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CORREU ELECTRÒNIC
Secretaria: Aquest trimestre hem fet una 
actualització de les dades de l’alumnat (adreça, 
telèfons, etc). 
Heu de recordar d’informar a l’escola de cada canvi 
que feu d’adreça o de número de telèfon,  ja que a 
vegades volem parlar amb vosaltres i no tenim cap 
telèfon de contacte vàlid, perquè els heu canviat i 
no ens ho heu comunicat.
Aprofitant aquesta recollida de dades, us hem 
demanat l’adreça de correu electrònic, i des de fa 
dies, us reenviem aquells missatges que, pel seu 
contingut, poden ser d’utilitat per a les famílies, 
com ara activitats de cap de setmana, informació 
sobre colònies d’estiu, xerrades dirigides a pares i 
mares, etc.
Si ens heu donat l’adreça de correu electrònic i 
encara no heu rebut cap missatge de l’escola, 
passeu per secretaria per revisar si és correcta.

SETMANA BLANCA
Aquest any hem gaudit de la “setmana blanca”, la 
solució que va posar el Departament d’Educació 
per a compensar el fet que el curs comencés el 7 
de setembre enlloc del 12, que era el dia en què 
darrerament es començava el curs.

Aquesta setmana la van posar perquè el calendari 
escolar de Catalunya establia que el curs comencés 
abans, i per tant aquests dies s’havien de compensar 

CARNESTOLTES
Enguany, la celebració del carnaval ha estat relacionada amb els boscos, que és el tema que tota 
l’escola estem treballant durant el curs.
Els nens i nenes anaven molt ben disfressats i feien molt de goig. Des d’aquestes línies volem tornar 
a agrair a les mares la seva col·laboració en la decoració general del pati i la confecció de disfresses: 
sense la seva ajuda la festa no hauria estat tan lluïda (tot i el neguit que vam passar fins el darrer 
minut pel mal temps que ens va acompanyar durant 
aquells dies). També volem agrair la col.laboració de 
tutors, especialistes, personal no docent i felicitar 
als protagonistes: ELS NENS I NENES.
Aplaudim també la gran participació de famílies a la 
rua del diumenge, ja que aquestes activitats són les 
que ajuden a fer “escola” i a sentir-la com a pròpia. 

amb uns altres festius a meitat 
de curs. 
Totes les comunitats autònomes fem la mateixa 
quantitat de dies lectius, que és la que determina 
el Ministeri: 178 dies.

El professorat preferim que el curs amb nens 
comenci el 12 de setembre, perquè així tenim 
més temps (des del dia 1 al 12) per a preparar les 
tasques, els espais, les activitats complementàries, 
etc. 
Haurem d’esperar a veure quines decisions pren al 
respecte el nou govern, i esperem que siguin el més 
consensuades possibles, ja que moltes famílies han 
hagut de fer mans i mànigues per poder atendre els 
petits de la casa durant aquesta setmana blanca.

RETALLADA EN L’ASSIGNACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA
El Departament d’Ensenyament ens ha retallat 
l’assignació pressupostària per a despeses de 
funcionament per a l’any 2011 en un 20%. El curs 
passat ens la van retallar en un 10%, o sigui que 
cada any tenim menys diners per a fer front a les 
necessitats del centre.
Com veieu la crisi està afectant tots els àmbits, 
però estem en desacord en què es treguin recursos 
a l’educació que és, juntament amb sanitat, un dels 
pilars bàsics de la societat.



4 EL MUSSOL - SANT JORDI 2011

ESCOLA
HEM GUANYAT EL PREMI A L’ESPORT ESCOLAR 2010!!

El jurat dels premis “ESPORTISTA 2010”, organitzat pel Diari de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa, va 
entregar a la nostra escola el premi de la categoria “FITA DE L’ESPORT ESCOLAR” per un important crei-
xement en la promoció de l’esport i la pràctica esportiva.

L’entrega dels premis va tenir lloc dijous 7 d’abril al vespre en el transcurs d’un sopar al qual vam assistir, 
com a representants de l’escola Marià Galí, la Tània com a responsable del Pla Català de l’Esport, l’Alícia 
com a presidenta de l’AMPA que organitza les activitats extraescolars, la Trini i l’Àlex com a monitors 
de les activitats extraescolars esportives i la Mariona, la Lídia i l’Asun com a representants de l’equip de 
mestres.

