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Amb sal i pebre
CANVIS A L’HORA DE MENJADOR
Comencen a ser un clàssic d’aquesta secció. I és
que el menjador d’aquesta escola és un ens viu en
constant evolució. Es tracta de gaudir de l’hora de
l’àpat, tot dinant amb els companys i companyes.
Això sí sense pressa però sense pausa que som
molts a gaudir d’aquest moment de companyonia i
germanor... les taules estan organitzades en grups
fixes(?) de sis i l’horari d’entrar a dinar també ho és
( de fix!). D’aquesta manera, molt amablement i de
bon rotllo es va “convidant” l’alumnat a endinsar-se
cap al menjador tot emprant la megafonia: “Bon
dia, alunmnes de l’Escola, avui és dia 12 de
novembre, són les 13.00 del migdia i la temperatu-
ra a l’exterior és de 19 graus. El cel és serè amb
algun núvol d’evolució diürna... 1r d’ESO ja pot
entrar a dinar, primer d’ESO últim avís,  que es pre-
pari  2n d’ESO, va no badeu que és tard, 3r ja
podeu entrar i 4t ja hauria d’haver acabat. Vinga
som-hi, som.-hi...Un dos, un,dos!
i el que havia començat com una sessió de tai-txi

acaba com una classe d’Aeròbic bucal al més pur
estil Eva Nassarre. Cal dir que l’acompliment del
sistema serà bonificat amb un positiu a les classes
d’Ed. Física, ja que la forma que s’aconsegueix és
immillorable!

QUE VINGUI EL FRED!!!

Aquest és un manifest urgent, seriós i desesperat!
dirigit a meteoròlegs, departaments celestials i
borrasques en general. Necessitem que arribi el
fred. Enyorem haver de perseguir els alumnes per-
què baixin al pati a l’hora de...pati, barallar-nos amb
els típics tastaolletes del migdia (ara self, ara
“biblio”. ara... quina atenció a l’alumne deu
tocar???”) “prou excuses i cap al...PATIIIII!” Ens
morim per contemplar les carones envermellides i
els nassos humits dels futbolers quan pugen a la
classe... i sobretot, sobretot, enyorem poder-nos
TANCAR a les aules, amb els radiadors flamejants,
socarrima-criatures, i no haver de suportar l’elevat
índex acúsic que entra dels passadissos i de les
finestres obertes i que converteix cada classe en
una audàcia digna de l’Indiana Jones.

Professorat afònic i acalorat

Encetem una nova secció que pretén informar-vos
sobre temes i aspectes absolutament TRANSCEN-
DENTALS I PROFUNDS.

EL REBOST: 
La família Mestralera té un “carretó” d’anar a com-
prar força gran... les nostres boquetes endrapen
entre moltes altres coses:

75 dotzenes d’ous cada setmana.
50 Kg. de fruita cada dia.
50 barres de pa cada dia.

I a aquestes dades hi podem afegir els macarrons i
el tall, la salsa de tomàquet, els iogurts... Buff quant
de menjar!

LA PISSARRA
En aquesta casa també es treballa molt. Si tots uti-
litzéssim una mateixa barra de guix hauríem de bus-
car”l’extragran”. Entre tots necessitem 240 m de
guix cada any. Per a situar-nos:

Torre Agbar: 142m.
Hotel Arts:154m.
Guix de l’Escola: 240m.
Torre de Collserola 288m

CURIOSITATS!!
ANIVERSARI FELIÇ
Si un dia decidíssim posar espelmes a un pastís per
a tots els nostres alumnes, esgotaríem les existèn-
cies de cera del país. Entre tots sumen 4335 anys!
i mentre els tendres alumnes de P3 en sumen 75 , a
2n de Batxillerat arriben als 595!

CORRE, CORRE!
A l’Escola gaudim d’una forma física immillorable.
Els alumnes de 6è i de 1r d’ESO van fer una prova
de resistència en la que havien de córrer 1000 m. Si
sumem esforços tenim que entre tots van córrer 45
Km. Així doncs si haguessin fet una cursa de relleus
haurien arribat a Igualada

TITES TITES!!
Cens oficial del bestiari de l’escola (sense tenir
en compte alguns exemplars de les classes...)
1 peix d’aigua freda, en peixera, amb nom: Susi
50 Peixos (petits) d’aigua més freda, en estany,
sense nom.
10 peixos (grossos) en la mateixa aigua freda i en el
mateix estany i també sense nom.
Nombre oscilant de gripaus i granotes reinetes, al
pati de les tortugues
4 Tortugues mediterrànies sense nom, al pati de les
ídem
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HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:

Els professors i professores que han treba-
llat amb els grups:

Montse Prats, Raquel Puig, Marta Piñol,
Teresa Font, Carme Bosch Glòria Mañé,
Anna Torres, Susagna Font, Montse Viñolas,
Carme Duran , Dani Urbano, Eulàlia Riera,
Viqui Burgués, Ruth Zamora.

