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Nous Periodistes

Aquests són els alumnes i les alumnes que han fet possible aquest número de la revista.
Han cercat informació, l’han redactat, han investigat, han entrevistat i aquest és el resultat final.

NOTÍCIES
PADRINS LECTORS
La lectura és fonamental en l’educació dels nostres alumnes i per tal de dinamitzar el seu aprenentatge ja fa
uns quants cursos que realitzem amb èxit l’activitat Padrins Lectors.
L'apadrinament lector és una activitat cooperativa
d’internivells on els alumnes més grans de l’escola, és a dir els
de 5è i 6è, es converteixen en els padrins lectors dels alumnes
de P-5 i 1r de primària, que encara no tenen assolida la
lectoescriptura, i als quals anomenen fillols i filloles.
La tasca del padrí no és la d’ensenyar a llegir, però sí que es
compromet a millorar l’habilitat lectora del seu fillol o fillola, al
mateix temps que l’engresca i li encomana el gust per la
lectura.
Per dur a terme l’activitat, el primer que fan les mestres és
decidir les parelles lingüístiques, una decisió que es basa
sobretot en les característiques personals dels participants. Aquestes parelles treballaran juntes tot el curs,
una hora a la setmana, dins del temps destinat a la lectura diària i l’espai destinat per realitzar l’activitat són
les aules i passadissos de l’escola. Des del moment que
comença la sessió, la parella és inseparable; això afavoreix que
s’estableixi una relació personal afectiva.
D’entre els molts aspectes positius que aporta l’activitat,
destaquem qué
-Motiva a llegir als alumnes i connecta amb els seus
interessos.
-Responsabilitza als més grans de l’atenció i cura dels petits, i
els fa conscients que ells són el seu exemple, amb tot el que
això implica.
-Afavoreix la relació entre els diferents nivells i millora la
convivència dins el centre ja que es treballa de forma
cooperativa.
-Es treballen 
contingutsconceptuals, procedimentals i actitudinals.
-Hi ha una especial inclusió de tot l’alumnat donat que es presenten tasques de diferents graus de
complexitat que respecten els diferents ritmes d’aprenentatge.

2ª JORNADA D'AMPAs
VEDRUNA CATALUNYA

DE

LES

ESCOLES

El dissabte 25 de gener va tenir lloc a Vic, la 2ª Jornada d'AMPAs de les escoles
Vedruna Catalunya
, on hi van assistir les AMPAs i els equips directius de les 36
escoles Vedruna d’arreu del país.
L'objectiu de la jornada era donar a conèixer el Projecte Educatiu de les escoles Vedruna i compartir
experiències entre les diverses AMPAs.
La jornada va començar amb la interessant xerrada: “Com podem comunicar millor el què fem”, a càrrec de
Ferran Ramon-Cortés, escriptor dedicat a la formació en habilitats de comunicació personal i interpersonal i
en el desenvolupament d’equips.
Després de rebre un munt de consells de com
comunicar-nos més efectivament, va arribar el
moment de mostrar, als pares i mares, com duem a
terme la nostra pràctica docent fent un recorregut
pels diferents eixos del nostre Projecte Educatiu.
Acabat aquest recorregut, el protagonisme va passar
a ser únicament de les AMPAs. Es va organitzar una
àgora on totes les AMPAs van poder explicar quines
bones pràctiques duen a terme com a AMPA a les
seves escoles.
De ben cert, que va ser una jornada molt profitosa
on es va compartir molt de coneixement i amb això vam aconseguir enfortir més la nostra XARXA.

LA DUNA AMB LA MOBILITAT SOSTENIBLE
Aquest any la nostra escola s’ha adherit al moviment Fridays for
Future,un moviment que va començar l’agost del 2018, quan
Greta Thunberg va seure davant del Parlament d’Estocolm per
protestar per la falta d’acció contra la crisis climàtica.
Des de l’escola hem volgut posar el nostre granet d’arena i
promoure hàbits de mobilitat més sostenible, segurs i
saludables, com son els desplaçaments a peu, en bicicleta,o en
patinet, per així millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la
contaminació.
Així doncs, cada divendres, a l’entrada de l’escola hi ha la Duna , el cuquet de colors que ens transmet els
valors.

Cada alumne/a hi enganxa gomets de diferents colors: verd, si arriba caminant, en bicicleta o patinet, groc si
arriba en bus o cotxe compartit i vermell si arriba en cotxe.
Gràcies a la motivació dels nens/es, han implicat a les famílies i, de mica en mica, la Duna s’ha anat vestint de
color verd.

ELECCIONS A 3r
Els alumnes de 3r de primària van estar treballant el Govern local i per poder entendre millor el procés d’unes
eleccions municipals van portar a terme, amb la
participació dels alumnes de 4t, l’activitat “Fem eleccions”.
Els alumnes es van distribuir en grups i cada grup va ser un
partit escolar. El primer que van fer va ser pensar el nom
del seu partit, el logotip i l’eslògan. A continuació, cada
partit escolar va elaborar les seves propostes de millora
per a la classe i per a l’escola en general.
El següent pas va ser la campanya electoral, que va
començar amb la penjada dels diferents cartells dels
partits i les seves propostes al mural del passadís. També
es va penjar la llista del cens electoral de tots els
participants amb dret a votar a fi que poguessin comprovar que eren a les llistes i que el seu nom estava escrit
correctament.
El dia de les votacions es va formar la mesa electoral
amb un president i dos vocals i els alumnes de 3r i 4t de
primària i professors van dipositar la papereta triada en
una urna. Per a poder votar era necessari ensenyar el
carnet escolar en el cas dels alumnes o el carnet
d’identitat en el cas dels professors.
Acabades les votacions, els membres de la mesa van
procedir al recompte de vots i a fer públics els resultats.
Totes les propostes de millora dels diferents partits es
van entregar a la direcció del centre, a fi que poguessin
recollir les demandes dels alumnes i portar a terme, en el futur, algunes de les millors propostes.
Aquesta activitat motiva molt els nostres alumnes i potencia l’expressió oral, el treball en grup i alhora els
permet entendre d’una forma més pràctica i lúdica el procés d’unes eleccions.

