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Activitats i més: 

- Manualitat gomets 

- C. Mitjà i Superior ens aconsellen llibres 

- Haiku amb dibuix de 1rs. 

Entrevistes: 

Esperanza:   
“Per a mi el més important és la 
comunicació, ens permet 
relacionar-nos, compartir i 
aprendre” 
Ángel López:  
“Si pogués tornar al passat, 
no canviaria res de la meva vida” 

www.xtec.cat/escmarededeudemontserratee/varsovia 

www.montserratcee.blogspot.com 
 

Aprendre 

Passatemps per a totes i tots! 

La revista de l’Escola! 

Reportatges i notícies: 
- 4t, on anireu en sortir de  

l’escola? 

- Vida marina 

Nova entrega 

Estiu 2021 



Hola a totes i tots!, aquí teniu la revista 
núm. 15. En els continguts d’aquesta re-
vista ha participat tota l’escola tot i que 
els periodistes encarregats de la seva 
elaboració i disseny, som els alumnes de 
2n A i B. 
En ella trobareu notícies, reportatges, 
entrevistes, articles, passatemps... Espe-
rem que gaudiu de la seva lectura.  
Us desitgem unes bones vacances d’estiu 
i ens veiem el curs vinent plens d’energia 
renovada!  

EDITORIAL 

HAIKU AMB DIBUIX DE 1RS 
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Aprendre 

Els alumnes de primer han tingut una bonica experiència amb una 
carbassa de l’hort i han fet aquest inspirador haiku… La llavor va 
trigar tant a créixer que pensaven que no sortirien i mesos més tard, 
quan ho va fer, es van endur una agradable sorpresa!  

“A dins la terra, 
poc a poc, creix la llavor. 

Surt la carbassa.” 

QUÈ ÉS UN HAIKU? 
 
El haiku és una de les formes 
de poesia tradicional japonesa més es-
teses. La seva poètica es basa en la 
sorpresa i l'embadaliment que produ-
eix al poeta la contemplació de la na-
tura.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3


VICTORIA: son historias muy chulas que 

me enseñan  a llevarme bien con los 

demás. 

 

 

CONTES PER APRENDRE A CON-

VIURE: 

Els protagonistes del llibre són els 

animals de la selva. 

En les diferents històries es treba-

llen valors com: el respecte, l’ama-

bilitat, l’ajuda, el perdó, l’esforç, la 

resolució de conflictes,... 

OPINIONS DELS LECTORS/ES: 

KYLIAN: Me gusta porque me 

hacen pensar. 

FRAN: Me parece chulo que sean 

animales, me recuerda al libro de 

la selva. 

CARLOS: Me ha encantado conocer 

animales como el armadillo o el 

perezoso. 

BRAYAN: Me gustan las historias, 

son geniales y el animal que más 

me ha gustado es la gran boa. 
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Article Cicle Mitja i Superior ens aconsellen un llibre. 

Aquest reportatge l’han realitzat els alumnes de Cicle Mitjà i Superior 

Aquesta és la repre-
sentació en un dibuix 
del haiku de la car-
bassa. 



VIDA MARINA  
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Aprendre 

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

 
 QUÈ ÉS LA VIDA MARINA. 
 La vida marina  o oceànica, són les 

plantes, animals i altres organis-
mes que viuen a l’ aigua salada del 
mar o del oceà o a l’aigua salobre 
dels estuaris costaners( part més 
ampla i profunda de la desemboca-
dura d’un riu ) a un nivell fona-
mental ,la vida marina afecta a la 
naturalesa del planeta. 

  estan  en perill d’ extincions. 

 

 BIODIVERSITAT EN PERILL 
La biodiversitat en perill com a conse-
qüència del canvi climàtic: 
La biodiversitat està en perill. Els canvis 
amb les temperatures no només afecten a 
l’ espècie humana, sinó també a la rica 
biodiversitat del planeta. La pèrdua d’hàbi-
tat està augmentant ràpidament i  provo-
ca que nombroses espècies es trobin en 
perill d’extinció. Això també està afectant 
a la vida als oceans i als mars. 
El dofí gris, que viu a l’ AMAZONES està 
en perill d’extinció. degut a la pesca i la 
contaminació i  moltes espècies més. Hem 
de tenir cura del nostre planeta. 

BIODIVERSITAT AL MAR. 
 

      Biodiversitat significa  varietat de vida o 
espècies en els oceans i els mars. 