Explicant-nos experiències:

Pere Carrera, Alèxia Jansana,  Jordi Gómez.

Supervisant treballs d’alumnes:

Josep Marí.

Dissenyant la portada: 

Víctor Querol.

Des del Club de lectura:

Nil Camaló, Xavier Hernández, Pep Lacima,
Alejandro Polo, Artur Romero, Mireia
Sospedra, Irene Subirana, Nil Vicens, Elena
Abril, Irene Alguacil, Marta Duran, Laura
Duran, Albert Marsà, Oriol Massagué,
Carolina Molina, Carlos Porcel, Eulàlia Riera.

Recollint totes les imatges i salvant tots els
entrebancs informàtics:

Bernat Romagosa

A tots ells, moltes gràcies!!

Eulàlia Riera

Dimarts, 14 de novembre. 12.34 p.m.

Estic asseguda davant l’ordinador de la
Biblioteca i m’enfronto al desafiant espai en
blanc de l’Editorial. Què redimonis hi puc
escriure?. Que parli de l’escola, que sigui
seriós però que no faci adormir els lectors
a la pàgina 3. Al meu costat la Viqui vigila
un examen de “Mateslletres” i els alumnes
de 1r de “Batxilleratlletres” seuen escam-
pats en les diferents taules tot escanyant
les neurones per descobrir si el preu de
l’entrada del cinema de l’exercici 1 és gra-
tuïta o si a sobre t’hi donen diners (aques-
ta opció ja és descartada pels alumnes
més desperts). Lluny, a l’altra banda de la
mampara que divideix la “biblio” i en fa apa-
rèixer, com per art d’encantament una aula
de desdoblament, els de primària, amb la
Lisa, representen una obra de teatre en
anglès, “en veu baixa”, per no molestar als
que s’estan examinant. Fora, al pati, els de
segon d’ESO tindran un “retard” a la llibre-
ta de notes del Valero perquè s’han canviat
massa a poc a poc... El Bernat, a informà-
tica escaneja els dibuixos de primer i “torra”
la versió u de les imatges de la revista. Hi
haurà una versió dos i esperem no arribar
a la tres. I el temps transcorre gairebé de
puntetes. Els de l’examen van resolent poc
a poc als enigmes, a primària ja és hora i
els improvisats actors baixen a dinar. Els
de 2n d’ESO corren a dutxar-se (també
aquesta vegada aniran tan tard?)... I l’har-
monia aviat serà rebombori i l’examen
haurà acabat. M’adono que la pàgina s’es-
criu sola. M’agrada la rutina d’aquesta
Escola i la seva apassionant “normalitat”.

Ah! i per l’Examen no patiu! sempre hi ha el
recurs que faci mitja... i que compti molt
poquet!

Dibuixos de la portada a càrrec dels alumnes  de 5è

de primària
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Ens expressem 
tot dibuixant

Els nens i nenes de la classe dels cargolets  volem saludar-vos. Fa molt poc que som a
l’Escola i ens anem acostumant al vostre ritme. Ens agrada molt fer-nos grans i tot el que
anem vivint ens hi ajuda. Encara no sabem escriure i algunes coses ens són difícils de dir
però amb els colors i el paper ens ho maneguem molt bé. Anem deixant el gargot i cada
vegada anireu entenent més les nostres creacions... i sobretot no patiu! uns anem més de
pressa i els altres més poc a poquet... però treballant, treballant tots arribarem al mateix
lloc!!

UNA MAMA I UN NEN             PAULA M.

UN SENYOR QUE ACOMPANYA LA
NENA A L’ESCOLA CARLA.

UN PIRATA EMMA T.

LA MAMA ANA H.
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l’aparador:

Aprenem coses sobre els esquirols

P4

Els nens i nenes de la classe de P4 han treballat l’esquirol. És l’ani-
malet que ens representa.
Han après moltíssimes coses:

Tenen el pèl rogenc i marronós.

La panxa és blanquinosa i,  quan noten
algun perill, l’ensenyen clarament!

Són bons saltadors!

La cua és llaaaarga i alta per equilibrar el
cos quan salten pels arbres.

Mengen glans, fruits del bosc, llavors i
per esmolar les dents juguen amb les pin-
yes dels pins.

Són despistats i a vegades no recorden on
han amagat el menjar per poder sobreviu-
re tot l’hivern. 

Fan niu a dins del tronc d’un arbre.
Potser alguna vegada en veiem algun en
els parcs de les nostres ciutats.