DIJOUS GRAS
El passat 20 de febrer els nens i nenes de Primària vam celebrar el Dijous Gras. Vam anar al camp de futbol i
ens ho vam passar d’allò més bé. Tant, que la tarda ens va passar volant. Vam jugar, vam berenar i aviat se’ns
va fer l’hora de tornar cap a l’escola.

CARNAVAL A L’ESCOLA
El 21 de febrer vam celebrar el Carnaval a la nostra escola. Quin munt de disfresses i que originals que eren
totes. Al matí ens va visitar el Carnestoltes i a la tarda vam fer una desfilada molt lluïda on no hi podia faltar el
confeti. Les famílies ens van acompanyar i així tots plegats vam poder gaudir d’un carnaval molt animat.
La festa va finalitzar amb un berenar solidari i els diners recollits anaven destinats a la Marató.

CARNAVAL A LA LLAR D’INFANTS
La setmana del 17 al 21 vam poder gaudir d’uns dies plens de gresca i disbauxa a la llar d’infants.
Vam començar la setmana preparant els nens i nenes per tot allò
que passaria durant els següents dies; com per exemple, els més
petits, van manipular confeti a la taula d’experimentació, els
mitjans es van posar màscares, perruques i barrets, i els més grans
van elaborar la seva pròpia màscara.
El dimarts, el Rei Carnestoltes manava anar vestit amb pijama.
Tots els nens i nenes feien molt de goig i, tot i la sorpresa d’algú
que els veia, no acabaven de sortir del llit!
El dimecres calia anar a la llar d’infants amb la cara pintada! Quina
sorpresa ens vam endur: hi havia
papallones, pirates, gats i moltes altres cares divertides.
El dijous, el Carnestoltes ens va manar portar un pentinat ben original. Semblava
que tots sortissin de la perruqueria! Feien molt de goig!
I per acabar la setmana, va arribar el dia que calia anar ben disfressats! El Rei
Carnestoltes va manar anar amb les millors gales de carnaval. I per acabar
d’arrodonir el dia, a la tarda vam acabar la festa de la millor manera:
celebrant-ho amb les famílies de la llar d’infants! En aquesta festa, hi havia
diverses propostes perquè tots els infants s’ho passessin d’allò més bé: pintures
de cara, corbates i llaços per pintar i guarnir-se, el joc de disfressar, i molt
confeti!
Visca el carnaval i visca el Rei Carnestoltes!!!

FUNDACIÓ VEDRUNA
La nostra Institució, la Fundació Vedruna Catalunya
Educació, està d’aniversari. El dimecres, dia 26 de febrer
de 2020, vam celebrar els 194 anys d’existència de l’inici
de l’obra educativa de Joaquima de Vedruna.
Avui, 194 anys després de la Fundació, les escoles
Vedruna continuem fermes en la voluntat de donar
resposta, a través de l’educació, a les necessitats dels
nostres infants i joves. Que sigui per molts anys!

XOCOLATADA SOLIDÀRIA

El divendres 6 de març, a 2/4 de 5 de la tarda, alumnes i famílies
vam fer una xocolatada solidària. L’aportació era de 2 euros i
anaven destinats a la investigació per al càncer infantil i a Albània.
Aquest país havia estat sacsejat per un terratrèmol i una de les
nostres escoles Vedruna s’havia vist molt afectada.

SOM ELS DE 2n
La setmana comença d'una forma especial per als alumnes de segon, ja que cada dilluns a primera hora,
realitzen una activitat que sempre esperen que arribi amb moltes ganes. Cada nen i nena es converteix per
uns instants en protagonista, on explica amb molta il·lusió les vivències de tot allò que ha realitzat el cap de
setmana i que més li ha agradat, ja siguin sortides, aniversaris, activitats que han fet amb la família o amics i
sobretot aquells moments més atractius i divertits per a ells. El fet d'estar davant els seus companys i que tots
estiguin pendents de la seva petita història, esdevé per cada un d'ells i elles un moment molt especial i ple
d'emoció.

ELS ALUMNES DE 6è VISITEN L'INSTITUT
El dia 9 de març els alumnes de 6è van visitar l’Institut Joan Amigó. Amb aquesta visita, que es fa cada any, es
pretén donar a conèixer l’Institut als alumnes de 6è i a la vegada informar-los sobre l’ESO.

JORNADA “ENGLISH DAY” A L’ESCOLA VEDRUNA ESPLUGA
L’escola Vedruna l’Espluga de Francolí aposta pel
plurilingüisme i aquest és un dels motius pel qual vam
celebrar la tercera jornada de l’English Day a la nostra
escola el divendres 6 de març.
Aquest és el tercer curs consecutiu que es realitza aquesta
jornada a la nostra escola. Una jornada que està destinada
a impulsar l’anglès i promoure les destreses comunicatives
i de comprensió en aquest idioma entre els nostres
alumnes.
Aquest any la temàtica de la jornada girava al voltant
d’Irlanda i la famosa llegenda del Leprechaun, el follet verd
juganer de la mitologia irlandesa que amaga el seu tresor al
final de l’arc de Sant Martí.
La jornada va comptar amb un programa ple d’activitats
de caire lúdic i d’enriquiment cultural que es van
realitzar durant el matí, i que permetien als nens i nenes
parlar en anglès de forma distesa.
A la tarda tots els alumnes de l’escola van gaudir de la
representació de tres obres de teatre en anglès al teatre
del Casalet. Els alumnes de P-5 van representar l’obra
“It’s magical!”, els alumnes de segon de primària van
representar l’obra “Guess what a witch can do!” i
finalment els alumnes de tercer de primària van oferir
“Snow White and the Seven Dwarfs”.
La jornada va concloure amb una xocolatada solidària
per recaudar fons per al càncer infantil.

L’objectiu d’aquesta jornada era fer gaudir als nostres alumnes realitzant diferents activitats en anglès i donar
un impuls a la llengua anglesa.
We enjoyed it a lot!