Ser finalistes, juntament amb tres escoles més de Terrassa, va ser una alegria per a tothom; però gua-
nyar el premi ha estat una satisfacció molt gran. Hem de felicitar totes les persones que d’una manera 
o altra han fet possible aquest premi: monitors i monitores, pares, mares, mestres i, sobretot, a les 
alumnes i els alumnes que participen a les activitats escolars del Consell Esportiu i a les activitats extra-
escolars organitzades per l’AMPA.
Seguirem treballant en aquesta línia, afavorint la pràctica de l’esport i animant al nostre alumnat a par-
ticipar en les activitats esportives.
GRÀCIES A TOTHOM!! Retall de premsa aparegut al “Diari de Terrassa” el dia 8 de’abril.
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EDUCACIÓ INFANTIL
HEM ANAT A L’AUDITORI

Els nens i nenes de P5 vam anar el dia 23 de març a L’Auditori, on vam gaudir moltíssim amb l’espectacle 
musical “La musica ens mou”. Els musics, que anaven vestits de cuiners , ens van anar explicar una 
història d’uns amics que cuinaven, i ens van ensenyar moltes coses sobre uns quants instruments 
musicals. Vam cantar moltes cançons  se’ns va passar l’actuació en un moment, de tan que ens va 
agradar !

Aquest trimestre, els nens i nenes de parvulari no hem sortit 
gaire de l’escola , però també hem fet moltes coses, i ens ho 
hem passat  molt  bé.

LA FLAUTINA VISITA P3
Una altra notícia de P3 és que va tornar a visitar-
nos la Flautina. Va venir a la classe, i ens va regalar 
una xapa a cada nen i nena. 
Es molt amiga nostra, i diu que si ens portem bé, 
tornarà un altre dia. 
I finalment, també us volem explicar que els nens 
i nenes de P5 estem fent els oficis, i alguns pares i 
mares han vingut a la classe per explicar-los. 
Que divertit! Des d’ aquí els donem les gràcies per 
l’interès. (Continua a la pàgina següent)

NOVA ADREÇA PER LA WEB DE 
L’ESCOLA
La nova adreça per acccedir al nos-
tre espai web és: http://www.
escolamariagali.cat. Com podeu 
veure, ja tenim domini propi i a 
més a més hem migrat a un servi-
dor amb més prestacions. 
La nostra pàgina reb diariament 
més de 150 visites descomptant 
les fetes internes a l’escola durant 
la jornada escolar. Això vol dir que 
l’alumnat del centre en fa ús des de 
casa per aprofitar els recursos edu-
catius que aquesta Web els hi ofe-
reix. Els blogs de les classes, l’àrea 
alumnes així com els blogs perso-
nals dels alumnes de C. Superior, 
són els espais amb més freqüen-
tats. Si encara no ens coneixes... 

Visita’ns!

ESCOLA
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EDUCACIÓ INFANTIL

PRIMER
BOMBERS
El passat 21 de gener vam anar a veure els 
BOMBERS de Terrassa. Aprofitant que estem 
treballant els oficis a l’àrea de Medi, aquesta 
sortida ens ha ajudat molt a conèixer una mica 
més sobre aquesta feina tan complicada: com 
treballen els bombers, com s’organitzen, quines 
eines i vestimenta utilitzen, els diversos tipus de 
camions i cotxes que fan servir, etc. Ha estat molt 
interessant! 

TALLER DE PETITES MASCOTES
Aquest trimestre hem tingut a la classe uns 
visitants molt especials. Hem fet un taller de 
petites mascotes. Hem pogut observar i tocar 
una tortuga, una xinxilla, una tórtora, ... Ha sigut 
molt divertit i hem après molt!!!

CICLE INICIAL

JUGUEM AMB MARAGALL
El dia 9 de febrer  va venir la Rosa Fité, i  ens va oferir  l’espectacle Juguem amb Maragall. Els nens i 
nenes de P4 i P5 vam jugar a fer rodolins, i ens ho vam passar molt bé. També ens va explicar un conte 
molt bonic d’ animals del bosc, on també sortia un rat-penat.

ENS HA VISITAT UNA ÒLIBA
Els dies 24 i 25 de gener, vam tenir una òliba de 
veritat a la classe. La va portar una noia, que 
també ens va explicar un conte molt bonic . Vam 
aprendre moltes coses sobre aquestes aus noc-
turnes .



7EL MUSSOL - SANT JORDI 2011

CICLE INICIAL

SEGON
MOSSOS D’ESQUADRA
Aquest trimestre, els nens i nenes de 
segon vam anar a visitar la Comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de Terrassa. La 
Carme, una noia Mosso, ens va ensenyar 
totes les instal·lacions i ens va explicar 
tot el que fan els policies pels ciutadans 
de Terrassa.  En acabar la visita gairebé 
tots els nens i nenes de la classe volíem 
ser policies!!!!!

HISTÒRIA DEL LLÀPIS
Hem fet una activitat sobre com estan  
fets els llapis. Ens hem adonat que un 
estri tan senzill i que utilitzem cada 
dia, és molt complicat de fer, doncs es 
necessiten materials especials com la 
fusta de cedre, les mines, els pigments, 
... Per això els hem d’aprofitar bé, i quan 
se’ns acabin, els podem reciclar fent una 
baldufa!
També hem aprofitat per fer un llapisser 
en forma de marieta. 

