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Editorial

Índex

El 15 de  març celebrem 
la cloenda del projec-
te Euronet 50-50 amb 
una festa a Barcelona,  

on  assistirem 7 ecodelegats de 
la nostra escola. El 22 de març, 
El Turó, juntament amb l’Escola 
Abat Oliva de Cornellà del Llo-
bregat, representarà a Catalunya 
i Espanya, a l’illa de Creta, en 
el meeting final dels països que 
hem participat en aquest projecte 
europeu d’estalvi energètic. Ja us 

informarem detalladament so-
bre aquests actes en el proper Zic 
Zac, nº 15.
Ara bé, en aquesta editorial, el que 
volem destacar és l’avaluació que 
han fet els nostres alumnes, de 
3r a 6è, de Euronet 50-50 en les 
respostes a les dues preguntes que 
els han fet els organitzadors de la 
Unió Europea:
Valoració de 1(gens), 2 (poc), 3 
(suficient), 4 (força) o 5(molt) de 
les preguntes:
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VALORACIÓ MOLT POSITIVA

Pregunta 1 2 3 4 5

1. Quant has après sobre l’energia i l’estalvi energètic? 2,38% 2,38% 8,33% 32,14% 54,76%

2. Com d’interessant i divertit ha estat participar? 2,38% 1,19% 11,90% 25% 59,56%

Com podem comprovar, una vegada més, els nens i nenes avaluen molt 
positivament els aprenentatges significatius.
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Class 6

Class 6 visited the 
Cosmocaixa on 24th 
February. We went to 
the museum by train 

and on foot.
We watched a film about the 
planets, the stars and the 
constellations. It was an interesting 
film and we enjoyed it a lot because 
the room was dark and the screen 
was on the ceilinc!
We visited the “bosc inundat”. 
We saw fish, beatles, ants, turtles, 
snakes and lizards. We saw the 
different experiments in the “sala 
de la matèria” and we tried some 
of them. It was very funny touching 
all the different machines. 
After his, we did a workshop 
about electricity. We made some 

Trip to Cosmocaixa

Class 6

A group of boys and 
girls from China 
send us three posters 
with drawings 

representing the Chinese New 
Year traditions.

Chinese 
New Year

The Hill School

sent the video to the students in 
China. You can watch the video in 
the English blog: 
h t t p : / / b l o c s . x t e c . c a t /
thehillschool/2012/02/12/the-way-
we-celebrate-christmas-by-class-6/

We coloured Christmas cards and 
wrote a text about us. We sent the 
cards to them. 
Some girls and boys dressed in red 
on the 23rd of January because it 
was the first day of the Chinese 
New Year.
We made different activities: 
learning to write ``Happy new 
year´´ with Chinese characters, 
making a dragon and making a 
Chinese zodiac wreath.
Lin cooked Chinese food that 
people eat during the New Year 
celebration. This food is called 
“dumplings” and they are balls 
of dough with meat inside. They 
were delicious. 
Mercè and Arnau brought photos 
they took for Christmas. We used 
them to make a video explaining 
how we celebrate Christmas. We 

experiments with static electricity. 
It was amazing!
Finally, we visited the exhibition 
where we saw skeletons of 
dinosaurs.
We had a great time!



Estils musicals al Carnaval del Turó

Els drets dels Infants
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Turó Notícies

Alumnes de 2n

Un any més el rei Car-
nestoltes va arribar al 
pati del Turó i el vam  
rebre amb molta il-

lusió. Els més grans van llegir el 
pregó de benvinguda.
El dijous vam anar a la Font d’en Tort 
a menjar truita i botifarres d’ou. Va 
ser un dia fantàstic! El divendres, el 
Rei Carnestoltes ens va dir que haví-
em de venir amb ungles i llavis pin-
tats però, a més, a la tarda totes les 

classes, des de P3 fins a 6è ens vam 
disfressar. El tema triat aquest any ha 
estat “Els estils musicals”. Vam ballar 
durant tota la tarda inclús els mes-
tres! El dimarts vam venir a l’escola 
amb una sabata de cada i el dimecres 
de cendra tots vam arribar a l’escola 
vestits de negre, havíem d’acomia-
dar-nos del nostre estimat Carnes-
toltes. L’escola es va omplir de neu 
artificial i alumnes, mestres i pares es 
van arrebossar en farina, llençant les 
bombardes. Fins l’any vinent!

