muxart i la Bea Fe
rrera. A tercer la Marga Lo
santos va presentar diversos 
llibres; a quart, la Neus Do
mingo va presentar llibres de 
M. Carme Roca i, posterior
ment, l' autora va venir al cen
tre a parlar sobre les seves 
obres i intercanviar opinions 
i sensacions. I, finalment, a 
cinquè la Berta P uibert i 
l'Enric Alcalde van presentar 
uns quants llibres. 

• • • • • • • • • • 

Colònies a la neu 
P er cinquè any consecutiu, l'AMPA i Serveis d'Esplais han 
organitzat dos dies de colònies a la neu, concretament els dies 
23 i 24 de desembre, als quals s'hi han inscrit prop d'una 
vintena d'alumnes d'entre tercer i sisè de primària. Els joves 
esquiadors s'allotjaran a l'alberg de Llívia i aniran a esquiar 
a la Cerdanya francesa, on realitzaran un curset d'esquí i 
diverses activitats. 

�· ................ . 
Menjador insonoritzat 
Després de molts anys de reivindicacions, el menjador ha 
estat finalment insonoritat. L'obra formava part del "paquet" 
de projectes que l'ajuntament va realitzar durant l'estiu, 
coincidint amb les vacances escolars. Nens i monitors estan 
molt contents per la millora de les condicions d'acústica. Una 
altra obra feta a l'estiu ha estat el cablejat de tot l'edifici per 
facilitar la incorporació de les  noves tecnologi es. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 



Els atleles de la nostra escola han començat amb molt bon 
peu la temporada i han acaparat un munt de opremis i medalles 
als cros de Sant Cugat i Terrassa. En el cas del cros de Sant 
Cugat, celebrat ellS de novembre, van prendre part 158 nens 
del nostre centre i destaca el primer premi per equips per a 
l'equip benjamí femení, així com el primer lloc en benjamí 
masculí 2001 per a Joan Artigas, el segon en benjamí femení 

2000 per a Jael Bestué i el primer lloc en prebenjamí femení 
2003 per a Africa Díez. D'altra banda, són molts els pares i 
mares que van prendre part en la cursa popular. 

Quant al cros de Terrassa, que t ngué lloc el21 de novembre 
a Can Jofresa, el col·legi participà amb 64 alumnes. El més 
notable va ser el triomf per equips en aleví masculí, aleví 
femení, benjamí femení i preb njamí masculí. A més, Joan 
Artigas s'endugué el primer premi en benjamí masculí 2001, 
Africa Díez el quart en prebenjamí femení, Martí Pagès el 
sisè lloc en aleví masculí i Miq�el Auladell i Teodor de Mas 
el segon i tercer, respectivamenf, en prebenjamí masculí. 

. 

• 

Cuina 
del Món 

Colònies de 4t a Rupit 
Amb un temps esplèndid, els alumnes de quart van anar de 
colònies a finals d'octubre a Rupit, en concret a la casa de 
colònies La Devesa, en un paratge espectacular. Allà van fer 
panellets, una gincana, una excursió a Rupit, la descoberta 
del bosc a la tardor i fins i tot una cabana. També van fer tir 
amb arc, una pista americana i escalada en un rocòdrom. 

Scottish Shortbread 
( Galletas escocesas) 
Recepta de Caroline Veitch, 
(mare de l'Alec López-Nieto, de 3r) 

Ingredientes 
175g de mantequilla 
75g de azúcar 
175g de harina 
75g de sémola 
Un poco de azúcar de alcorza 
Un recipiente para tartas para el horno 
Precalentar el horno a 150° 

Elaboración 
En un bol ablandar la mantequilla con una 
cuchara de madera. 

Mezclar el azúcar, la sémola y la harina (pa
sacia por el colador primero) con la mante
quilla hasta que consigamos una mezcla 

harinosa y que se parezca al pan ralla do. 
llabajar la masa hasta que consigamos hacer 
una bola. 

Amasar llllos momentos sobre la encimera 
hasta que todos los ingredientes estén perfec
tamente incorporados. 

Sobre una superficie ligeran1ente enharinada, 
aplanar la bola con un rodillo y con las manos 
hasta que consigamos un círculo del tamaño 
del recipiente Colocar en el recipiente. 
Decorar los bordes con los dedos y pinchar 
la superficie con un tenedor. Hacer unas 
marcas con un cuchillo, dividiendo el shor
tbread en ocho partes, pero sin llegar al final. 
Hornear el shortbread durante 30-35 mi
nutos o hasta que esté hecho. El shortbread 
debení quedar de un color palido. 
Mientras esta caliente cortar las marcas y 
separarlo ligeramente y espolvorear con 
un poco de azúcar. 

Dejar enfriar totalmente antes di'tomer. 

Què fem amb les quotes 
del'AMPA? 
Cada any, cada família de l'escola paga un rebut de 25 euros 
en concepte de quota de l'AMPA. On van a parar aquests 
diners? Què es fa amb ells? Doncs moltes coses, i tot i que 
molts ja les coneixeu, us volem recordar algunes de les més 
importants: 

o� Organitzem la festa de 
l'escola. 

o� Paguem les classes de dansa 
de pàrvuls. 

., Paguem els llibres i les 
sessions dels convidats de 
l'animació lectora. 

o� Ajudem a pagar alguns 
projectes de l'escola: re
centment hem finançat 
part del cost dels nous 
prestatges de la biblioteca 
i les pissarres electròniques 
de cinquè. Altres anys hem 
comprat ordinadors, lli
bres, diccionaris ... 

., Subvencionem part del cost 
de les colònies de sisè. 

., Regalem una rosa als mestres 
e l  dia de Sant Jo rdi.  

., Fem possible aquest butlletí, 
etcètera. 

� . . . . . . . . 

Podeu estar tranquils perquè 
l' AMPA gestiona escrupulosa
ment cada euro que rep i una 
comissió econòmica, formada 
per professionals, vetlla perquè 
els comptes estiguin sempre 
clars i io es malbarati cap euro. 
A banda, l'AMPA gestiona i 
busca subvencions, com les 
relacionades amb la socialitza
ció de llibres o l'acollida mati
nal, aconseguint així impor
tants estalvis per a les fanúlies. 
Tan1bé es mou per aconseguir 
subvencions per a projectes 
ecològics i per a l'animació 
lectora, entre d'altres. Per tot 
això, i molt més, els beneficis 
que finalment arriben a les fa
mílies en forma de serveis, lli
bres socialitzats i una educació 
de qualitat són molt superiors 
als 25 euros que paguem. 

• • • • • • • • • • 

Sopar de mares 
Un total de catorze mares de segon es van trobar (sense nens) 
el quatre de desembre per sopar al restaurant Wok, al costat 
del centre comercial. Va ser un sopar ple de born humor i de 
molta marxa, fins al punt que la majoria se'n van anar després 
a ballar fms ben entrada la matinada. 