TALLER DE RÈPTILS I AMFIBIS
El passat dilluns 31 de gener els nens 
i nenes de segon vam fer una activitat 
molt interessant. Ens van venir a explicar 
moltes coses sobre els rèptils i els amfibis 
i ens van ensenyar una granota, un 
geko, una serp… Ens van dir que no eren 
gens perillosos i que no mossegaven. Al 
contrari, eren animals molt delicats i que 
estàven una mica espantats perquè erem 
molts nens i nenes que volíem tocar-los. 
Al principi a algú li feia por, però al final 
tothom es va atrevir a tocar-los!

UN MAR ESPECIAL
Els nens i nenes de Cicle Inicial hem fet una 
activitat anomenada “Un mar especial”. Ha estat 
una activitat molt maca, perquè hem jugat amb 
plats, menjars i olors de la Mediterrània.  Hem 
olorat el comí, l’orenga, la canyella, la menta, ... 
i d’altres espècies que a casa utilitzem per cuinar. 

VISQUEM L’ESPECTACLE: EL JARDÍ ENCANTAT
Els nens i nenes de Cicle Inicial hem anat a veure 
dansa a l’Auditori Municipal de Terrassa. L’espectacle 
es deia “El jardí encantat” de la Companyia Mascaró. 
Al principi ens ha costat entendre l’espectacle, 
perquè no parlaven i només ballaven, però a mida 
que anava passant l’estona ho hem anat entenent 
més. Els vestits eren molt xul·los!!
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CICLE MITJÀ
VISITA AL PARC D’AUDIOVISUALS

El 8 i 10 de febrer les nenes i nens de Cicle Mitjà vam anar 
al Parc Audiovisual de Catalunya, situat a l’antic edifici de 
l’Hospital del Tòrax de Terrassa i vam participar en l’activitat 
“Fem un curt d’animació”. Aquesta activitat guiada ens ha 
permès  saber com es fan els dibuixos animats: des del 
moment en què es dibuixen els personatges per a aconseguir 
el moviment, fins al moment de fer el doblatge de veu. 
Vam doblar un episodi del “Dougie”, un nen molt imaginatiu 
que li agrada disfressar-se i viure noves experiències. 
També vam poder comprovar que no és gens fàcil això de 
posar-hi veu als personatges: havíem de vocalitzar molt 
bé la frase, recordar-la i acostar-nos bé el micròfon a la 
boca. 
Si voleu veure els treballs que vam fer, entreu a la Web de 
l’escola o als blogs de les classes de 3r o 4t. Allà podreu 
sentir les nostres veus.

TEATRE “MAGIC BOOkS”
El passat dia 22 de març els alumnes de 
cicle mitjà vam anar a la Sala Crespi a 
veure l’obra de teatre en anglès “Magic 
Books”. Va ser una bonica aventura on 
unes noies i un noi, van haver d’anar a 
“The magic Town”, per salvar els llibres 
que els estava manipulant “The Wicked 
Woman”.
Ens ho vam passar molt bé!! vam cantar 
i participar amb els actors.

VISITA A L’AJUNTAMENT
Aquest trimestre els alumnes de tercer 
havíem d’anar a visitar l’Ajuntament de la 
nostra ciutat, però per raons de climatologia 
i d’agenda de l’alcalde finalment no hem 
pogut realitzar l’activitat.
Estem convençuts que el proper any hi 
podrem anar.
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CICLE SUPERIORPROJECTE DELS BOSCOS A CINQUÈ
A cinquè, els i les alumnes han treballat el projecte 
dels boscos. S’ha centrat sobretot en la comparativa 
dels boscos actuals amb els de fa uns anys per tal de 
comprovar la disminució de volum d’aquestos. 
També han aplicat aquesta recerca a l’ús de paper que 
es fa a l’escola i de quina manera es podria aprofitar el 
seu consum.
A CINQUÈ FEM JEROGLIFICS
Els i les alumnes de cinquè han fet un treball de creació 
de jeroglífics. Al passadís de cinquè hi teniu una bona 
exposició de tots els treballs. Aquí però, en teniu una 
petita mostra.
PROJECTE DELS BOSCOS A SISÈ
A sisè hem treballat com a la resta de l’escola el tema 
dels boscos. Aprofitant la temàtica de la pel·lícula 
Avatar de James Cameron, hem desenvolupat diferents 
temes com la conservació dels boscos, els arbres més 
històrics d’Espanya, les muntanyes Al·leluia i la problemàtica dels boscos. Vam descobrir que molts dels 
paisatges del llargmetratge existeixen a la realitat.
En realitat els i les alumnes van descubrir que la pel·lícula tractava d’un tema que no s’allunyava de la 
realitat: la superposició dels interessos econòmics per sobre dels de la natura.

A SISÈ B HEM FET CIRCUITS ELÈCTRICS
A Coneixement del Medi Social Cultural i Natural hem 
treballat l’electricitat, els tipus i fonts energètiques. 
Per concloure el tema van realitzar per grups els seus 
propis circuits amb temàtiques diferents.