COMENCEM ESPAIS A L’ESCOLA
Els psicòlegs, des de fa molt de temps, van demostrar que qualsevol capacitat es desenvolupa millor amb
el joc. A partir d’aquesta afirmació podem considerar que el joc és el millor mitjà educatiu per afavorir
l’aprenentatge i el coneixement. Està demostrat que allò que el nen aprèn a través d’un joc es transfereix a
altres conductes. Per la qual cosa podem afirmar que el joc és una activitat que desperta la intel·ligència.
A més, 
l
’aprenentatge no és un acte individual,tracta d’una pràctica que acull la construcció conjunta
, de
relacions, de diàleg, que fomenta la cooperació i alhora la confrontació.
Fins fa poc temps, la intel·ligència era considerada quelcom innat, únic i inamovible i es mesurava mitjançant
un test. Actualment, se sap que hi ha més d’una intel·ligència i que és el resultat tant de factors genètics com
de factors ambientals. La intel·ligència es pot definir com la «capacitat de percebre, relacionar, organitzar i
gestionar el coneixement per saber escollir la millor opció entre moltes per resoldre un problema». 
Les
persones podem ser intel·ligents de maneres diferents, i la majoria de nosaltres podem desenvolupar cada
intel·ligència fins a nivells adequats de competència.
Els espais d’aprenentatge són diferents ambients de relació i comunicació on a partir de diferents propostes
els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, explorar, interpretar, construir,
imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se... gaudint plenament del seu instint natural de descoberta i
interactuant amb els altres nens i nenes de diferents edats ja que la diversitat possibilita la col·laboració des
del respecte i el reconeixement.
Aquest plantejament de treball respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. A
través del joc els nens adquireixen habilitats motores, cognitives, socials i comunicatives. El joc és el vehicle
que guiarà els nens vers l’aprenentatge amb motivació i amb èxit. I és una manera de poder donar resposta
als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.
Els espais segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de
l’alumne, que té en compte els seus coneixements previs i la integració activa de la informació quan
s’experimenta, s’observa, es pensa o s’expliquen.
Es pretén 
afavorir l’autonomia com a objectiu primordial i progressiu en els alumnes, fomentant la capacitat
d’elecció i decisió, l’autocontrol, el lliure accés als materials i la regulació de les relacions entre iguals.
En els espais d’aprenentatge barregem nens i nenes de diferents edats, en grups reduïts per atendre d’una
manera més individualitzada i es duen a terme una tarda a la setmana.
Els espais són vius, van creixent amb les aportacions dels infants. Darrera de cada espai hi ha uns objectius,
l’estimulació de les diferents intel·ligències i les competències que els alumnes han de construir a partir del
joc, la relació amb els iguals i l’acompanyament del mestre. Aquest guia l’aprenentatge fent preguntes sobre
aquells aspectes en els que es vol incidir i que són motiu d’observació, registre i avaluació i que ajuden a al
creixement individual i col·lectiu. Es verbalitzen i es fan evidents objectius per tal que l’alumnat esdevingui
protagonista del seu propi procés.

Els objectius generalsque ens marquem són els següents:
– Potenciar el llenguatge oral.
– Afavorir les relacions socials i de convivència entre els infants de diferents edats.
– Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, jocs, joguines, posar-se d’acord els uns amb els altres,
establir normes de comportament i de joc…
– Desenvolupar el llenguatge oral: lèxic, espontaneïtat en la parla…
– Aprendre dels companys/es, no només de l’adult.
– Oferir als infants un espai de joc on poder investigar, observar, manipular…de manera constant i lliure
sistemàticament.
– Expressar els seus sentiments, emocions i sensacions lliurement.
– Respectar a les persones i els materials.
Espai “senyo” Marta
Quin espai fas?
“Som periodistes”
En què consisteix?
Crear una revista escolar per informar a les famílies de totes les activitats que es fan al centre.
Espai “profe” Héctor
Quin espai fas?
“Vedmatic, un món de mates”
En què consisteix?
És un espai on treballem les mates a partir d’activitats manipulatives, amb jocs i racons innovadors.
Espai “senyo” Cristina
Quin espai fas?
“El club de robòtica”
En què consisteix?
Consisteix en realitzar projectes de models motoritzats de LEGO amb una programació senzilla que permet
desenvolupar el pensament computacional.
Amb els blocs de LEGO construeixes el robot i després el programes amb el Chromebook. El Chromebook i el
robot es connecten mitjançant bluetooth.
Espai “profe” Eduard
Quin espai fas?
“Emociona't fent teatre”
En què consisteix?
Tracta sobre el teatre i de l’expressió corporal.

Espai “profe” Oriol
Quin espai fas?
“Viure la música”
En què consisteix?
S'ofereix un ventall de dinàmiques i tallers relacionats amb la música, des de jocs de llenguatge musical, la
construcció d'instruments amb material reciclat o reutilitzat, experiments tot combinant música i ciència,
percussió corporal, descobrir el programa Scratch i la placa Makey- Makey per crear instruments d'allò més
divertits mitjançant la programació i la interacció amb l'ordinador. Podem construir pianos, xilòfons, bateries,
o fins i tot provar de crear-ne un de nou.
Espai “senyo” Montse
Quin espai fas?
“Donem ales a la creativitat”
En què consisteix?
Aquest espai consisteix en fer a partir d'una sèrie de materials reciclats, (ampolles de plàstic, pedres, taps,
roba...) deixar anar la nostra imaginació i creem quadres, figueres amb volum i més coses que se'ns puguin
ocórrer. Fem servir pinzells, els dits, la mà... per trobar els diferents colors que necessitem i així també
experimentem amb els diferents tons de pintura.
Hi havia subespais com:
EXPRESSEM-NOS LLIUREMENT, cada alumne deixava anar la seva creativitat
PINTEM PEDRES amb la imaginació buscaven la forma de la pedra i la pintaven segons el que els semblava
FEM FLORS amb els culs de les ampolles de plàstic feien flors
DONEM VOLUM amb diferents materials donaven volum als dibuixos
Espai “senyo” Mireia
Quin espai fas?
“Petits investigadors”
En què consisteix?
Consisteix en fer 
construccions amb peces de lego i imants. Aprenem a reciclar i fem experiments.
Espai “senyo” Judit
Quin espai fas?
“Desperto emocions”
En què consisteix?
L'objectiu d'aquest espai és convertir-nos en una companyia de teatre de titelles i representar contes als
alumnes d'Educació Infantil i/o Cicle Inicial. Volem endinsar els nostres companys més petis dins d'aquest món
màgic dels contes i també que, per mitjà d'aquests, coneguin, expressin i gestionin les emocions.
Espai senyo Teresina
Quin espai fas?
“Experimat”
En què consisteix?
Treball manipulatiu de les matemàtiques a través de diferents materials i jocs. En els racons de GEOMÈTRICS
(treball de la geometria) i DIVERTIMAT (amb propostes de jocs d'enginy).