Alumnes de 1r

El dia 5 de març, per tercer 
any consecutiu, ens vam re-
unir a la nostra escola per 
tal de realitzar una activitat 

en defensa dels Drets dels Infants. 
A l’acte van acudir tots els alum-
nes de l’escola, els mestres, l’alcal-
dessa María Elena Pérez i les re-
gidores d’Educació i d’Integració, 
Cooperació i Solidaritat, Ana Ri-
vas i Elisabet González de Mont-
cada i Reixac. Durant l’acte, alguns 

alumnes de primària van llegir els 
deu drets dels infants que estaven 
recollits en un petit llibre que s’ha 
confeccionat per l’ocasió. Aquest 
llibre ha estat il·lustrat amb deu 
dibuixos que es van triar entre tots 
els que van fer, tant els alumnes 
de l’Elvira Cuyàs com els alumnes 
d’El Turó. Entre d’altres, es va par-
lar de conceptes com: la igualtat, 
la justícia social o el respecte a les 
diferències culturals, lingüístiques 
o religioses.

Alumnes de 5è

Cada dilluns ens trobem 
al passadís el mot de la 
setmana. Cada classe 
treballa aquest mot, des 

de P3 fins a 6è. Els nens i nenes pe-
tits treballen a nivell oral el signi-
ficat de cadascuna de les paraules i 
també fan un dibuix. Els nens i les 

nenes més grans busquem al dicci-
onari el significat de les paraules, 
després fem frases i un dibuix entre 
altres activitats.
Aquestes activitats ens ajuden a am-
pliar i millorar el nostre vocabula-
ri. És una activitat molt divertida i 
aprenem al mateix temps que ens 
ho passem bé!

El mot de la setmana



Exposició “La plenitud” de Joan Capella

Fem de pintors

El dia de la Pau
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Turó Notícies

Alumnes de 4rt

Durant el mes de febrer, 
els nens i les nenes de 
CM i CS vam anar 
a veure les obres de 

Joan Capella exposades a l’Audito-
ri. Un alumne seu ens va explicar 
el que li va passar a la seva vida. 
Quan era petit, un avió va bom-
bardejar l’església i va esclatar la 
Guerra Civil. Vivia al carrer Major 

Alumnes de 3r

Els  nens i nenes de l’es-
cola El Turó aquest mes 
a les classes de  plàstica 
hem treballat un artista 

diferent a cada curs. Hem après 
coses de les seves vides, de com 
feien els quadres i també de les 
raons per les quals es van fer pin-
tors.  Hem fet alguns quadres 
dels pintors que hem treballat 

Alumnes de 6è

El passat 30 de gener va ser 
el Dia Escolar de la Pau i la 
no-Violència. Tots els nens 
i nenes de l’escola vàrem 

celebrar aquest dia sortint al pati 
amb un full de color diferent per a 
cada curs. Ens vam col·locar en for-
ma d’arc de Sant Martí. 
Ens vam posar el full al cap i els 
mestres ens van fer algunes foto-

amb materials diferents com per 
exemple aquarel·les, ceres, llapis 
de colors, collage i molts altres. 
Tots aquests quadres quan els 
vam acabar de fer els vam penjar 
als passadissos i a les aules per a 
que els pares els veiessin durant 
la jornada de portes obertes. A 
tots ens va semblar una activitat 
molt divertida i interessant. 

grafies. Seguidament, els alum-
nes d’infantil i cicle inicial ens 
van cantar la cançó “Volem la 
pau”; després, cicle mitjà i su-
perior vam cantar “El món seria 
més feliç”. Finalment, els mestres 
es van animar a cantar aquesta 
cançó tan bonica, ballant con-
juntament amb tots els alumnes. 
Tota l’escola vam gaudir de la ce-
lebració del dia de la Pau!

on la seva familia tenia una ferre-
teria. Durant els anys que va du-
rar la guerra no va poder tornar a 
l’escola .Va conèixer la seva dona, 
es va casar i va començar a pintar 
a les nits quan arribava de treba-
llar. Això va condicionar el color 
de la seva obra on hi havien molts 
colors freds. El seu estil era el cu-
bisme com els quadres de Picasso. 
Ens va agradar molt!