DIARI DE SISÈ NARCELS32
Els i les alumnes de sisè A han encetat un diari 
digital que podreu consultar a través d’internet. 
El nom del diari es diu Narcels 32 i aquí podeu 
trobar el link:
DailyNarcels32.es.tl
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VET AQUÍ UNA VEGADA, EN UN BOSC HI HAVIA OCELLS, PAPALLONES I 
ABELLES QUE ESTAVEN JUGANT I BALLANT.

DE SOBTE VA ARRIBAR UN ÓS QUE PLORAVA.

 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   P3 A
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L’ÓS PLORAVA PERQUÈ NO TROBAVA LA MAMA I NO PODIA JUGAR AMB ELLA. PERÒ 
DE SEGUIDA VA ARRIBAR LA MAMA I L’ÓS PETIT ES VA POSAR MOLT CONTENT.

TOTS DOS VAN ANAR AL RIU A PESCAR PEIXOS, A JUGAR I A BANYAR-SE

 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   P3 B
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VAN PESCAR UN PEIX MOLT GRAN I SE’L VAN MENJAR.

DESPRÉS VAN ANAR CAP A CASA I ES VAN POSAR EL PIJAMA DE COLOR 
BLAU AMB CUCS I PAPALLONES I ES VAN POSAR A DORMIR AL LLIT.

 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   P4 A
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AL DIA SEGÜENT VAN VEURE UN CAVALLET DE MAR I UN LLEÓ MARÍ QUE 
ESTAVEN JUGANT A LA VORA  DEL MAR. 

VAN MIRAR CAP ENDINS I VAN VEURE UNA SIRENA QUE SORTIA DE 
L’AIGUA. TENIA ELS CABELLS DE COLOR VERMELL, ELS ULLS DE COLOR BLAU 
I LA CUA DE COLOR VERD. S’HAVIA PERDUT I NO TROBAVA EL CAMÍ PER 
ANAR A CASA SEVA.

 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   P4 B
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LLAVORS EL CAVALLET DE MAR I EL LLEÓ MARÍ VAN TORNAR A LA VORA DEL 
MAR ON ESTAVA L’ÓS I VAN JUGAR I ES VAN FER AMICS.

EL CAVALLET DE MAR I EL LLEÓ MARÍ VAN AJUDAR A LA SIRENA A TROBAR 
CASA SEVA. VAN BUSCAR I BUSCAR FINS QUE VAN TROBAR LA CASA I LA 
SIRENA LI VA DONAR LES GRÀCIES.

 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   P5 A
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DESPRÉS EL CAVALLET DE MAR I EL LLEÓ MARÍ ES VAN BARALLAR PERQUÈ 
UN VOLIA ANAR A L’AIGUA I L’ALTRE NO, PERÒ AL FINAL ES VAN FER AMICS 
I SE’N VAN ANAR A L’AIGUA A JUGAR A PILOTA.

L’ÓS PETIT I LA SEVA MARE VAN TORNAR AL BOSC A JUGAR A AMAGAR-SE AL 
PILLA-PILLA I ES VA FER DE NIT I SE’N VAN ANAR A DORMIR A LA SEVA COVA. 
PERÒ LA MARE DORMINT VA TENIR UN MAL SON, VA SOMIAR QUE LA SEVA COVA 
TENIA ROQUES A LA SORTIDA I NO PODIEN SORTIR PERÒ ES VA DESPERTAR I 
VA VEURE QUE NO ERA VERITAT I CONTE CONTAT JA S’HA ACABAT.

 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   P5 B
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Els nens i nenes de Cicle Inicial, després de treballar els boscos, ens hem unit per 
crear aquest conte encadenat. Esperem que us agradi.

EL CAÇADOR I EL CÉRVOL

 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   1r A
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 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   1r B
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 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   2n A
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 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   2n B
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 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   3r A
EL BANDOLER CAPABLANCA

Un dels bandolers més popular, enigmàtic i llegendari que actuà per aquestes terres fou 
l’anomenat Capablanca.
Abans de convertir-se en bandoler era un humil pagès que es guanyava la vida fent de 
mosso de bastaix per les masies de la comarca. Un dia, després de cobrar la paga de 
tot un mes de treball, se n’anà a Manresa disposat a gastar-se una part dels diners que 
tanta suor li costaven de 
guanyar. 
Quan arribà a Manresa 
fou assaltat, robat i mal-
tractat per una colla de 
lladres sense que nin-
gú sortís en ajuda seva. 
Profundament afec-
tat i desenganyat per 
aquest fet va prometre 
que mai més tornaria a 
guanyar-se la vida hon-
radament i que a partir 
d’aquell dia viuria d’allò 
que robaria als altres. 
Armat amb un pedre-
nyal i cobert amb una 
capa blanca que havia 
robat d’un descuidat capità de miquelets es convertí aviat en el saltejador de camins 
més temut de la contrada. 

De seguida es va fer famosa la forma que tenia d’assaltar els infeliços viatgers que 
tenien la gosadia de passar pel camí ral de la serra de l’Obac: Estenia la seva capa al 
mig del camí i ell enfilat dalt d’un arbre o roca convidava al pobre viatger a deixar tot 

el que duia de valor dins 
la capa si no volia sentir 
l’olor de la pólvora del seu 
pedrenyal.
 