 Un grup important dins de l’aigua són els 
mamífers marins. Agrupa espècies de famí-
lies molt diferents que comparteixen dues 
característiques: s’ alimenten de la llet ma-
terna i viuen adaptats al medi aquàtic amb 
la seva morfologia. Alguns exemples: la 
Balllena jorobada, la foca leopardo i el dofí 
gris. 

 Un altre grup serien els peixos que són ani-
mals aquàtics que respiren per brànquies i 
que generalment tenen aletes i el cos reco-
bert d’escates. Moltes d’ aquestes espècies 
estan  en perill d’ extincions. 

 QUÈ ÉS UNA ESPÈCIE EN PERILL D’EXTIN-
CIÓ? 

 És una població d’organismes que està en risc 
de desaparèixer, a causa del seu reduït nom-
bre d’individus, o que està amenaçat pels can-
vis ambientals o per la depredació.  

 Molts països tenen lleis que ofereixen protecció 
a les espècies amenaçades: per exemple, pro-
hibir o restringir segons els casos la pesca 
massiva. 
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DIBUIX DE GOMETS DELS MÉS PETITS DE L’ESCOLA 
En aquestes fotos veureu com treballen els més petits fent un encàrrec de dibuixos de 
gomets que els hi vam demanar. Moltes gràcies per la vostra col·laboració, sou molt 
treballadors/es i creatius/ves! 
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Aprendre 

ENTREVISTA A L’ÀNGEL LÓPEZ  
 
Aquesta entrevista l’han realitzat els alumnes de 2n. Gràcies a 
l’Àngel López per la seva col·laboració. 
 

1. De què vols treballar quan acabis el co-
le?  
M’agradaria ser mecànic perquè vull conèixer 
més a fons els motors. 
 
2.  Quants anys tens i quants anys portes a 
l’escola?  
Tinc 17 anys i porto 8 anys a l’escola. 
 
3. Quin esport t’agrada més? El bàsquet.  
T’agrada el futbol?  
No molt. 
 
4. Què profe t'agrada més de l'escola? El 
Jordi Palau  I per què? Perquè es un profe molt 
agradable i molt graciós. 
 
5. Quin és el teu menjar preferit?  
La pizza. 
 
6.Quina diferència veus de l'altre cole a 
aquest?  
A l’altre escola era més salvatge i a aquesta es-
cola estic més tranquil. 
 
7. Quins amics tens a l’escola i què t’agra-
da fer amb ells/es?  
Gairebé tots els companys/es de la classe 
son amics/gues meus. M’agrada fer bromes 
i riure molt.                     
   
8. Els teus pares són de Barcelona? Si. 
 I tu? També. 
 
9. Què opines del col·lectiu LGTBI?  
Que tots hauríem de ser tal qual som. 
 
10 . A quin país t’agradaria viatjar?  
Als Estats Units. 
 
11. T’agrada cantar?  
No. 
 
12. Què és  el que més t'agrada o destaca-
ries de l’escola?  
Les estones de descans. 
 

 
13. Si poguessis tornar al passat que 
canviaries de la teva vida?  
Res, no canviaria res. 
 
14. Que opines del menjar de 
l’escola?  

De vegades és bo i d’altres no. 

15. Com has portat els 
confinaments?  

Doncs, bé 

16. Que has aprés amb tot això del 
Covid-19?  

Que hem de tenir compte a l’hora de 
sortir al carrer i sempre amb mascareta. 

 

Si pogués tornar al passat, 
no canviaria res de la meva vida. 
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ENTREVISTA A L’ESPERANZA “LOGO”!  

1-Quants anys tens i quant temps portes a 
l'escola? 

Tinc 28 anys i aquest és el segon curs que sóc a 
l'escola 

 
2-Per què vas venir? 
Perquè m'agrada molt treballar en l'àmbit 

escolar, quan m'assabenti que necessitaven 
logopeda en aquesta escola no vaig dubtar a 
enviar el currículum. 

 
3-D'on ets? 
Sóc de Murcia  
 
4-Quines diferències més importants trobes 

entre Murcia i   Barcelona? 
Barcelona és molt més gran que Murcia, té 
paisatges de muntanya i platja. A Múrcia és més 
característica l'horta i la calor, a Múrcia fa molt 
més calor que a Barcelona. 
 
5-Què és el que més t'agrada de la teva 

ciutat? 
De Múrcia? El centre de la Ciutat i els seus 

costums. 
De Barcelona? Els seus carrers, la seva gent, 

l'ambient, les seves festes tradicionals. 
 
