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- Dibuixos petits. 

- Activitat estrella C. Superior. 
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Entrevistes: 

Cristóbal:  “Quan em jubili 

m'agradaria aprendre a tocar la 

bateria” 
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a repartidor d’Amazon perquè 

paguen bé” 
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Aprendre 

Passatemps per a totes i tots! 

La revista de l’Escola! 

Reportatges i notícies: 
- “El moviment LGTBI” 

- La castanyada. 

- Els engresca’t! 

Nova entrega 

Nadal 2020 

CLAUSTRES 3.0: Així són ara els 

claustres dels nostres mestres...  



Hola a tothom! Aquesta és la revista 

núm.14! A la nostra revista teniu notícies, 
reportatges, entrevistes, articles, passa-

temps... tot fet amb molta il·lusió i esforç 

per a que gaudiu de la seva lectura. Els i les 
alumnes periodistes que aquest any ens en-

carreguem de la revista som els alumnes de 

2n A i B. Els continguts que trobareu els hem 
decidit nosaltres, però com a novetat dir-vos 

que ha participat tota l’Escola. Us desitgem 

una agradable lectura i unes bones festes 

nadalenques. Fins a l'any que ve!  

EDITORIAL 

Mesures COVID a l’escola 
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A l’escola, aquest curs, estem prenent diferents mesures per 

protegir-nos del COVID-19, per exemple... 

Els petits entren per la porta de ferro. Els 

de primer i segon entrem per la porta 
principal i els de tercer i quart entren per 

dalt. 

Cada grup a una hora diferent per no 

coincidir. 
 

Abans d'entrar a l’escola cada alumne té 

que estar amb el seu grup mantenint les 
distàncies de seguretat.  

Ens prenen la 

temperatura amb 
el  termòmetre i ens 

posen gel. 
 

 

A la classe mantenim la distància i 

les taules separades i 
LES FINESTRES OBERTES per 

ventilar. 
 

Cada classe té un 

váter diferent que 
anem 

desinfectant. 
 

 



 

 

 

 

Hola a tots i totes, som els alumnes del cicle superior 
de primària. Com ja sabeu aquest curs fem moltes 
coses fora de l’escola per tal de seguir les recomanaci-
ons del departament d’educació en les que ens deien 
que aprofitéssim l’aire lliure per fer el major nombre 
d’activitats possibles. 

El projecte que nosaltres fem l’hem titulat 
“Descoberta de l’entorn”. Cada divendres al matí ens 
preparem per fer una activitat pels voltants de l’esco-
la. Per sort hi ha molts espais, parcs, jardins, i carrers 
que anirem descobrint poc a poc. 

Fins ara hem pogut descobrir quins transports públics 
tenim pels carrers propers a l’escola i també hem des-
cobert els jardins del Doctor Pla i Armengol,  el Parc 
del Guinardó, i l’espai del Mas Guinardó. En cada un 
d’aquest llocs hem anat fent una bona varietat d’acti-
vitats que ens han ajudat a conèixer més profunda-
ment els espais i també molta de la vegetació que hi 
ha. Ho hem fet a través de jocs de pistes, de jocs de 
llengua, d’experimentació i de tasques d’investiga-
dors. 

Per cert, abans de començar cada activitat ens 
col·loquem el carnet d’investigador en un lloc ben visi-
ble.  

Tot el que hem fet fins ara ens ha agradat molt i pen-
sem continuar amb el projecte ja que ens ho passem 
bé i ens serveix per aprendre moltes coses que desco-
neixíem.  
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Article activitat estrella Cicle Superior 

Cada classe té 

aixetes diferents 
per rentar-nos les 

m a n s  m o l t e s 

vegades. 

 

ELS PROFESSORS 

netegen les taules i 
altres coses amb 

desinfectant.  

 

Cada grup va al pati sol, 

sense compartir l’espai. 

Fem moltes activitats a 

l’aire lliure. 

CADA GRUP dina separat,  

alguns ho fan a la classe. 
 

Aquest reportatge l’han realitzat els alumnes de 1r. 