Com veieu és un animal força curiós i del que se n’aprèn molt, però també és molt
difícil de dibuixar. esperem que us hagi agradat la petita representació dels nostres
dibuixos
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P5

Al llarg de molts dies, els nens i nenes de la classe dels pingüins hem estat treba-
llant el cos humà i n’ hem après moltes coses: el nom dels ossos, el que hi ha dins
del cos, per a què serveixen els músculs, …
Hem fet un recull de tot això perquè tots vosaltres sapigueu què és el que sabem
i… ja veureu quin munt de coses !!

Treballem el cos humà

Músculs (Víctor G, Joan)

Els pulmons (Berta) 

Els forats cap on va un braç i l’altre braç

(Miquel)    

El cor (Marta B, Jana, Jan

L’estómac (Sergi, Víctor Q)

La bossa on va el menjar (Sofia)

El tub per on va el pipí (Arnau H

La sang (Maria Q)

El tub per on passa el menjar  (Clara,

Maria B)

Els músculs dels peus (Pau V)

QUÈ TENIM AL NOSTRE COS ?

La nineta i el cervell (Aina)

La nineta dels ulls (Berta M)

El melic (Miguel)

L’ Esquelet (Guillem, Lourdes)

Els ossos (Maria B)

Les espatlles (Miguel, Nil)

Les costelles (Marta B, Arnau H, Cristina)

La columna vertebral (Clara, Marta J)

Clavícula (Sergi, Pau G)

El fèmur (Jana, Héctor)

El radi (Arnau C)
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English Corner

NEW ENGLISH WORKSHOPS

This school year we have started new workshops for all Primary courses. We do the
workshops once a week during one hour and we divide the pupils from each cycle
into four groups of ten or twelve kids. This is an easy way to work with the pupils
and have fun while we are learning.

With “Cicle Inicial” we are doing the Games
Workshop. We have great fun preparing our
own games and playing with them. The
pupils have been working hard to do a nice
Memory Game with pictures and the words
which describe them. At the moment we are
working on a poster with our names to
decorate our room at home.

The English theatre Workshop is done with
“Cicle Mitjà” pupils. We are studying “The
little red hen” tale. We adapted the original
story to us: we wrote new parts, we chose
the farm animals we wanted to be and we
did beaks and ears to characterize our cha-
racters. At the moment we are practicing
the performance and we are going to repre-
sent it to our classmates at the end of the
term.

With “Cicle Superior” we are doing English
festivities and traditions. During this term
we have been preparing Halloween. We
decorated the hall with all the material that
Primary pupils prepared and we performed
the “Trick or treat” song for the kids from 3
years old to the oldest in Primary School. At
the end of our performance we gave all of
them some sweets. During each term we
will study the typical celebrations in English
speaking countries.
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l’aparador 1r

Comencem la Primària!!

Els nens i nenes de 1r s’enfronten a un nou repte: començar l’Educació primària!
Queden enrere els dolços dies de parvulari... ara tenen un horari, nou professorat i
estan esforçant-se fort amb la lectura i l’escriptura...aquestes són les seves prime-
res impressions!

M’agrada l’Escola i totes les coses de pri-
mer: Tutoria, matemàtiques. M’encanta
informàtica. la meva mestra és molt ama-
ble.

Oriol Fígols

M’agrada molt aquesta classe perquè hi ha
una nena nova que es diu Marta.

Laia Teuler

M’agradava més parvulari perquè hi havia
una caseta al pati.

Sara Barros

M’Agrada estar a 1r de primària perquè
m’hi trobo molt bé.

Rocío Luque

Em va molt bé l’Escola des de que he
començat primer. Em va tan bé que tot
m’agrada i tots els professors són molt
amables i simpàtics

Alèxia Sanz 

L’Escola on anava abans és diferent per-
què les taules eren rodones i la meva profe
es deia Oti i a la Mestral tinc molts profes
que m’ajuden a llegir.

Marta Daudé

A primària m’ho passo molt bé sempre.
Laia Cotillas

M’agrada primer perquè aprenc a escriure
i tenim coses noves: Carpetes i llibres.

Marta Badal
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Els nens i les nenes de segon de primària. Que ja comencen a ser molt i molt grans!!
estan aprenent a conèixer allò que els envolta. El món quotidià que a vegades, per ser-
ho massa, desconeixem.

Van començar per un tema que us serà familiar: “Coneguem la nostra Escola”

I el primer és el primer! Per què es deu dir Mestral la nostra Escola Mestral???

Abans d’explicar-los fil per randa tota la història, la Glòria la seva mestra va deixar córrer
la imaginació dels seus alumnes:

Perquè comença per M de Mestral.

Perquè fa molt de vent al pati.

Perquè hi bufa el vent de Mestral.

El senyor que va decidir tenir aquesta
escola es deia Mestral.

El “jefe” no sabia com dir-li i el primer
que li va venir al cap va ser Mestral.