A la vegada també es trobaven propostes d'Experimentació amb propostes del programa APQUA, i també el
racó MACHINES, dedicat a la construcció de màquines simples com a eina d'experimentació que servirà als
alumnes a iniciar-se en els principis bàsics d'engranatges, palanques i politges, alhora que estableix les bases
per a l'aprenentatge de la ciència i la tecnologia.

EL JOC DEL CARRER
Els alumnes de primer el dia 12 de març vam fer "El joc del carrer", va ser l'ultima activitat abans del
confinament.
L'objectiu és aprendre les parts del carrer jugant. La mestra diu una part i els alumnes hi han d'anar el més
ràpid possible.

El CORONAVIRUS, EL CULPABLE QUE ELS NENS NO VAGIN A
L’ESCOLA.
El dia 13 de març, va ser el primer dia que les escoles
van tancar i els nens van deixar d’anar a l’escola i es
van haver de quedar a casa, confinats. El CORONAVIRUS és un virus que es contagia molt fàcilment. Per
prevenir contagis, el govern ha demanat que la gent es quedi a casa.
Tot i que l’escola està tancada seguim treballant des de casa. Els i les nostres mestres ens envien tasques per
internet. Tot i ser a casa, és important seguir treballant per no perdre el ritme de treball.

ELS MESTRES
CONFINAMENT

HAN

SEGUIT

TREBALLANT

DURANT

EL

Han estat molts dies, però tot el professorat i personal d'administració han estat treballant al llarg de tot el
confinament per tal de poder seguir oferint el millor servei a tot l’alumnat.

TRASLLAT DE LA GERMANA ANNA M. A LA COMUNITAT DE
MANRESA
El món no para de donar voltes i tu, com ell, tampoc.
Quan ja ens pensàvem que et quedaries amb nosaltres, ens dius que marxes.
No t’enganyarem, hem arrufat el nas… La notícia ens ha sorprès. La Comunitat
et necessita i tu ho saps i ho acceptes com a persona entregada a la teva
vocació.
Són molts anys a l’Espluga i molts els records que t’enduràs. Has estat mestra
d’alguns de nosaltres, companya, superiora... La feina no t’ha espantat mai.
Recordem amb alegria molt moments que hem passat al teu costat.
Vas canviar temporalment la comoditat de la teva terra catalana per anar a
ajudar desinteressadament a qui més ho necessitava. Vas posar tot un oceà
entremig. Les distàncies no t’han espantat mai. Vas venir per recuperar-te i et
vam tornar a tenir entre nosaltres. La teva fortalesa i valentia, el teu caràcter
alegre i positiu t’ha ajudat i ens ha ajudat a superar moments difícils.
Te’n vas a Manresa, però com hem dit al principi, el món no para de donar
voltes i potser en una d’elles podem tenir-te de nou aquí i seguir compartint bons moments tots plegats!
T’estimem, Anna Maria!!!

QUÈ HAS FET AQUEST CONFINAMENT?
Pol i Blau (alumnes de 1r)

BLAU: Jo el que faig en aquesta quarantena és, al matí faig els deures i miró una
mica la televisió. A la tarda jugo al joc "Smartic" i quan acabo faig manualitats
amb la meva mare i també surto a fora al jardí a jugar.

POL: Jo el que faig en aquesta quarentena és, al matí faig els deures,d esprés
jugo amb meves joguines. A la tarda jugo a les golfes amb la meva tenda de
campanya i també surto a jugar al jardí amb la Blau.

Roc Àlvarez (alumne de 2n)
Aquests dies intentem que siguin el més divertits possibles. Al matí faig els
deures que ens diu el profe Hèctor, i el dia que més m'agrada és els dilluns, que
ens connectem i fem una videoconferència amb tots els meus companys, i ens
podem veure tots. A la tarda, després de dinar, llegeixo i quan he acabat em poso
a jugar. Cada dia faig una cosa diferent, jugo amb les construccions, faig puzzles,
jugo a bàsquet al jardí, també fem pastissos, donuts,... A les vuit sortim al terrat a
aplaudir, i ens quedem una estona a fora a jugar. A l'hora de sopar ajudo a la
mare a parar la taula i després posem el rentaplats.

Arnau Martí (alumne de 3r)
Em sento una mica trist perquè no podem venir a l’escola però també em sento
content perquè fem la videoconferencia. A vegades, quan m'avorreixo faig
manualitats, m’agrada molt i hi passo moltes estones. També em sento bé estant
amb el meu germà, el Roger, i a vegades també juguem a futbol amb el meu pare
i ens ho passem molt bé… També llegeixo contes, ara estic llegint el Rovelló.
M’agrada llegir perquè m’imagino les històries dels llibres i passo un ratet
divertit. Com que m’agrada molt el Harry Potter, pinto dibuixos seus, alguns són
difícils i d’altres fàcils, i llavors, m’imagino dins de les seves aventures. Cada dia
sembla igual, però no és així, uns dies estic més content que d’altres, uns dies
tinc més ganes de fer coses i d’altres prefereixo descansar. Sempre intento estar
ocupat, així no penso en com seria sense el coronavirus….molt més divertit.

Pol Martí (alumne de 3r)
Jo soc un nen molt mogut i una mica nerviós i em pensava que em costaria molt
estar a casa tancat. Però els pares estan contents perquè diuen que ho estic fent
molt bé i que sóc un heroi! Trobo a faltar anar al “cole”, jugar a hoquei, sortir
amb bici, i també trobo a faltar els companys d’hoquei, de l’escola, als altres
amics i sobretot a la família, que fa dies que no puc veure. A qui més enyoro és al
meu cosí petit, el Martí. Sort que fem videotrucades i ens enviem fotos, així ens
veiem una mica. A casa però també hi soc feliç perquè estic tot el dia amb el papa i la mama i fem moltes
coses per no avorrir-nos. Tinc ganes de que passi tot això aviat per poder veure la meva gent i fer-nos molts
petons i abraçades.

Ferran Moncada (alumne de 4t)
El Ferran Montcada aquests dies de pasqua
ha fet una mona. I li deu haver quedat molt
bona!!! Mmm…

Paula Cangas (alumna de 4t)
La Paula ha practicat amb la flauta aquests dies.

