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E d i t o r i a l 
 
 
 
 
Era l’abril de 1990, quan sortia a la llum el primer número de la revista de 
la nostra escola “La finestra”. Era una revista, que sortia amb vocació de 
continuïtat i amb la pretensió de que fos un mitjà de comunicació, que 
pogués servir d’estímul per a la creativitat i informació de tots els alumnes 
i en el qual poguessin exposar els seus sentiments i vivències a  tots els 
membres de la comunitat educativa. Així deia l’editorial d’aquell llunyà 
primer número. 
 
Per unes raons o d’altres, la continuïtat que preteníem no es va poder dur 
a terme i han passat divuit anys, perquè tornem a posar a les vostres mans 
un nou exemplar de la revista... i sembla que no ha passat el temps, perquè 
en essència és el mateix, una revista feta per nens de la nostra escola i per 
a les famílies de la nostra escola i feta amb la mateixa il·lusió d’aquell 
temps. 
 
En aquest exemplar podeu trobar com a plat fort, una mostra d’algunes de 
les feines i activitats que fan els nostres nens a les seves aules i una 
ressenya d’allò que va fer cada classe a la passada setmana cultural, que 
com bé sabeu, aquest any s’ha dedicat al foment del consum de les fruites i 
verdures, per tenir una alimentació sana i equilibrada. 
      
Per acabar de condimentar la revista, hem posat d’entrant una entrevista 
amb el nostre cuiner de tota la vida, de guarnició unes poques notícies de 
l’actualitat del nostre centre i de postres un parell de pàgines 
d’entreteniment. 
 
Esperem que la digeriu amb gust i continuant amb el símil gastronòmic 
que us sigui de profit i que aviat podem convidar-vos a elaborar i degustar 
un nou menú de “La finestra”. 
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Notícies del Tarradellas 
 

 
 
 
Colònies 
 
Aquest any els nens i nenes de 4t i 6è estem molt contents, sabeu per què? Doncs, 
perquè aquest curs MARXEM DE COLÒNIES! 
 
Els dies 21, 22 i 23 de maig els alumnes de 4t anem a «El Collell», que està molt a prop 
del llac de Banyoles. 
 
Una setmana més tard, els dies 28, 29 i 30 de maig els alumnes de 6è marxem a «La 
Garbinada» que està a Torroella de Montgrí. 
 
Tan de bo ja fos maig per començar a gaudir de les colònies! 
Esperem passar-nos-ho molt bé! 
 
 
Setmana Cultural 
 
Aquest curs durant la setmana cultural hem treballat les fruites i les verdures. Ha estat 
molt divertit!!! Hem fet murals, exposicions, manualitats, receptes de cuina… i hem 
après moltes coses sobre les hortalisses i la fruita. 
 
Sabeu una cosa??? 
 
La infància és un període de la nostra vida en què necessitem molta energia per créixer i 
per poder córrer, fer deures, jugar, estudiar…doncs les fruites i la verdura ens aporten 
nutrients molt importants per al nostre cos i per la nostra salut. 
 
Animeu-vos a menjar-ne 5 al dia!!! 
 
Pissarra digital Interactiva 
 
Al final del primer trimestre, ens van col·locar la primera PDI de l’escola, a la sala de 
reforç de la primera planta. 
 
És meravellosa, perquè ens permet fer moltes coses (recerques a internet, veure 
pel·lícules i presentacions, executar programes i aplicacions de reforç de totes les 
assignatures,...) i podem interactuar amb ella amb el dit, per això es diu digital. Com 
que té la pantalla gran, podem veure-la tots alhora i participar col·lectivament a les 
activitats. 
 
Els professors i professores estem fent formació, per tal de tenir un bon domini 
d’aquesta eina i aviat tindrem una segona pissarra, que instal·larem a l’aula de suport de 
la segona planta i així els alumnes podran accedir a ella amb més freqüència. 
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Els alumnes de 6è hem fet una entrevista a 
l’Andrés, el nostre cuiner de l’escola. Esperem 
que us agradi! 
 
Quin és el menjar que creus que els agrada 
més als nens? I la fruita? 
 
Doncs…la pasta: com els macarrons, els 
espaguetis, la sopa, etc…I els costa molt menjar 
els llegums, però s’ho acaben menjant. I de 
fruita: la taronja, els maduixots, les pomes, les 
peres, etc… 
 
T’han felicitat mai pel teu menjar? 
 