Com que era bon conei-
xedor de tots els indrets 
de la muntanya sabia tots 
els racons, coves i avencs 
on podia amagar-se sense 
que ningú aconseguís tro-
bar-lo mai. 

No se sap, ni se sabrà 
mai, com va acabar la 
vida d’en Capablanca.
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EL BANDOLERISME CATALÀ
Nosaltres hem preparat el nostre article sobre el bandolerisme català, perquè com el trimestre 
passat vam treballar els parcs naturals, hem volgut investigar sobre el que passava, fa alguns 
segles, en aquests parcs i boscos catalans i ens hem quedat sorpresos.
El bandolerisme a Catalunya es va iniciar al segle XVI. Durant aquest segle  degut a les males 
collites, a l’encariment  del blat i en general a la falta d’aliments, Catalunya es va empobrir. 
Aquest empobriment va arribar a afectar a camperols, artesans i fins i tot a la petita noblesa 
(als cavallers). De manera que 
el fet de ser bandoler es va 
arribar a convertir en un feno-
men quotidià. El bandoler, que 
no tenia feina, era un home 
armat que es dedicava a robar 
pels camins  del moment i en-
mig de boscos i muntanyes.

Els bandolers no anaven quasi 
bé mai sols, ja que anaven en 
colles i moltes vegades tenien 
el suport dels nobles que els hi 
oferien refugi en els seus cas-
tells. Aquestes colles o quadri-
lles de bandolers podien ser de 
vint fins a dos-cents homes. 
Totes les colles tenien un cap, 
que era el que donava les or-
dres a seguir i on anar.
Els bandolers anaven vestits 
de manera llampant: mitges 
fins a sota el genoll, camisola 
ampla, capa, barret i armes. Totes les armes que duien estaven prohibides i generalment eren 
el pedrenyal, l’arcabús, l’espasa i la daga.

 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   3r B
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El passat trimestre vàrem estudiar els 
boscos, i dins de tots els arbres del bosc, ens 
ha agradat especialment el roure, perquè 
és un arbre molt robust, que fa ombra 
i fa uns fruïts petits però molt nutritius. 
Poques persones saben que aquests fruïts 
anomenats glans, son tan bons com les 
castanyes. 
Els roures són arbres caducifolis que 
poden arribar a viure molt de temps (hi 
ha exemplars de 1.000 anys). A Catalunya 
hi ha set espècies autòctones de roures 
diferents.

Alguns roures que es poden trobar a les 
nostres contrades són:

•El roure Pènol es troba  a la plana d’Olot 
i a la Vall d’Aran.

•El roure de fulla gran. A Catalunya  
només es troba a  la zona dels Pirineus. 

•El  roure Reboll. El  roure reboll, es troba 
a les muntanyes de Prades. 

•El roure Martinenc. Es distribueix per tota 
l’ Europa Meridional a partir dels Pirineus.

•El roure de fulla petita és el que aguanta 
més el fred. El trobarem als Pirineus 
Occidentals.

•El roure Cerrioide. Es considera un 
creuament entre el roure martinenc i el 
roure de fulla petita.

•El roure Africà, és el més estès a la 
Península Ibèrica. A Catalunya el trobem a 
les muntanyes de Prades.
Si agafeu un pot de iogurt i una gla de roure 
com les que veieu i l’ empleneu de terra de 
jardí i el regueu una mica cada setmana, 
us començarà a sortir una planteta. És el 
roure. Ara només cal replantar-ho al bosc, 
al seu hàbitat natural i es farà molt i molt 
gran.

Grup cooperatiu 2 de la classe de 4t. A 
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 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   4t B
MOTS ENCREUATS
Els alumnes de 4rt B estem treballant cinc Parcs Naturals de Catalunya: el Montseny, el Cadí – Moixeró, 
Les Guilleries – Savassona, Montnegre – El Corredor i Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Hem decidit fer 
uns mots encreuats amb alguns animals que viuen en aquests boscos.

VERTICALS
1. Petit com una goma. Negre com el carbó. Li agrada cantar però no ballar.
2. Sóc petita com una nou, tinc taquetes pel meu cos. Vola, vola, volaré fins  a la 
floreta arribaré.
4. Sóc un cuc que es fa la casa i allà dintre vaig canviant. Vaig creixent i em sur-
ten ales, i a voleiar pel camp.
6. Lenta, lenta, com la meva padrina, quan sóc petita tinc una closca molt fina, quan sigui gran tindré 
unes taques hexagonals.
8. Sóc un petit animal, tinc una llarga cua. Perquè em puguis descobrir també menjo com un ratolí.