Ivet Josa (alumna de 4t)
Aquests dies a casa faig esport, jugo a jocs de taula, pinto, faig deures, parlo amb
les amigues per videoconferència i salto a la “colchoneta”.

Martí Fonoll (alumne de 5è)
Jugo a jocs de taula amb la meva família, faig esport, llegeixo, jugo amb el meu gati
també jugo amb el meu germà...

Mar José (alumna de 5è)
Aquests dies a casa jugo, cuso, dibuixo, faig manualitats, jugo amb el meu gos…

Jordi Òdena (alumne de 6è)
Aquests dies a casa confinat faig deures, les tasques de casa, jugar futbol al
garatge de casa i fer bici estàtica.

Vania Castro (alumna de 6è)
Aquests dies a casa faig deures, faig manualitats, parlo amb els amics per
videotrucada...

CONCURS “LECTURA EN VEU ALTA”
Els alumnes de 3r, 4t i 6è han participat al certamen de “Lectura en veu alta”. Malgrat cancel·lar la setzena
edició d’aquest certamen de forma presencial, s’ha tirat endavant un nou format en confinament.
Els alumnes escollits han estat:
GRUMETS VERMELLS
Arlet Fabregat, Arlet Bataller, Ona Espasa, Jan Anglès i Ivet Josa
GRUMETS VERDS
Marina Foix, Júlia Batet, Èrica Pagès, Eloi Pons i Anna Òdena
Enhorabona!!!

NOSALTRES OPINEM
Alumnes de 4t
Bogdan Rosca
-Quin espai fas?
-El club de robòtica
-En què consisteix?
-Consisteix en fer robots de lego amb l’scratch.

Alessandra Morar
-Quin espai fas?
-Viure la música
-En què consisteix?
- Consisteix en fer activitats de música i jocs.

Alumnes de 5è
Mariona Bataller
-Quin espai fas?
-L’experimat
-En què consisteix?
-Consisteix en fer jocs, construir coses amb canyes i fem experiments.

Quim Pareja
-Quin espai fas?
-El club de robòtica
-En què consisteix?
-Consisteix en fer robots de lego i després els programem perquè es moguin.

Alumnes de 6è
Melisa Mates
-Quin espai fas?
-Som periodistes
-En què consisteix?
-Consisteix en fer la revista del 2n i 3r trimestre.

Laia Milla
-Quin espai fas?
-El club de robòtica
-En què consisteix?
-Consisteix en construir robots a partir d’unes instruccions, programar-los i veure si
funcionen.

Jan Josa
-Quin espai fas?
-Viure la música
-En què consisteix?
-Consisteix en fer jocs de música, fer diferents projectes i activitats.

RECOMANACIONS
En aquest apartat recomanem llibres que ens hem llegit.

Mar José (alumna de 5è)
Jo recomano el llibre “El misteri dels elfs” perquè és molt divertit. L’estona que passes
llegint-lo la gaudeixes molt.

Vanesa Valentina Palea (alumna de 5è)
Jo recomano: Diari del Greg : La crua realitat.
El Greg sempre s’ha volgut fer gran. Però la realitat és realment dolenta. Ara, el Greg
ha de començar a anar a festes amb noies. Ha de ser més responsable i assumir els
canvis que implica créixer. M’encanta aquest llibre!

Pol Ferrete (alumne de 5è)
Us recomano “El bon drac”. És molt xulo, és divertit i sobretot és molt graciós.
Tracta d’un drac molt gran que es diu Lluís.

Quim Pareja (alumne de 5è)
“Asterix” és un llibre que m’ha agradat molt. És molt graciós, divertit i entretingut

Rut Bru (alumna de 5è)
Jo us recomano llegir el llibre “La puerta mágica”. Us el recomano perquè hi ha
moltes aventures. Va d’una nena que es troba una porta sota del llit que porta a
un món totalment diferent.

Alex Osan Pop (alumne de 6è)
Recomano aquest llibre perquè és emotiu i et fa pensar. Jo el trobo molt bonic
i et fa reflexionar sobre sentiments com la fidelitat i l’amor.

Janet Palau (alumna de 6è)
Jo recomanaria el llibre “El secret de la Lina” perquè crec que és important que
els nens i nenes sàpiguen que les persones amb malalties s’han de respectar,
sobretot perquè s’ho passen molt malament. El llibre explica com ho ha viscut
la seva protagonista.

Júlia Batet Mas (alumna de 6è)
Jo recomano aquest llibre, “Sonríe aunque te cueste”, perquè et fa ficar a la pell
de la protagonista. Ens explica com va patir a la seva infància quan li feien bullying.

Vania Castro (alumna de 6è)
El llibre que jo recomano és molt divertit i graciós. Mentre el llegiu no parareu de riure.
Es titula “Diari deRowley, un noi superguai”.

Ernest Nicolau (alumne de 6è)
Jo us recomano “Grandes edificaciones de la historia”. Us el recomano perquè aprendreu
molt sobre les edificacions.

Oriol Ferré (alumne de 6è)
A mi m’ha agradat aquest llibre “Agus i els monstres: Virus”, perquè quan el llegeixes
tens ganes de seguir llegint i no vols parar de llegir. La meva part part preferida és quan
els pares
de l’Agust no paren de comprar i comprar.

Elena Martínez (alumna de 6è)
Recomano “Els pitjors anys de la meva vida” perquè explica les coses, encara que
una
mica exagerades, que li poden passar a un adolescent problemàtic.

Giulia Padurean
Jo vull recomanar aquest llibre anomenat “Sueña bailando” de la Carlota Torres. Tracta
sobre el somni de la Carlota, què és la dansa. Des de petita no ha deixat de ballar. Ara,
amb el seu grup de ball, tenen l'oportunitat de presentar-se a la competició més increïble
que mai es podria imaginar.

ELS NOSTRES TREBALLS
SEMPRE HI HA LLOC PER A LA MÚSICA, ENCARA QUE SIGUI DES
DE CASA
El confinament també va fer aflorar expressions artístiques, com la coral virtual. Durant aquest tercer
trimestre els alumnes de 5è i 6è van enregistrar dues cançons. La primera, “Al final tot anirà bé” del grup Dr.
Prats enviava un missatge d’esperança davant la situació excepcional que ens va tocar viure. I la segona,
titulada “No ens desdibuixeu” volia transmetre el desig de lluitar contra el canvi climàtic i per un món més
sostenible. Encara hi som a temps, diu la cançó; encara som a temps de que tornin els colors.