Sí, moltes vegades. Pel carrer les mares em 
pregunten com faig els dinars -contesta rient. 
 
Quin és el plat que et surt millor? I el pitjor? 
 
Ja, ja! -riu- Tots, no? Per dir alguna cosa… el 
pollastre al forn. Jo crec que no em surt cap 
malament. 
 
Quant de temps trigues a fer cada dia el dinar 
per als nens? 
 
Doncs…unes tres hores i mitja. 
 
Quin és el primer dinar que vas fer la 
l’escola? 
 
Ara no me’n recordo molt bé, però crec que va 
ser arròs a la cubana. 
 
Tens ajuda a la cuina? 
 
Es clar, la meva filla. 
 
Penses que els nenes de l’escola a casa 
mengem bé? 
 
Em sembla que no…mengeu molta xocolata, 
pizza, etc… 
 
Què és una dieta equilibrada? 
 

 
Menjar de tot.  
 
Abans de repartir el menjar, el proves? 
Sí, es clar, per mirar el punt de sal. 
 
On vas néixer? 
A Còrdova. 
 
Quin és el plat que més t’agrada de la teva 
terra? 
 
El gaspatxo. 
 
Ja de petit, t’agradava cuinar? 
 
Sí, ajudava a la meva mare. 
 
Què cuinaves? 
 
Peix, carn, deixava les coses preparades per 
després cuinar-les. 
 
A quina edat vas prendre la decisió de ser 
cuiner? 
 
Als 16 anys. Ho porto a la sang! 
 
On vas aprendre a cuinar? Qui et va 
ensenyar? 
 
Els  Jesuïtes de Sarrià. Em va ensenyar un home 
gallec que es deia Eduardo. 
 

Entrevista al cuiner de l’escola, l’Andrés 
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T’interessa la cuina moderna com la que fa en 
Ferran Adrià? 
 
Sí, tot el que sigui per aprendre m’agrada. 
 
Has estat en alguna altra escola de cuiner? A 
on? 
 
Sí, en los Salesianos de Mataró. 
 
Tens fills o filles? 
 
Sí, tinc 6 fills. 
 
Es dediquen o es dedicaran a ser cuiners? 
 
No, només la meva filla. 
 
Per què ets cuiner? Quants anys fa que 
cuines? 
 
Perquè sempre m’ha agradat. Des de ben petit. 
 
A casa ets tu el que cuines? 
 
A vegades. 
 
Les fruites que mengen al menjador són de 
temporada o de hivernacle? 
 
De temporada. 
 
Ets sents feliç si els alumnes es mengen tot el 
teu menjar? 
 
És clar, molt content. 
 

 

T’agrada la fruita? Quines t’agraden? 
 
El meló, la síndria, les peres, les taronges, etc… 
 
El aliments que cuines són de bona qualitat? 
 
Sí, es clar, els compro pel matí. 
 
T’ha sortit alguna vegada dolent el menjar? 
 
No.  
 
Tu creus que ets un bon cuiner? 
 
Jo no ho tinc que dir, sinó els alumnes. 
 
Quina nota et posaries de l’1 al 10? 
 
Jo no em tiraria flors, però crec que un 9. 
Si no fossis cuiner que series? 
 
No sabria fer una altra cosa a la meva edat. 
 
Utilitzes mesures higièniques amb els 
aliments? 
 
Es clar, abans d’entrar a la cuina, m’he de rentar 
les mans, etc… 
 
Tens bona relació amb les monitores del 
menjador? 
 
Sí, som companys de treball. 
 
T’has fet mai mal amb un estri de cuina? 
 
Amb tots els estris. Una vegada em va tallar un 
company amb un ganivet de cuina el dit, sense 
voler, i em van tenir que cosir. La cuina és molt 
perillosa i a l’escola hi ha unes normes, com per 
exemple que els alumnes no hi podeu entrar.  
 
Moltes gràcies Andrés. Has estat molt 
amable! 
 
6è A i 6è B 
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Els alumnes de 6è A i B vam anar el dimecres 20 de 
febrer a veure una pel·lícula al cine IMAX de 
Barcelona.  
 
És un cinema que es veu en una pantalla gegant. Vam 
anar a veure EL COS HUMÀ. 
 
Van explicar amb claredat com era el cos humà per 
dins: 
 

- imatges del cor, l’estómac, intestins, aquestes 
feien una mica de fàstic. 