HORITZONTALS
3. Semblants a les papallones, mosques i moscards. Agafem el pol·len de  les 
flors per fer el nostre menjar.
5. De petita duia una gran cua, de gran vaig quedar escuat, a les nits si fa 
bona lluna, li canto tot fent rac, rac.
7. Segur que tu no m’atrapes corrent per un camp de patates; tinc dues dents 
esmolades per cruspir les millors pastanagues.
9. Duc la casa amunt i avall, m’arrossego per terra i la deixo com un mirall.
10. Sóc llarga com una canya, silenciosa com una mosca, sóc verinosa i perillosa. 



24 EL MUSSOL - SANT JORDI 2011

Els/les alumnes de 5è A hem buscat alguns poemes que els poetes han escrit inspirant-
se en la natura i els boscos... Aquí teniu alguns exemples:

 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   5è A

“Diuen que les branques del bosc
No deixen veure la vida.
Però...On és la vida...?
potser rere aquest paisatge?
Estès en el bosc,
busco colors, imperiosos colors,
mes les branques de ma soledat
m’impedeixen veure les roses.”

Ferran de Montagut  

“El gripau uh! Quin gran cantor.
Fa només cançons d’amor.
Canta sobre una biga
i té un cor de formiga.”

“Arbre, mon cor t’enveja. Sobre la terra impura, 
com a penyora santa duré jo el teu record.
Lluitar constant i vèncer, regnar sobre l’altura 
i alimentar-se i viure de cel i de llum pura...
Oh vida, oh noble sort!”

Miquel Costa i Llobera

“Pare, digueu-me què 
li han fet al bosc que no hi ha arbres. 
A l´hivern no tindrem foc 
ni a l´estiu lloc on aturar-se. 
Pare, el bosc ja no és el bosc. 
Pare, abans que no es faci fosc 
ompliu de vida el rebost. 

Sense llenya i sense peixos, pare, 
ens caldrà cremar la barca, 
llaurar el blat entre les enrunes, pare, 
i tancar amb tres panys la casa
i deia vostè...
Pare,
si no hi ha pins,
no es fan pinyons,
ni cucs, ni ocells.

Pare
on no hi ha flors,
no es fan abelles,
cera, ni mel.”

Joan Manuel Serrat

“Els versos són orenetes

Del bosc de les paraules,

Els poemes són el vent

On s’engronsen ses ales

El poeta recull paraules
que tremolen en les fulles 
dels arbres i en l’arrel”

Pedro Villar

“No hi ha bosc.
S’ha cremat,
s’ha secat!

Els animals han fugit.
S’han perdut, 
han desaparegut!

El sòl està cadavèric.
S’ha secat, 
s’ha descarnat!”

Per on anirà la Caputxeta,
el llop i els tres porquets,
Rinxols d’Or i els tres óssos,
Blancaneus i el set nanets?

Salvià del Berri

“Ai! Mica en mica ens vem adonar 
que el bosc era només fantasia. 
Vem anar creixent i el somni deixant; 
altres coses que fer per el dia. 

Ai! Del somni ens hem despertat, 
ja no sentim aquell cant. 
Però hem de tornar algun dia aviat
el bosc ens està esperant!”

Oliver Holmes Gunning

“Em captives, tardor,
de rojos i topazis;

bella gamma cromàtica
amb tons de rosa oberta,
i flaire de fulles enceses;

pigments veloços,
instants de vida,

que s´esmunyen...
que no esperen...

que esvaeixen el verd,
mentre pinten la vida.”
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ACRÒSTICS:
 
No s’ha de contaminar i

Amb els animals pots jugar,

Tot el món te dret a entrar a

Un bosc preciós on

Roses boniques pots trobar.

Alguna vegada ho endevinaràs?

 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   5è B

SÍMBOLS
Què hem  de fer entre tots?

JEROGLÍFICS

Què pots trobar si aixeques una pedra?
 

Quin ofici té i com es diu aquesta persona

Està a les nostres mans,

Co·laborar i intentar

Oblidar el que li hem fet a

La nostra terra, i

On hi ha més problemes 

Garantir la seva millora,

I lluitar sobretot per cuidar

Al món i la natura.
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LA LLEGENDA I LA VERITAT DEL BOSC DE SHERWOOD.
El llegendari bosc de Sherwood no és tan sols l’escenari d’un conte on fa molt de 

temps, a Anglaterra (segle XIII), hi va haver un bandoler que vivia al bosc de Sherwood. Aquest 
bandoler es deia en Robin dels Boscos; conegut a tot el país. Era l’heroi d’un grup d’homes que  
havien desobeït les lleis. Passaven els dies amagats, es movien com esquirols i gaudien tant 
com volien d’aquest magnífic bosc. Podríem dir perfectament “el bosc dels rebels”. En Robin 
dels Boscos i els seus robaven als rics quan creuaven el bosc, després repartien el botí entre 
els/les més pobres. 

Avui dia és un reclam paisatgístic real (ubicat al Regne Unit). Conté la major col·lecció 
de roures (des del 1415) d’Europa i, en aquests moments amb la “crisi econòmica” podria ser 
víctima del pla d’austeritat del Govern Britànic ja que tenen un dèficit de l’11% i veuen molt 
necessari reduir-lo. Per aquest motiu volen vendre una bona part de la massa forestal pública 
(748000 hectàrees) per anar finalment a mans privades.