“Al final tot anirà bé” - Dr. Prats:
https://www.youtube.com/watch?v=aUmUhmd4OyU&t=9s
“No ens desdibuixeu”
- Petit Taller de Cançons:
https://www.youtube.com/watch?v=2WeBn-EW7yA

ENHORABONA ALS COMPANYS I COMPANYES DE 5è!
PREMI A LES LLEGENDES DESCONFINADES
Premi 
Menció Especialal certamen “Student Awards” organitzat per MSchools i el Departament d’Educació a
un projecte en xarxa de les 36 escoles Vedruna

Aquest dimecres dia 17 de juny va tenir lloc l’entrega de premis dels “Student Awards”, una iniciativa d’
MSchools - de la Mobile World Capital -d’acord amb el Departament d’Educació.
El certamen reconeix i premia les iniciatives que utilitzen la tecnologia com a mitjà per generar , dissenyar i
crear continguts des de l’aula . D’aquesta manera , es reconeixen projectes en dos àmbits : el de la creació
d’apps i el de la geolocalització de continguts a la plataforma Mobile History Map .

La xarxa de centres Vedruna Catalunya Educació va resultar premiada en “Menció Especial” p
er un projecte
que ha georeferenciat una seixantena de llegendes dels pobles i ciutats de les diferents 36 escoles . La
iniciativa ha consistit en recollir les llegendes a través de fonts orals i escrites per digitalitzar-les i
representar-les en Realitat Augmentada . A la plataforma del Mobile History Map els alumnes hi han pujat
més d’un centenar de continguts multimèdia que contenen imatges, àudios i vídeos en diferents suports per
tal de fer arribar a la població les creacions realitzades.
És així com comtes, gegants, dones d’aigua, monjos, cavallers, monstres i animalons varis de diferents
contrades han cobrat vida de nou en 3D i romandran per sempre amb un cop de dit a l’app on es poden veure
i escoltar les llegendes d’arreu.
En el projecte hi han participat centenars d’alumnes de 5è de primària i 1r d’ESO guiats pels seus respectius
docents.
En el cas de l’escola Vedruna l’Espluga de Francolí hi han participat els alumnes de 5è de primària amb la
llegenda de Poblet: “Els Familiars i la riquesa del Monestir”. Aquest projecte, que es va començar a l’escola i
s’ha hagut d’acabar des del confinament fent ús de les videoconferències, mòbils, correus electrònics... , ha
consistit en la representació de la llegenda per mitjà d’un teatre de titelles.
Per als impulsors, el projecte ha estat una manera de contribuir a valorar i fer perdurable el patrimoni històric
i la cultura popular , però també de demostrar que es poden desdibuixar les barreres de les aules i les escoles
per fer projectes que vagin més enllà del grup-classe i es comparteixin amb la societat d’avui i de demà.
Enllaç al web del projecte amb tot el projecte :
https://www.vedrunacatalunya.cat/llegendari
Enllaç al vídeo-resum del projecte:
https://youtu.be/my2v02faZ9Q
Enllaç al vídeo de l’acte de presentació del projecte a la comunitat educativa amb representants d’alumnes :
https://youtu.be/mynIXYopiR4
Enllaç a la cerimònia d’entrega de premis: minut 1h:06
https://youtu.be/q4zb_Qi5sjc

REDACTEM
El millor de l'Espluga, la seva gent
Any 2050…
Són les 9 en punt. Està plovent a bots i barrals. La família de l’Èlia acaba de sopar. Entre
tots desparen la taula. La tasca de l’Èlia, que té 7 anys, sempre és la mateixa, treure el seu
plat, els seus coberts i el seu got. Al Víctor, el seu germà, li toca omplir el rentaplats. A
l’avi, potser una mica trist, o una mica amoïnat, li rellisca una llàgrima galta avall. Li passa
sempre quan plou d’aquesta manera. La mare ja no li dona importància, però a l’Èlia li
trenca el cor cada vegada que el veu així. Se’l mira amb un somriure tendre i ell li diu
- Vine ratolí, que t’explicaré un conte.
Avui no toca que l’avi expliqui un conte, només ho fa els diumenges, és tradició. L’Èlia i el seu germà es posen
a la falda de l’avi i ell els explica un conte. Cada dia és diferent i als nens no hi ha res que els agradi més que
escoltar-lo. L’Èlia s’asseu damunt seu, l’avi treu un mocador de roba de la butxaca, s’eixuga les llàgrimes i li
diu:
- Comencem!
Era un dia com avui i plovia a bots i barrals. En aquell poblet mai havien vist ploure d’aquella manera, feia por
de sentir com queia l’aigua. Els llampecs il·luminaven el cel i semblava que fos de dia, i seguidament se sentia
un tro esgarrifós que feia posar la pell de gallina. En Josep, vivia en una casa a prop del riu, juntament amb els
seus dos fills i la Joana, la seva esposa. Eren les 9 de la nit quan es van asseure a la taula per posar-se a sopar.
No havien acabat ni el primer plat quan van sentir un soroll molt fort. En Josep es va aixecar de la cadira d’una
revolada i va anar a veure per la finestra el que estava passant. A l’obrir la persiana va veure una cosa
esgarrifosa, el riu baixava ple d’aigua i amb la força d’aquesta s’emportava tot el que trobava al seu pas:
arbres, troncs, vegetació... Va cridar a la Joana per que pogués veure el que estava passant i mentre anava
corrent cap a la finestra va marxar la llum. No entenien què estava passant. En tornar a mirar per la finestra es
van quedar atemorits.. Ara sí que no podien creure el que veien. Pel carrer estaven baixant cotxes,
contenidors de brossa, les tines del celler,... i tot passava per damunt del pont i anava riu avall. Les imatges
eren esfereïdores. El Josep deia...”El foc es pot parar, l’aigua no la pot parar ningú!”. Els seus dos fills només
feien que plorar, no entenien res de res i tenien por perquè estava tot a les fosques. Quan va parar una mica