- vam veure com es produïa la suor 
- també imatges de la calor que desprèn un cos 

- veure com es mouen els ossos d’un nadó va ser divertit 
- com són les neurones i que moren sense poder regenerar-se 
- impressionant va ser el creixement dels pèls fins a 30m 
- com els nadons es movien sota l’aigua més temps que els adults 
- els pèls de l’orella quan senten música es mouen de pressa 
- l’ull vist de molt a prop impressiona 
- els problemes dels adolescents… 

 
 
La pel·lícula va ser espectacular, no havíem vist mai res igual ni en els llibres del cole, 
ni a microscopi, en algun documental de la tele sortia alguna cosa, però com a la peli 
no, tot era molt real i interessant perquè vam aprendre moltes coses noves. 
 
 
                                                               Els alumnes de 6è A 
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El dia 28 de febrer els nens de 5è i 6è vam anar al Teatre Modern a veure una obra que 
era divertida, entretinguda i molt humorística, anomenada “Xarivari”.     
A l’obra només surten dues persones. I anava de: 
A la primera escena surt una mena de ball. 
A la segona surt un home que té una marioneta humana i la marioneta vol marxar.  
A la tercera  dos homes amb un gos cadascú, un gos es deia Xusca i l’altre Escolinet. Els 
dos homes es van barallar i feien que el gossos  es mosseguessin però el gosset i la 
gosseta estaven enamorats i feia molt de riure. 
La següent escena va d’un home que cantava molt bé però que li van treure la veu, va 
anant buscant fins que va trobar una botiga on venien veus. Va provar-se moltes veus 
algunes molt divertides i d’altres que feien por, veus, com d’òpera, d’un nen petit, 
etc…Finalment va trobar la seva i va tornar a cantar. 
L’última escena tractava d’un amor impossible perquè havia un home que estimava una 
dona molt alta però ell era molt baixet i petit; l’homenet volia donar-li un petó i  no 
podia. Quan volien anar a passejar la dona que era tan alta no cabia al cotxe. Al final 
l’homenet va tallar les cames a la dona i van ser molt feliços. 
 
 

Algunes crítiques 
 
Va ser una obra molt divertida i graciosa 
tenia molt bona qualitat en el so i les 
cançons tenien molt de ritme.   
 
Ho han fet molt bé i crec que a tothom li 
va agradar, però potser podien haver fet 
l’obra més llarga.  
 
A mi no em va agradar molt. Em va 
semblar de nen petits. 
 
Jo convido a la gent que vagi a veure-la.        
 
Classe de 6è B 
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JOCS FLORALS 

Música a l’aula 

Sant Jordi 
 
Sant Jordi arriba com un cavaller 
 amb la seva llança travessa el carrer. 
 
 Ja veu la princesa que el drac vol menjar
 si no es dóna pressa, ella morirà. 
 
 Li clava la llança, cau escalabrat, 
 la pobra princesa, visca! s’ha salvat. 
 
 La rosa creixia; Sant Jordi l’ha agafat 
 i a la princesa ja li ha regalat. 

Troba les 7 diferències! El Monstre de Banyoles 
 
És el mon, mon  
el monstre de Banyoles,  
que men, men, men,  
que menjava persones ¡oi tant!  
és el mon, mon, el monstre de Banyoles,  
una per dia sense fer terrabastall. 

Endevinalla musical 
     

¿Aquest estiu anirem a la platja? 
 

(Si coneixes les notes musicals trobaràs la resposta) 
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La sortida a la ràdio  
 
Mariam Hola! Sóc l’única de les nenes del grup dels lectors que varem llegir un conte a la ràdio. 
Érem el Ramzi, l’Iliyas, el Mohammed, el Brandon, el Carlos, l’Agustí, l’Àlex, la Magdalena i 
jo: la Mariam. Però la Magda i l’Àlex no van llegir.  
 
Magda Dos  mesos  abans  ens  varem  preparar  llegint  el  conte  a  la  classe. 
 
Àlex  La Irene em  va dir que nosaltres  havíem de llegir un conte de deu fulls per anar a la ràdio. El 
dijous 13 de  març  varem  anar a la ràdio. 
 
Iliyas  A la ràdio hi ha un senyor que es diu David que ens va regalar coses: un got per l’aigua, 
enganxines i el  programa de la ràdio. També ens va explicar coses de la ràdio 
 
Mariam El David ens va ensenyar la ràdio. Ens va fer preguntes i  també ens va ensenyar la 
discoteca que no era per ballar; era un magatzem de discos! 
 