Tot això és molt greu ja que aquest bosc està protegit per la carta magna del 1215.

Privatitzant aquestes hectàrees llavors els/les propietaris/es tindran tot el dret de 
construir (camps de golf, ressorts de natura, parcs temàtics, qualsevol tipus de construcció...) 
i finalment els arbres centenaris 
seran talats per aquesta gent.

Segons diu la Caroline 
(ministra de Medi Ambient), el 
govern no projecta la venda de 
les reserves naturals només vol 
que les comunitats i a la vegada 
les organitzacions benèfiques, 
participin més activament en la 
protecció dels hàbitats. 

Les veus de les 
organitzacions conservacionistes ja 
han dit la seva. També els sindicats 
s’oposen en tot moment i esperen 
que aquest bosc de gran valor com 
el de Sherwood no es privatitzi, ja 
que s’imposarien restriccions i el 
públic no hi tindria el mateix accés 
que abans.

Francament avui dia en 
Robin dels Boscos estaria força 
enfadat ja que el treball de tota una vida no ha servit en absolut per res. Tot el seu esforç de 
robar els rics per donar-los als/a les pobres o establir el seu poblat al bosc per protegir-los dels 
abusos dels senyors feudals; tot això cauria en sac trencat si el bosc on vivien ells acaba en 
mans dels/de les rics/ques i no de tothom... Realment li agradaria? Què creieu vosaltres?

LA CLASSE DE SISÈ A. BOSC DE SHERWOOD.

 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   6è A
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A SISÈ B HEM FET ESLÒGANS PER PROTEGIR ELS BOSCOS

Els i les alumnes de sisè B hem treballat els boscos amb l’objectiu principal: de no 
perjudicar el nostre món.  Aquí teniu uns eslògans treballats per la classe en petits 
grups.
Escrit per Celia i Jordi

 ELS BOSCOS ENS HAN INSPIRAT   -   6è B

“NO TALEU ELS ARBRES” 
Celia i Jordi

“COM VOLS QUE SIGUI EL TEU FUTUR?”
Marta, Andrea i Aida

“VOLS TENIR ELS BOSCOS AIXÍ? 
TU, DECIDEIXES”
Juliano, Ivan, Cristina i Alba

“EL COR DEL MÓN SÓN ELS BOSCOS, CUIDA’LS”
Marc i Miquel

“QUINA VOLS QUE SIGUI L’OLOR DEL BOSC?”
Maria i Oumayma

“QUÈ VOLS MIRAR?”
Wahib, Joel i Sergio
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LA CABRETA I EL LLOP

Tesi era una cabreta trapella molt alegre que vivia en una 
bonica i abrupta muntanya envoltada de grans boscos, 
de la que només baixava per a mossegar la fina herba 
d’un camp proper.

Tot i les freqüents advertències dels seus pares sobre el 
perill del llop que rondava les altes muntanyes on vivi-
en, era pel jove animal una temptació tan gran aquella 
saborosa pastura que aprofitava qualsevol badada dels 
seus pares per a baixar fins 
la pastura verda a menjar i 
córrer.

Un dia en que Tesi feia una 
de les seves i es trobava 

bastant allunyat de casa, se li va acostar silenciosament 
el llop i quan la cabreta es va adonar de la seva presència, 
ja no tenia cap possibilitat de tornar a les roques, doncs el 
ferotge animal li tallava el camí de tornada.

Al veure’l, Tesi va començar a córrer tant com va poder, 
allunyant-se cada vegada més del seu refugi. Però sentit-se atrapada pel llop, va atu-
rar-se en sec i girant-se cap al seu perseguidor li va dir:

- Senyor llop, veig que de res em serveix córrer i que se’m menjarà. Només li demano 
un favor abans de morir, i és que alegri els meus últims instants tocant la gaita, al so 
de la qual ballaré.

El llop, que ja tenia assegurada la seva presa, va ac-
cedir-hi. Va començar a tocar la gaita i la cabreta va 
començar a ballar alegrement, anant i venint pel camp.

La música va atraure a uns gossos d’una granja veïna, 
els quals, al veure el llop, es van llançar sobre seu. I 
després de molt de córrer, i perdent mitja cua pel camí, 
va aconseguir salvar-se.

Tesi va aprofitar el guirigall que s’havia format per a 
escapar, doncs si tenia por del llop, no en tenia menys 
dels gossos, i no va parar la seva desenfrenada cursa 
fins a trobar-se de nou a les roques, de les que va pro-
metre formalment no tornar a baixar mai.

El llop, protegit al seu cau, mirant la poca cua que li 
quedava, va dir-se amargament:

- Aixó em passa per ficar-me on no em demanen. Hau-
ria d’haver fet de caçador i no de gaiter.
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- Ja ho tens tot preparat per marxar de 
vacances?

- No. Encara he de portar el cotxe al mecànic 
perquè li facin una posta a punt.