Educació infantil

Sortida al CosmoCaixa

Sortida al Teatre

El dimecres 22 de febrer 
hem anat al teatre de Ciu-
tat Meridiana a veure l’es-
pectacle de dansa: “Mini-

mot”. Ens hem quedat bocabadats, 
només amb la dansa i la mímica, 
sense dir paraula una noia dins la 
seva habitació hi viu moltes aven-
tures imaginàries. Treu bombolles 
de sabó de dins d’un calaix, un 
ninot dibuixat que caminava i s’ 
amagava, el llit el va convertir en 
un vaixell, va plantar flors al terra 
i tenia un peluix al que li feia pe-
tons... Vam sortir molt encantats, 
va ser molt bonic.

El dimarts 31 de Gener els 
nens i les nenes d’Educa-
ció Infantil hem anat a 
visitar el CosmoCaixa a 

Barcelona. Hem fet una primera 
visita al museu observant, tocant, 
investigant i sentint amb tots  els 
aparells científics.
Després hem realitzat l’activitat 
“toca-toca” on les nenes i els nens 
han pogut tocar diferents animals 
de la selva, el mar, la jungla, etc. 
com una serp, una granota, una 
estrella de mar, un eriçó, un ratolí, 
un milpeus, un cargol gegant, etc.
Ens ho hem passat molt bé!

6

Hem anat...
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Cicle Inicial

Excursió a la font d’en Tort

El passat 16 de febrer 
vam anar tota l’esco-
la d’excursió a la Font 
d’en Tort per celebrar el 

dia de la truita. Des de l’escola 

vam demanar als nens/es que 
portessin un entrepà de truita o 
de botifarra d’ou per esmorzar. 
Vam tenir molta sort perquè va 
fer un dia molt assolellat i allà 

els nens van tenir molta estona 
per jugar i passar-s’ho molt i 
molt bé. Va ser una experiència 
molt gratificant que esperem re-
petir l’any vinent!

Alumnes de 2n

Les sortides de cicle inicial

Aquest trimestre vam anar a veure una obra 
de teatre els nens i nenes de 1r i 2n,  que 
ens va agradar molt.
El lloc on havíem d’anar era a l’Auditori Mu-

nicipal de Montcada, així que hi vam anar caminant. 
L’obra es deia “Maduuixes” i només una actriu actuava 
davant nostre i la veritat és que ens va fer passar una 
molt bona estona! El temps es va passar molt ràpida-
ment i és que l’actriu ens va fer volar la imaginació, 
ens va fer cantar, ens va fer riure moltíssim i tot això, 
ella sola amb l’ajuda d’uns quants elements: maduixes, 
arbres, arrels, muntanyes, sol, lluna i pluja.
També ens explicava la importància d’un clima apro-
piat perquè creixin les plantes o els arbres. En el nos-
tre cas, es centrava en el clima que necessiten les ma-
duixes per créixer.
És una obra de teatre molt recomanable .

Alumnes de 2n
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La foto
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Cicle MitjàHem anat...

La sortida “Ecorecicla” és 
la que més ens ha agradat 
de totes les que hem fet. 
Va ser molt divertida per-

què vam fer les titelles del Tuc i la 
Cora: el Tuc no reciclava mai però 
la Cora sí que ho feia. Vam veure 
imatges de reciclatge molt interes-
sants i ens van ensenyar a reciclar: 

Els nens i les nenes de 4t 
hem anat al riu Besòs per 
a fer una activitat sobre la 
migració de les aus. Hem 

pogut alliberar diversos ocells. 
Hem après moltes coses. Per 
exemple,  hem vist, com  capturen 
diferents tipus d’ocells a les xarxes. 
Les anelles que li col·loquen són 
per  estudiar els moviments migra-
toris. També hem après que emi-
gren pel menjar i no pel fred.  Ens 
han explicat que gràcies a l’ane-
llament, han descobert que les 
orenetes que arriben a Montcada 
amb la primavera, passen l’hivern 
a uns canyissars del Senegal, que 
és un país africà. Si aquest hàbitat 
desaparegués, ens quedaríem sen-
se orenetes a Catalunya. La gran 
sorpresa ha arribat quan el Cristi-