Magda Desprès  varem  arribar  a  la  sala  de gravació on  vam  llegir. 
 
Àlex  Abans  de llegir ens varem  presentar tots. 
- “Hola ! Em dic Alexander  Paun. Sóc de Romania  i  vaig de reserva.” 
 
Magda  Jo  em  vaig  presentar  així: “Hola!  Em  dic  Maria  Magdalena  Paun. Sóc  de  Romania. 
Tinc  12  anys.  I vinc de  reserva.” 
 
Àlex  La  meva  germana  i jo varem escoltar els   altres  mentre  llegien. 
 
Brandon Quan varem sortir  de la ràdio varem anar al parc  de  l’església  que està davant la  ràdio. 
Al  parc varem  esmorzar i  jugar. Hi havia  tobogans, gronxadors normals i un  dofí i un lleó. 
Al migdia vam tornar a l’escola. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

La ràdio em va agradar perquè 
mai hi havia anat, perquè vem 
llegir un conte i ens van donar 
coses molt maques. Agustí 

M’ha agradat 
a mitges. 
Mohammed 

La ràdio m’agrada perquè els 
seus professors són graciosos 
i bonics i tota la ràdio és 
bonica i m’encanta el conte 
nostre. Ramzi

M’ha encantat principalment 
quan vem entrar a la ràdio. És 
molt maca la ràdio i el conte.  
M’ha agradat el meu paper de 
narrador. Mai oblidaré aquell 
dia!  Carlos 

Aula d’acollida 
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Bústia 
 
 
M’agrada... no m’agrada 
 
M’agrada molt el gimnàs nou, els profes i la relació amb els/les alumnes… Però el que més m’agrada 
de l’escola és el menjar del cuiner. Està boníssim!!! 
També m’agraden les classes que fem de català, anglès, mates, etc i sobretot l’hora del pati… 
El que no m’agrada és la part del pati que té sorra, preferiria que tot estigués asfaltat. 
 

Valentina 
 
El personatge misteriós 
 
A mi m’agrada molt llegir les pistes del personatge misteriós per endevinar-ho… és molt divertit!!! 
 
Tu creus que és molt difícil??? 

Lobna 
 
El pati 
 
M’agrada molt el pati de la meva escola perquè és molt gran i puc amargar-me a molts llocs…també 
estic contenta amb la font que han posat per beure aigua. 
 

Carolina 
 
El vici d’internet 
 
Internet és bo per moltes coses: per exemple buscar treballs, jugar a vídeo jocs, buscar rebaixes, per 
viatjar a altres països, estudiar, parlar amb els amics… 
 
Però, el que no està bé, és dedicar temps per buscar tonteries o entrar a pàgines que són per adults. 
 

                                                                                                        Dounia 
 
 
Excés de vídeojocs  
 
Jo crec que són necessaris perquè tenim que desconnectar de l’escola, els deures, etc…  
Però no és bo que estiguem tot el dia davant la tele o la vídeoconsola. A part de que ens posem molt 
nerviosos ens afecta a la vista. Hi ha altres alternatives com :sortir amb els amics o llegir. També 
podem estudiar, repassar, fer deures o podem apuntar-nos a classes extraescolars. 
 

                                                                                                                               Paula E. 
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Com ja sabeu L’AMPA és una associació 
sense ànim de lucre formada per les 
mares i els pares de l’escola que 
voluntàriament col·labora en l’organit-
zació escolar. 
Les relacions entre les famílies i el 
centre escolar són molt importants per 
aconseguir coherència i eficàcia en el 
procés educatiu. 
 
Tenim com a objectius 
 
- Ser la veu dels pares a l’escola. 
Recollint les iniciatives i suggeriments 
dels pares i mares o dels alumnes. 
- Fomentar la col·laboració i partici- 
pació de les mares i els pares en tot allò 
que preveu el projecte educatiu de 
l’escola. 
- Donar suport als membres de 
l’associació, i als pares i mares en 
general, en tot allò referent a l’educació 
dels nostres fills.  
 
JUNTA 
 
Els membres de la Junta actual són els 
següents: 
  
Presidenta: Montse Franco. 
Vice-presidenta : Montse Marcilla 
Secretaria : Aurora Periane. 
Tresorera: Nati Almazán 
Vocals: Núria Farran 
            Viviana Baroni 
            Susana Mateo 
            Encarna Martínez 
    Jordi Trujillo 
 
 

 
 
Notícies d’última hora  
 
- Sabeu que hem estat nomenats en 
XXII Nit de l’Esport com a Millor AMPA 
en promoció esportiva de l’any 2007.  
 