de ploure en Josep es va posar les botes d’aigua, va agafar la llanterna i va anar cap a baix. No podia sortir de
casa, tenia més d’un pam d’aigua davant de la porta i li anava entrant poc a poc dins del magatzem. Les olives
de la collita, a punt de portar al molí, estaven surant per damunt de l’aigua. No s’ho podia creure, era
impossible el que estava veient. Amb la impotència que tenia va pujar cap dalt a casa i li va dir a la Joana:
- Demà serà un altre dia, avui no podem fer-hi res de res.
Aquella nit va ser una tortura, no crec que ningú del poble hagués pogut dormir tranquil. L’endemà, tan bon
punt es va aixecar en Josep, va baixar cap a baix. El magatzem estava ple de fang i juntament amb el fang hi
havia tota la collita de les olives, que tantes hores hi havien passat, ell i la Joana collint-les. Al sortir al carrer
no s’ho podia creure, res era com el dia abans. No hi havia arbres, ni contenidors, ni bancs, l’aigua s’ho havia
emportat tot. S’havia emportat el parc infantil i un edifici sencer... Era difícil de creure el que veien els ulls. Va
caminar carrer amunt i va veure més gent del poble que tampoc entenien res del que havia passat. El que sí
que sabien és que allò no podia quedar d’aquella manera. Es van ajuntar tots per organitzar-se, es van repartir
feines per intentar de tornar a la normalitat el més aviat possible. Tothom del poble feia alguna cosa per
poder ajudar. Uns preparaven el dinar, els altres treien troncs, altres netejaven baixos de les cases. Tot el
poble es va bolcar per ajudar els que més ho necessitaven. Mai s’havia vist un poble tan unit davant d’una
desgràcia tant gran, però l’afany d’ajudar els que ho necessitaven era el que donava la força per tirar aquell
petit poble endavant i que tornés a ser el que era abans de la riuada. Des de aquell dia en Josep va tenir clar
que vivia en un dels millors pobles, on la seva gent tenia uns valors molt especials.
Ara era a l’Èlia a qui li baixava una llàgrima per la galta i tot somicant li va dir al seu avi:
- A mi m’hauria agradat poder viure en un poble amb aquests valors, on la gent estés disposada a ajudar-se
els uns als altres a canvi de res!
I el seu avi li va respondre
-“Doncs Èlia, ets una nena afortunada, aquest poble del conte és el nostre, l’Espluga de Francolí i aquests
valors els portem als nostres gens”.
Eva Alvarez Cera (alumna de 6è)

La tortuga que volia volar
Al bosc tropical de Cardamom, hi vivia una tortuga que tenia un somni: poder volar. Un dia,
mentre estava caminant pel bosc amb un ocell volant per damunt del seu cap, i li va dir:
-Ai, com m’agradaria poder volar!-li va explicar la tortuga a l’ocell.
-I per què? No t’agrada caminar tranquil·lament pel bosc?
-Sí, però m’agradaria provar coses noves. Sobrevolar el bosc amb la brisa a la cara, tocar la
copa dels arbres…
S’anava fent fosc i l’ocell es va acomiadar de la tortuga per anar a dormir al seu niu i la tortuga se’n va anar al
racó del bosc on l’esperava la seva família. La tortuga era una cria i els seus pares ja tenien els brots de terra i
l’enciam preparats. Va sopar i va anar al seu racó a dormir.
-Sé que algun dia podré a volar- va pensar.
Al dia següent la tortuga es va despertar i va badallar. De sobte, va tenir una idea: fabricaria un aparell per
poder volar. Si no ho podia fer pel seu conte, ho faria amb ciència.
Es va endinsar en el bosc. Primer va agafar algunes branques caigudes al terra. El seu amic, l'ocell, que tenia el
seu niu a l’arbre on la tortuga estava recollint branques, la va saludar.
-Hola amiga, què fas per aquí tan aviat?
-He tingut una idea, ja sé com poder volar!
-Felicitats! I com ho faràs?
-Faré una ala delta amb fulles, cordes i branques. Que em podries baixar fulles grans que tinguis per aquí dalt?
L’ocellet va assentir. Li va baixar les fulles que li van semblar més grans per a la ala delta i les va deixar anar.
La tortuga les va agafar i les va deixar al terra.
-Ara necessito cordes.-digué la tortuga.
-Però al bosc no hi ha cordes!- li va dir l’ocell.
-És veritat! Llavors, com podré ajuntar les branques? Mmm…
La tortuga va rumiar una mica i després va dir:
-És clar, amb lianes!
-A que me les faràs baixar a mi dels arbres?
La tortuga va somriure.
-Si no et fa res…-Va dir ella.
Llavors l’ocell va començar a estirar lianes dels arbres.
-Mira, una liana al terra!
La tortuga s’hi va acostar i li va notar un tacte estrany a aquella liana.

-Que estrany.-va dir ella.
Quan la tortuga va agafar la liana una serp es va alçar. La serp era la liana que la tortuga volia agafar!
-Ahhhh!!!-va exclamar la tortuga.
La serp estava molt enfadada perquè la tortuga l’havia despertat! De sobte, l’ocell, en sentir els crits de la seva
amiga, es va acostar a on estava la serp.
-Ajuda! Ajuda!-cridà la tortuga
L’ocellet s’armà de valor i va agafar una branqueta i amb totes les seves forces, li va donar un cop a la serp. La
serp es va fer mal i va marxar enfadada i amb cara com volent dir “Em venjaré”.
-Estàs bé?-li va preguntar l’ocellet a la tortuga
-Sí…
-Quin ensurt m’has donat! Va, acabem de recollir-ho tot i comencem a construir l’ala delta.
I dit i fet. Quan van acabar de recollir les lianes, es van posar a la feina.
Una estona després, l’ala delta ja estava acabada.
-Per fi!-va dir l’ocellet, posant les ales amunt.
La tortuga estava emocionada.
-A què esperes a provar-la?
La tortuga es va acostar a l’ala delta i la va agafar.
-Pugem a un lloc alt i la provem.
La tortuga i l’ocellet van pujar a l’arbre més alt que van veure
-Salta.-Va dir l’ocell convençut.
La tortuga va saltar i…
-Estic volant!-va exclamar la tortuga-Estic volant!
-Espera’m!
I així és com aquest conte explica que res és impossible.
Anna Cangas (alumna de 6è)