Aquest reportatge l’han realitzat els alumnes de Cicle Superior 



 EL MOVIEMENT LGTBI 
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  El moviment LGTBI va començar l'any 1969 a la 
ciutat de Nova York, després dels anomenats 
disturbis de Stonewall. I no va ser fins a l'any 1989 
a Dinamarca, on va haver-hi el primer matrimoni 
gai.  
A continuació us anomenem alguns personatges 
que van passar a la història LGTBI:  
-Silvia Rivera: Drag Queen, va lluitar pels drets 
LGTBI.  
-Marsha P. Jonhson: la primera negra transsexual  
-Josephine Baker: la primera en identificar-se 
bisexual  
-Karl Heinrich Ubrichsi:primera persona a sortir de 
l'armari.  
-Michael Dillon: va ser el primer home transsexual.  
-Virgina Woorf: Va viure sense pudor la seva 
bisexualitat i a través de les seves obres també es 
va encarregar de visibilitzar al moviment LGTBI. 
 
 

Avui dia encara ens trobem amb 
prejudicis i limitacions en relació a 
aquesta comunitat, tan lluitadora, en 
molts països. 

 LA CASTANYADA 
El dia 30 d´octubre, vam celebrar la castanyada a 
l´Escola. 
Durant el matí ens van reunir amb tots els cicles de 
l’escola per MEET.  
Cada grup va ensenyar un vídeo que havia preparat 
per celebrar la castanyada, receptes de panellets, 
mandales de natura, etc. Nosaltres els de 2n vam fer 
un vídeo amb la cançó THRILLER del Michael Jackson, 
va ser molt guai! Ens van maquillar i van fer d’actors, 
de ballarins i ballarines i de zombies! 
Quan tots van acabar de veure els vídeos, van 
aparèixer les castanyeres. Primer ens van saludar per 
MEET i després van anar per totes les classes 
repartint castanyes. Les castanyeres ens van semblar 
molt simpàtiques; les castanyes estaven molt bones! 
A la tarda vam fer un concurs de carbasses. Cadascú 
havia decorat una carbassa i s’havien de votar: 
 
-la més terrorífica 
-la més treballada  
-la més divertida 

Les guanyadores van ser les de l’Iker, l’Ainhoa i 
el Marc. 

Aquest reportatge l’han realitzat els alumnes de 3r. 

Aquest reportatge l’han realitzat els alumnes de 2n. 
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Lema curs 2020-2021: ENGRESCA’T A L’ESCOLA! 

Aquest reportatge l’han realitzat els alumnes de 3r. 

Aquest reportatge l’han realitzat els alumnes de 2n. 

Hem fet molts i més que en farem!, però aquí us deixem una petita mostra 
dels “Engresca’t” que portem. 

“Penso que és un lema que ens dona 

molta vida. Tothom té alguna cosa que 

l'engresca, li agrada i la fa sentir feliç. 

La nostra vida i el nostre camí ha 

d'anar dirigit cap a això que ens 

engresca i ens fa feliços. A mi el que 

més m'engresca és compartir un bon 

moment amb tota aquella gent que 

estimo” 

Cristóbal Membiela (Tutor 4t) 
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ENTREVISTA A L’AMIN  
1-Quan temps portes a l’escola? 

Porto a l’escola 3 anys i mig. 
 

2-T’agrada aquesta escola? Per què? 

Si perquè he conegut moltes persones, 

amistats i he après moltes coses. 
 

3-Quines diferències trobes amb l’altra 

escola? 

A l’altra escola eren més alumnes, estava 

molt distret i no treballava tant com ara. 
 

4– Quina assignatura t’agrada més i 

per què? 

La que més m’agrada és Educació Física 
i anglès perquè milloro el cos i perquè 

aprenc un idioma més. 

 

5-Amb quin professor/a t’agrada 
més treballar? 

M’agrada molt treballar amb el David per-

què tinc molta química amb ell i moltes 

converses interessants. 

 
6-Has pensat que vols seguir estudiant 

quan surtis de l’escola? 

M’agradaria començar ja a treballar. 

 
7-Què vols ser de gran? 

Vull treballar com a repartidor d’Amazon 

perquè paguen bé. 

 
8-En el nostre curs estem treballant un 

projecte de l’Àfrica, d’on ets tu? 

Jo sóc d’aquí però els meus pares són del 

Marroc. 
 

9-Quines característiques del teu país 

t’agraden més? 

Doncs m’agraden els mercats d’allà i els 

seus colorits i també el té de menta. 
 