- Ah! Doncs això sí que és important.

Si heu de portar el cotxe al mecànic mai 
us faran una “posta a punt”. Us faran una 
“posada a punt”. 

- Hola. Bona tarda. Li puc atendre?
- Sí. Volia comprar un moble sabater… 

Però… Vaja! Ara no porto el tamany del 
sabater.

No et fa falta saber el “tamany” d’un moble 
quan vagis a comprar a la botiga. El que et 
fa falta saber és la “mida” del sabater.

- Ana! Acosta’m la manguera que vull regar 
la gespa…

- Espera que obro també l’aixeta.

En català no podem utilitzar una 
“manguera” per regar la gespa. Utilitzarem 
una mànega. 

RELACIÓ DE GUANYADORS/ES CONCURS FLAUTINA

P3A P3B
NOEMÍ PALACIOS
MOHAMED 
AFANTROUS
NICOLLE SÁNCHEZ

GAIZKA HERNÁNDEZ
IRENE GUERRERO
MIRYAM MONTOYA

P4A P4B
IKRAM EL MORABITI
CARMEN HEREDIA
LAURA MEDINA

IKRAM BEN EL FASSI
JUDITH PÉREZ
CLAUDIA DEOGRACIAS

P5A P5B
NAIARA MONTERO
TANIA CASTILLA
MELANA CAMPOT

MARINA AGUDO
PAULA BERNABÉ
ANOUK IBÁÑEZ

1rA 1rB
PAULA SOLA
VÍCTOR FERNÁNDEZ
BERTA BARCELONA

DANIEL ALCALÁ
JOSÉ RAFAEL 
MORALES
ADAM SARHIR

2nA 2nB
LUCÍA MARTÍNEZ
NICOLE PINCAY
MELODY CAMPILLO

ANAS MRINI
ANDREINA BAZURTO
CARLA VÉLEZ

3rA 3rB
CRISTOPHER CRUZ
GISELA MERCADER
DANIEL HOYOS

LUCAS NOEL
XAVIER PORTERO
ALBA MARTÍN

4tA 4tB
JOAN FARRÉ
MARÍA ALCÁNTARA
JOSEBETH ORDÓÑEZ

MARC DOMÍNGUEZ
ANDREA ROMERO
AITOR HERNÁNDEZ

5èA 5èB
LORENA MARINÉ
ARNAU PUJOL
SARA NOELIA 
ARENAS

6èA 6èB
AIDA HURTADO
ANDREA TORRES
ALBA GARCÍA

MOLTES FELICITATS 
A TOTS I A TOTES!

PREN NOTA D’AQUESTES INCORRECCIONS
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Hola mares i pares! 
Tenim coses per explicar: 
Aquest trimestre les mares hem col-
laborat  amb la decoració de Carnestol-
tes perquè la festa lluís tan maca com 
altres anys i també preparant la nos-
tra participació a la Rua del diumenge, 
que segons els entesos va ser  la més 
nombrosa dels últims anys i tambe la 
mes sorollosa! 
Per això és que estem molt agraïts a 
tots els pares i mares que van participar, no només el dia de la festa sinó des de la pri-
mera reunió, l’elecció de les disfresses, la confecció, les fotos, la coreografia i organit-
zació en general i també a aquells que van aportar tota la seva energia i  alegria durant 
el trajecte fins al pícnic familiar amb el qual vam donar per finalitzada la jornada. Seria 
bona idea l’any proper tornar a intentar-ho, els sembla?
D’altra banda més notícies bones: aquest any hem estat seleccionats com a finalistes 

del “Esportista de Terrassa 2010” a la cate-
goria “Fita de l’esport escolar”. 
Aquest  premi l’organitzen  l’Ajuntament de 
Terrassa i Diari de Terrassa, i considerant 
que el fet de ser seleccionats és un pre-
mi en si mateix ens queda només agrair a 
l’equip directiu de l’escola per donar-nos 
ales a cada projecte viable que presentem; 
a la Tania, la mestra d’educació fisica, ide-

òloga i motor de tot això i al grup de monitors els qui, cada tarda tracten d’apropar als 
nostres nens i nenes al fet que gaudeixin de l’esport. 
Moltes gràcies i fins aviat.                                                        -  AMPA  -
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TROBA LES 7 DIFERÈNCIES
La nostra dibuixant, Lídia, ens ha fet un segon dibuix amb 7 diferències. ¿Sabries trobar-les?

ENDEVINALLES

Vaig sempre de viatge
sense maleta ni bastó,
a voltes semblo un formatge,
a voltes tallada de meló.

M’encenen la cua,
pujo, xiulo i esclato.
Amb mil espurnes lluentes
el cel del tot il·lumino.

Estic ben embolicat,
puc tenir diferents gustos,
a vegades em portes amagat,
ja que a les dents puc donar 
disgustos.

Una capseta blanca 
que s’obre i no es tanca.

LABERINT

Solucions a les endevinalles: La Lluna, el coet, el caramel, l’ou



	  