RECEPTES
GALETES
Ingredients:
200 gr de farina
150 gr de sucre
200 gr de mantega
300 gr de Maizena
2 culleradetes de Royal
3 rovells d’ou i 1 ou sencer
1 llimona
Essència de vainilla
Mitja culleradeta de bicarbonat
Colorant alimentari
Preparació:
Posar en un bol 3 rovells d’ou i un ou sencer. Afegir el sucre, barrejar-ho tot. A continuació hi afegirem la
vainilla i ratlladura de llimona. Afegim la mantega a temperatura ambient i remenar-ho. Afegir la farina, la
maizena,el royal i el bicarbonat. Amasar-ho bé.
Dividim la massa en 3 parts i afegim en cada part el colorant que es vulgui i amasar-ho. Posar la massa entre
mig de paper film i passa el rodet de cuina, posar-ho a la nevera i quan estigui ben fred amb els motlles fer les
galetes quan tinguem les galetes amb la forma les posem mitja hora a la nevera.
Escalfem el forn a 200º i hi posem les galetes 10 min. aproximadament.I ja tenim les galetes fetes.

MAGDALENES


-

Ingredients
200 grs de sucre ( algo més per ficar al damunt)
ratlladura de mitja llimona
2 ous
170 grs de llet sencera
170 grs oli de girasol
270 grs de farina de reposteria
mig sobre de llevat
Preparació
1- Preescalfar el forn a 180ºC. Posi 12 càpsules de paper en un motlle de
magdalenes.
2- Posar en un bol el sucre, la ratlladura de llimona i els ous i barrejar.
3- Abocar al bol la llet i l’oli. Tornar a barrejar.
4- Afegir la farina i el llevat, i tornar a barrejar.
5- Omplir amb la massa ¾ parts de cada càpsula, empolvoreu amb sucre i
introduir al forn durant 20 minuts.
6- Repetir l’operació amb tota la massa.

GALETES DE MANTEGA
Ingredients:
● 280 grams de farina de blat
● 125 grams de mantega a temperatura ambient
● 125 grams de sucre
● 1 ou
● 1 culleradeta d’essència de vainilla o de llimona (opcional)
Preparació
:
1. Precalenta el forn a 180º centígrados. Barreja el sucre amb la mantega fins que quedi una massa.
2. A continuació, posa-hi l’ou l’essència de vainilla (si vols) i es barreja una altra vegada.
3. Ara tamisa la meitat de la farina, la íntegres i després fas el mateix amb l’altra meitat.
4. Quan la massa està ja preparada, envolta-la amb paper film i posa-la al congelador durant 15’’.
5. Posa la massa entre dues capes de paper vegetal i estira-la amb un corró.

6. Una vegada haver estirat la massa pots començar a tallar-la amb tallapastes o si no en tens amb un
got. has de deixar un espai entre elles perquè al forn creixen.
7. Amb molt de compte treu la massa restant.
8. Quan no hi càpiguen més galetes posa-les al forn amb una separació perquè com he dit abans al forn
creixen.
9. Posa-les al forn i deixa-les durant uns 13’’.
10. Espolvoreja-les amb sucre glaç i ja està!!

FLAMS CASOLANS
Ingredients:

-

8 ous


-

8 cullerades de sucre
1 litre de llet

Passos:
1r posem 8 ous en un bol gran, a continuació hi ficarem 8 cullerades grans de sucre ( si es vol menos dolç 7
cullerades) i per últim hi afegirem 1 litre de llet. Després ho remenem tot fins que tots els ingredients estiguin
ben barrejats. Un cop barrejats agafarem les flameres i a la base hi posarem una mica de caramel líquid i a
continuació les omplirem del líquid que hem barrejat. Encendrem el forn i posem una platara amb un dit
d’aigua i posarem les flameres a dins durant el temps necessari.

CREPS DOLCES I SALADES
Dolces:
➤100 gr. de farina
➤250 ml. de llet
➤1 cullerada petita de sucre
➤2 ous
➤1 pessic de sal
➤1 pessic de vainilla ensucrada
➤Una cullerada de llevadura (opcional)
Salades:
➤2 ous
➤1oo gr. de farina
➤250 ml. de llet
➤1 pessic de sal

Passos:
1.Primer s’han de barrejar tots els ingredients, (primer els líquids i després els sòlids).
2. Ho barregem tot amb un batedora fins que no quedin grumolls.
3. Si teniu crepera o una planxa, talleu una patata per la meitat i la unteu. Si ho feu amb paella hi poseu oli o
mantega.

4. Llavors tireu la pasta, hi ha un estri que serveix per escampar-la (
cadascú) i…
Ja està!
Temps de preparació: 1h 15 min aprox.

). Deixeu que es faci (a gust de

SABIES QUE…
-El dit polze de la mà de qualsevol humà mesura el mateix que el seu nas.
-El pulmó dret és més gran que l'esquerra per l’espai que ocupa el cor.
-En alçar un peu utilitzem 200 músculs diferents.
-Les dones parpellegen el doble que els homes.
-Parpellegem unes 17 vegades per minut, la qual cosa, equival aproximadament 14.000 vegades al dia i 5,2
milions en un any.
-La raça més gran de gossos és el Gran Danés.
-Una aixeta oberta gasta 10.000 litres d’aigua.
-Si no ens tallem les ungles, poden créixer fins a més de 2m de longitud.
-El cor de les dones és molt més resistent que els dels homes.

EL RACÓ DE L’EXALUMNE
EL MEU RECORD
Quin record o anècdota guardes del teu pas per l'escola?
Quan anava a 4t de primària van fer un concurs de la Coca-Cola. Havies de fer un conte
per guanyar una entrada pel parc infantil de Nadal de Reus. Vaig sortir premiada. Per a
mi va ser una cosa extraordinària i molt bonica.
Olga Herrerías Gili

Jo recordo que el pati era més gran. Recordo que l’encarregada de la cuina ens donava
més postres als interns i també recordo que la germana Llopis als interns ens renyava
quan anàvem a dormir.
Albert Josa
Paleta

Jo recordo les sortides i excursions que vam fer, com la de la granja escola a Juneda i
quan anàvem a resar a la capella. Vaig fer amistats amb companys que encara conservo
avui en dia. I m'ha fet molta il·lusió que professors que vaig tenir a la meva infància hagin
fet classe també a les meves filles.
Recordo també les primeres classes d'informàtica i de mecanografia.
Ferran Cangas López
Packaging Manager
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