 

 
 
Aquesta entrevista l’han realitzat els alumnes de 2n. Gràcies a 

l’Amin per la seva col·laboració 

 

 

 

10-Què trobes a faltar del teu 
país? 

Les barbacoes amb la família. 

 

 
11-Ens podries parlar d’un 

menjar típic del teu país? I d’una 

festa? I d’algun paisatge? 

Menjar el cuscús. 
La Festa del Xai. 

Una platja Dgi. Marroc 

 

12-Ens podries dir algunes frases 
del teu país que tinguin algun 

valor especial. 

Malecum salam que significa que 

quan entres a una casa beneeixes a 

la família. 

Vull treballar com 

a repartidor d’Amazon 
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ENTREVISTA AL CRISTÓBAL 
1. Com eres de petit? 

Era una persona molt divertida, feia riure molt a la 

gent. Tenia molts amics i m'agradava molt anar al 

carrer a jugar amb ells. 

2. Per què vas voler ser profe? 

De molt jove vaig començar a treballar com a 

monitor en casals i campaments. Penso que va ser 

aquí on vaig descobrir la meva vocació com a 

professor. 

3. Quina altra feina t’hagués agradat fer? 

Policía o conductor de camions. 

4. Con vas conèixer aquesta escola i com vas 

començar a treballar aquí? 

Quan vaig acabar magisteri, vaig enviar el meu 

currículum a totes les escoles d'Educació Especial de 

Barcelona. Recordo, que estava a Sevilla estiuejant i 

em van trucar per fer una entrevista el Ramón Fitó, 

l’antic director. Li va agradar allò que li vaig explicar i 

em va contractar. 

5. Quants anys portes treballant a la nostra 

escola? 

Ufff, molts anys. Vaig començar l'any 1995, aquest 

any faré 25 anys. Tota una vida!!!! 

6. Qué ès el que més t’agrada del cole? 

Els meus companys de treball. Són uns grans amics i 

sempre estan disponibles per donar-te un cop de mà 

en allò que necessites, amb gent així tot es fa una 

mica més fàcil. Companys, moltes gràcies!!!! 

7. Com et sents sent el profe que acomiada als 

alumnes? 

Acomiadar als alumnes que han passat per l'escola 

sempre és una mica trist, però jo crec que no és un 

adéu sinó un fins aviat. Penso que a tots els 

professors ens omple d'alegria veure a alumnes que 

després de molts anys passen per l'escola i tenen 

molt bons records d'ella. 

 

 

8. Què t’agrada fer en el teu temps lliure? 

Tinc dos nens que m'ocupen la gran majoria 

del temps però, després d'anar-se'n a dormir, 

sempre em queda una estoneta per veure un 

capítol d’alguna sèrie que m'agrada a Netflix. 

9. Quines coses faràs quan et jubilis? 

Sempre m'ha agradat molt la música i la 

muntanya, així que quan em jubili m'agradaria 

aprendre a tocar la bateria i gaudir de la 

natura. 

10. Què penses sobre el SARS-CoV-2? 

Mai m'havia imaginat que podria passar una 

cosa així. El que més trobo a faltar de tota 

aquesta història és poder compartir més temps 

amb la gent que estimo sense cap restricció 

d'horari, espai o lloc. Trobo a faltar la 

naturalitat d'abans. 

11. Com et sents portant mascareta?      

No em va a costar gens. Penso que portar la 

mascareta és un gran acte de responsabilitat 

per no contagiar-te, ni contagiar als altres. La 

major part del temps la passem amb la gent 

que estimem i per això l'hem de cuidar i 

protegir. Posa't la mascareta!!!! 

Quan em jubili m'agradaria  

aprendre a  

tocar la bateria  
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ELS PETITS DE LA CASA! 

PASSATEMPS 

LA FRASE 

Seguiu-nos a les nostres xarxes!: Twitter @eemontserrat1; Instagram @eemontserrat 

Els més petits, la classe dels Dalí i la Frida 
són uns grans pintors!, aquí teniu la 
mostra... 

Guarda aquesta 
imatge al teu 
ordinador, deprés la 
pots obrir al Paint i 
pintar amb colors! 

Com a repte et proposem que li deixis un 
missatge bonic a algú de la teva família! 