Malauradament no vam guanyar! 
 
 

 
- Ja tenim aquí les samarretes!!! Ja us 
direm quan heu de venir a buscar-les. 
 
- Aviat us informarem de la data de la 
propera Assemblea Extraordinària en la 
que demanem la vostra assistència. 
 
- No cal recordar-vos que sempre 
necessitem la vostra col·laboració. Esteu 
benvinguts sempre que vulgueu. 

A M P A 
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2.  Sucre
3-  Aigua

     1. Llimones

1. OLOREM  
       LES LLIMONES 

2. TREÏEM EL SUC       

3. POSEM SUCRE 4. AIGUA

5. REMENEM
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ELS ALIMENTS I ELS SEUS 
NUTRIENTS 
Els aliments 

són bons i amb nutrients 
cal alimentar-nos bé. 

Amb diferents tipus també ? 
 

Sí,tenim la fruita, 
la verdura i la carn 

que ens donen proteïnes 
per fer-nos ben grans. 

PAULA E 

L’ ALIMENTACIÓ 
L’alimentació és important 

ens ajuda a créixer i estar sans, 
de tot una mica hem de menjar 

verdura, peix, fruita i carn. 
 

A poc a poc hem de mastegar 
per poder els aliments tragar, 

i la llet no hem d’oblidar 
si els ossos volem cuidar. 

SERGI G 
 

 

EL MELÓ 
 

Amb el ganivet, 
obro un foradet, 

petit i rodó 
dins d’un meló. 

 
El meló tot dolç i rodó, 

també balladador 
dóna voltes sense parar, 

al terra comença a caminar. 
JAVIERA 

 
EL MENJAR 

 
A mi m’agrada tot el menjar 

Boig em fa tornar, 
menjo de dia i de nit 

fins que em faig un bon tip. 
 

Les verdures i el peix m’agraden 
més que les llaminadures i el greix, 
el pebrot és el que més m’agrada  

però no el que venen en pot. 
DANIEL D 

 
 

ALIMENTACIÓ   VARIADA 
 

La fruita és bona i alguna rodona 
també hi ha ous  

que estan molt bons 
si tu els cous. 

 
També hi ha els macarrons 

que no són marrons, 
ens agraden amb tomàquet 
que també esta molt ric. 

    CARLA C.

 
L’ALIMENTACIÓ 

 
L’aliment és essencial  

el necessitem per caminar. 
L’aliment és vital 

molts nutrients ens aportarà. 
  

Si menges verdures 
creixeràs en alçada. 
Si menges confitures 
ho faràs en amplada. 

CRISTIAN. E.
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La maduixa 
 

La maduixa és vermella  
i no s’assembla a una estrella 

però si que s’assembla a una meravella 
Si te la menges tu també  

Seràs molt bella 
 

                          MARIANA 
 
 

 
EL MADUIXOT 

 
El maduixot és més gran que el barret d’un bruixot. 

Està més bo que el torró. 
El seu color vermell tant bonic com el d’un rosell. 

          
                             Víctor M.G. 

 
Col-i-flor 

 
Una col-i-flor,  
petita i rodona,  
plena d’alegria 
però sense por. 

Què bonica la col-i-flor! 
Què bonica la blanca flor! 

  
                     Carla P.B 

 

             
La mandarina 

 
La mandarina és taronja  

com una posta de sol. 
La mandarina és rodona  
com la pilota de futbol. 

 
                          Aitor V.L  

                   
 El meló 

 
El meló es rodó. 

El meló està molt bo. 
  El meló té un color verdós, 

Aquest color es preciós. 
 

                       Zohra L. B 
      

 
 

 
La cirera 

 
Dos orelles vermelles, 

Una diadema 
 verda, 

Amb un cor dur i  
els ossos tendres. 

 
                       Maria M.C 

 
  La poma 

 
Sóc una poma, 

Sense punt i coma. 
No te’n vagis a Roma, 

només per menjar-te una poma. 
 

                             Laia Lorenzo E. 
 

 
 

 La maduixa 
 

Maduixa,maduixa 
Bona i rodona 

Amb la pell fina, 
Es menja crua. 

Té la pell vermella. 
Té les fulles verdes. 

De totes les fruites petites del món, 
amb sucre o amb nata, 

que bones que són! 
                    Maria Magdalena 
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