6-T'agrada treballar de logopeda? Per què? 
Si m'agrada molt. Per a mi el més important és 
la comunicació, ja que ens permet relacionar-
nos, compartir i aprendre. Per això, per a mi, 
poder ajudar a les persones al fet que puguin 
comunicar-se és important. 
 
7-T'agrada aquesta escola? Per què? 
I tant que si, em sento com a casa, som com 
una gran família. 
 
8-Què t'agrada fer en el teu temps lliure? 
Llegir i fer esport. 
 
9-Quin és el teu animal preferit? 
Els peixos m'encanta tinc un aquari gran i 

natural a casa. 
 
10-Volies ser logopeda des de petita, volies 

tenir una altra professió? 
De petita volia ser moltes coses, cantant, 

ballarina, professora, matemàtica, enginyera 
agrònoma, però amb el pas del temps em 
vaig adonar que volia ser logopeda. 

 
11-Ens podries explicar algun exercici dels 

que fas a les sessions de logopèdia?, el 
que més t’agradi per exemple. 

A logopèdia ensenyem el fet que tots 
puguin comunicar-se. Per exemple, els 
PECS és un sistema de comunicació a 
través del qual ensenyo als nens es 
comuniquin a traves de imatges. És a 
dir, ensenyo al fet que si em dones una 
imatge amb una cosa, et donaré aquesta 
cosa.  

 
12-Com a bons periodistes ens hem 

assabentat que has acabat la teva 
tesi doctoral, ens pots explicar que 
és una tesi doctoral? 

Una tesi doctoral és un estudi sobre una 
recerca d'una tema que t'apassioni i et 
dediquis a això. Per exemple, en el meu 
cas, l'he realitzat sobre intervencions 
efectives en logopèdia. A més, la tesi 
doctoral et permet accedir al titulo de 
Doctor. 

 
13-Quan es pugui viatjar, a quin país 

de món t’agradaria anar? 
A Croàcia, perquè vaig estar fa uns anys i 

m'encanto. 
 
14-Alguna cosa que hagis aprés amb 

tot això del COVID? 
Que és molt important estimar-nos i cuidar-
nos. A més la importància de les mirades, 
amb les màscares crec que hem après a 
mirar-nos més als ulls i hem après tot el 
que ens poden dir sense paraules. 

Per a mi el més important és la 
comunicació, ens permet relacionar-

nos, compartir i aprendre. 



Aprendre 

PASSATEMPS PER A 
TOTHOM! 

EL REPTE 

LA FRASE 

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

ENDEVINALLA 

Com a repte et proposem que 
escriguis un diari aquest estiu! 

Cotó fluix que vola amunt,  

portes la pluja al damunt? 

Clicant aquí teniu endevinalles per 
a totes les edats. 

(Recorda que has de fer ctrl+clic) 

Ens acomiadem dels nostres companys/es de 4t 

Arriba juny i amb ell un mes ple d’emo-
cions. Aviat s’acabaran les classes, s’a-
propa les vacances i amb tot això, arri-
ba el final d’un camí per alguns Com-
panys que han compartit moltes experi-
ències amb tots nosaltres. 
Sí, aquest any el Pau, el Jaume, l’Alan, 
el Kenny, l’Adrian, la Sofia, la Laia, l’Eloi 
i la Isabel ens diuen adéu. Aquest curs 
és el seu últim any i al setembre, cadas-
cú començarà un nou projecte. 
L’Eloi i l’Alan, aniran a la nostra escola 
del carrer Sospir a fer un PFI de mecà-
nica i fusteria. La Isabel i la Sofia conti-
nuaran els seus aprenentatges a Camils. 
L’Adrián realitzarà un PFI de jardineria i 
el Jaume vol estudiar un IFE de jardine-
ria i cura d’animals. La Laia continuarà 
els seus estudis a l’escola Barcanova. El 
Pau, que li agrada molt l’esport, vol fer 
un IFE d’auxiliar en manteniment d’ins-
tal·lacions esportives i el Kenny vol fer 
el salt al mercat laboral. 
 
MOLTA SORT EN AQUEST CAMÍ! 

Gràcies per aquest text que ens han donat els tutors de 4t 

https://www.youmekids.com/endevinalles-catala-nens-3-10-anys/
https://www.youmekids.com/endevinalles-catala-nens-3-10-anys/