Taller d’arts 
plàstiques 
amb 
material 
reutilitzat

Anellament de les aus

Alumnes de 3r

Alumnes de 4rt

el paper va al cubell blau, el vidre 
al cubell verd, el plàstic al cubell 
groc i la brossa orgànica al cubell 
marró. La Montse i el Marcel van 
ser molt amables, van estar molt 

somrients, ens van acompanyar 
tota l’estona i ens van ensenyar 
molt. Finalment, per acabar, ens 
vam fer una fotografia tots junts i 
ens va fer molta il·lusió. 

an ha pogut alliberar un falcó que 
havia estat ferit per un caçador. Es 
tractava d’un xoriguer comú. 
Per acabar el dia, hem anat  a di-
nar a la Serralada de la Marina i 
després hem pujat  a la Font del 
Tort .Ens ho hem passat BOMBA!



Cicle Superior
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El passat 7 de febrer vam 
anar al Caixafòrum, amb 
la nostra tutora, Laura 
i ens va acompanyar la 

Carolina, mestra d´anglès. Per ar-
ribar a plaça Espanya vam haver 
d´agafar el tren i després el metro. 
Una vegada allà, vam veure un es-
pectacle de teatre amb titelles amb 
el títol “La guerra de Troya”. Va ser 
molt divertida, ja que no estava 
protagonitzada per actors, sinó 
per vuit titelles de fusta amb les 
quals van escenificar la història. La 
representació ens va agradar molt!
Desprès vam anar a esmorzar a un 
parc molt a prop del Caixafòrum.

El passat dimarts 14 de febrer, els alumnes de 
5è i de 6è vam anar al Kursaal a veure una 
obra de teatre. L’obra es deia “La camisa de 
l’home feliç” i estava inspirada en un conte de 

Leon Tolstoi.
Una vegada a dintre, van sortir a l’escenari  dues noies 
molt simpàtiques, que eren les presentadores-actrius 
de l’obra. “La camisa de l’home feliç” tracta d’un em-
perador que s’està a punt de morir per què no és feliç. 
Per salvar-li la vida, unes noies hauran de trobar la ca-
misa de l’home o la dona més feliç del món. Però no 
serà fàcil, perquè... qui és l’home o la dona més feliç 
del món?
No volem explicar més detalls del desenvolupament 
de l’obra per si de cas aneu a veure-la. Però sí que el 
missatge ens va quedar molt clar: ni els diners, ni el po-
der, ni la fama garanteixen la felicitat.Per fer l’obra de 
teatre van demanar a un alumne que fes d’ajudant. Van 
triar al Pau de 5è i va estar sortint durant tota l’obra. 
“La camisa de l’home feliç” ens va agradat molt a tots, 
i  esperem que a vosaltres també!

Sortida a Caixafòrum

Anem al Kursaal

Alumnes de 5è

Alumnes de 6è

Quan vam acabar va venir la mo-
nitora per tal de guiar-nos per 
una exposició de quadres de pin-
tors impressionistes, entre ells el 
Claude Monet, que l´estem treba-
llant a classe. 
Quan va acabar l´exposició vam 
anar a dinar al parc del costat, i 
com feia un dia genial amb un 
gran sol vam poder jugar una 
bona estona! Abans de marxar 
vam pujar a la terrassa del cen-
tre comercial “Arenas” per poder 
gaudir de les vistes tan boniques 
de Barcelona! Ens ho hem passat 
molt bé i també hem après mol-
tes coses!



L a classe de 3r us recomanem la pel·lícula “Viaje 
al centro de la Tierra 2, La isla misteriosa”. És 
una aventura en un món on allò petit és gran 
i allò gran és petit. El noi protagonista rep una 

carta del seu avi de la Illa misteriosa i decideix anar-hi. A la 
Illa passen coses divertides i d’aventura. La part més diverti-
da és quan la salamandra persegueix als nois protagonistes 
i... no us expliquem més, aneu a veure-la!

D es de la Comissió de Revista us recomanem les revistes “Cavall 
Fort” que cada mes rebem a l’escola. És una lectura molt diver-
tida, a més de poder aprendre moltes coses amb ella. Si no la 
coneixeu i voleu saber-ne més, no teniu més que demanar-li a 

la vostra mestra quan aneu a la biblioteca. Estem segurs que us agradarà!

E ls nens i les nenes del cicle superior us recomanem un llibre, “La histo-
ria interminable”, escrit per Michael Ende. És una obra molt divertida. 
Tracta d’un noi que es diu Bastian que un dia va anar a una llibreria per 
poder fer-se amb un llibre que (precisament) es diu “La historia inter-

minable” i... si voleu saber més l’heu de llegir. Però estem segurs que us agradarà, 
és una  narració plena d’aventures i fantasia!

D es de l’ àrea d’Educació Física us volem recomanar una cosa 
molt senzilla: que patineu! Voleu saber per què? Perquè acti-
va la circulació sanguínia, perquè és un esport que diverteix i 
que alhora té molts beneficis que poden ser aprofitats tant per 

nens com per adults, ajuda a enfortir les cames i millorar  el to muscu-
lar. El patinatge ajuda a cremar moltes calories.  El patinatge millora la 
teva resistència física i exercita el teu equilibri que és la base d’aquest 
esport, durant el patinatge s’enforteixen els pulmons i el cor, etc... Ne-
cessiteu alguna raó més?

E ls Dofins de P4 recomanen JUGAR AMB LA MAMA! 
S’ho passen d’allò més bé amb ella imitant els mo-
viments i sons d’animals, com gats o gossos. També 
diuen que és molt divertit fer puzzles junts. I fins i tot, 

jugar a cotxes! I si voleu que la vostra mare estigui contenta amb 
vosaltres, els Dofins recomanen ajudar en les feines de casa.
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Et recomano...



Informacions vàries d’esport extraescolar:
-  Ja queda poc perquè s’acabin les competicions dels 

Jocs Esportius Escolars, i els nostres equips estan 
molt ben classificats. No us podeu perdre els prò-
xims partits. Trobareu tot el calendari de partits al 
blog d’Educació Física de l’escola.

-  Si aquest any no heu pogut fer esport extraescolar a 
l’escola però us agradaria fer  alguna sessió o entre-
nament per veure com s’ho passen de bé els vostres 
companys i les vostres companyes, no ho dubteu! 
Parleu amb el Nacho i ell us dirà quan ho podreu fer. 

-  El dia 19 de maig es farà a l’escola la jornada lúdic-
esportiva que cada any organitza l’AMPA. Reserveu 
aquesta data, que ens ho passarem molt bé!

Els nostres esportistes
-  I el 2 de juny es realitzarà la festa de cloenda dels 

Jocs Esportius Escolars, on tots el participants fa-
ran una desfilada i després podrem gaudir de dife-
rents jocs i activitats.

I a l’escola…
No deixeu de mirar el blog d’educació física, on 
podreu veure un vídeo amb les activitats de 3er 
del seu projecte “El Circ”. A més podreu veure con 
s’autoavaluen els alumnes de cicle superior, les fo-
tos de diferents activitats, i tot allò relacionat amb 
l’esport i la nostra escola.
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Els nostres esportistes



1.  Té ratlles negres i blanques.    
2.  Animal de granja que fa llet.     
3.  Tenen el cos cobert de llana.     
4.  Amfibi verd que salta.       
5.  Els encanta menjar pastanagues. 
6.  Va molt lenta i té una closca. 
7.  El millor amic de l’home.
8.  Té pinces i camina cap enrere. 
9.  Rèptil que a vegades porta verí. 
10.  D’ells se n’aprofita tot.
11.  És el rei de la selva.
12.  Animal que viu a les clavegueres.
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Per trencar-se el cap

Troba les 7 diferències

Mots encreuats dels animals



1.  Té ratlles negres i blanques.    
2.  Animal de granja que fa llet.     
3.  Tenen el cos cobert de llana.     
4.  Amfibi verd que salta.       
5.  Els encanta menjar pastanagues. 
6.  Va molt lenta i té una closca. 
7.  El millor amic de l’home.
8.  Té pinces i camina cap enrere. 
9.  Rèptil que a vegades porta verí. 
10.  D’ells se n’aprofita tot.
11.  És el rei de la selva.
12.  Animal que viu a les clavegueres.
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AMPA

Un dia a la neu



Quadre, inspirat en l’obra de l’Antoni Tàpies i realitzat pels alumnes de 4t,  exposat a 
Barcelona a l’acte de cloenda de Euronet 50/50 i a l’illa de Creta al meeting final Europeu.

-CO2 (Homenatge a Antoni Tàpies)