La muntanya es diu muntanya. La M.
Doncs Mestral!

Perquè el que va construir l’Escola es
deia Mestral de cognom.

És un vent molt potent i volien que
l’Escola tingués un nom potent.

Al construir l’Escola, en aquell moment,
bufava el vent de Mestral.

Perquè és l’Escola que té els millors
mestres dels món!

Per què la nostra Escola es diu Mestral? 

La solució a l’enigma ens l’ha donada la Pilar. Quan es va fundar l’Escola, es va pensar en el nom d’un
vent fort, poderós i amb energia que animés a alumnes, mestres i pares i mares a seguir el seu exemple.
Us sembla que ho van encertar? A nosaltres ens sembla que sí! 
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Aquest any en el Cicle Mitjà volem fer “batuka” mental i ens entrenem amb els nous
jocs matemàtics: el Rummikub, el dòmino, el tangram, els pentominos, el master-
mind i les cartes de càlcul. Els nens i les nenes de 3r i 4t han rebut molt bé la inicia-
tiva.
Aquestes són algunes de les seves valoracions:

Els jocs nous són molt divertits. He jugat al Rummikub i és molt divertit, es tracta de fer
trios de nombres i que no et quedi cap fitxa.
Aleix Díaz

El meu racó preferit és el tangram. És xulo perquè pots fer diferents figures.
Víctor Redondo

Tenim racons nous, jo he jugat al tangram i al Mastermind, m’han agradat moltíssim però
eren una mica difícils.
Àxel Cancio

A mi m’ha agradat molt el Rummikub perquè és un joc de concentració que només hi
poden jugar quatre persones.
Anna Badal

Els racons de mates són una estona de diversió i de concentració del cap. I és molt guai!
Francesc Baltasar

Amb els jocs nous m’ho passo bé i jugant fem mates i aprenem més bé les sumes, les res-
tes i les multiplicacions.
Laia Juvanteny

l’aparador 3r

Al Cicle mitjà juguem amb les “mates”
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El mastermind fa pensar moltíssim i és molt divertit perquè un nen ha de fer una combina-
ció secreta de colors, i l’altre ha de descobrir-la. Amb unes fitxes negres i blanques li dónes
pistes de quìnes està endevinant.
Pau Vicens

El Rummikub és molt divertit: t’has de pensar una estratègia i fer totes les combinacions
que puguis fent trios i escales de nombres fins que et quedes sense fitxes i guanyes!!!
Albert Bolorino

El domino és súper divertit, la Susagna ens ha explicat noves regles: si per exemple hi ha
un 3 i a l’altra banda un 2 i tu tens un doble 3 i un doble 2,els pots tirar a la vegada...així
tires dos fitxes !!
Pau Andreu

A mi m’agraden tots els jocs perquè són matemàtics i m’encanten les mates: un dels que
més m’agraden és el Rummikub perquè a casa també hi jugo...ja estic entrenada!!!
Blanca Garcia

Cartes de càlcul: és un joc molt interessant de fer parelles de multiplicacions, emparellant
les respostes.
Si algú no es sap les taules de multiplicar o li costen...el recomano!!
Ivan Godoy

Jo he jugat al tangram i és molt divertit perquè t’hi enganxes fàcilment i no pares de fer
figures,encara que algunes siguin complicades de fer.
Martí Bosch

El Mastermind és molt “guai” perquè és com d’espies: has d’endevinar el codi secret amb
colors que ha preparat l’altre jugador.
Elíes Delgado

imac
Rectángulo
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l’aparador 5è

La guerra i la pau

Ara la guerra consisteix a utilitzar la força per
obtenir allò per què lluiten. La força és una cosa
natural que l’ésser humà té dins seu. La pau, en
canvi, el protegeix. La força crea problemes gaire-
bé sempre. 

Bonic o lleig

Aquest llibre t’explica que les coses boniques i les
coses lletges influeixen molt en el nostre humor. En
el llibre hi surt un exemple que diu que, si dines en
un parc ben bonic, per exemple, amb l’herba fresca
i verda i tot ple de flors, no tens el mateix humor
que si el parc està brut i mal cuidat. Si llegiu aquest
llibre veureu que l’aspecte d’una cosa ens pot fer
variar l’estat d’ànim.     

Ser i aparentar

Aquest llibre és molt bonic i interessant; si el
comences a llegir et quedes bocabadat perquè
et fa una pregunta i no saps com contestar…És
la següent : ¿ Com podem saber que existim…? 

Els super llibrets
Tot va començar quan ens van arribar a les mans els primers llibrets a la classe. Érem com vint-i-sis nens i
nenes amb sabates noves! Estàvem molt contents. .A mida que passen els dies en tenim encara més, de
ganes de llegir-los. Sempre que tenim una estona lliure tothom corre a agafar-ne algun. Sembla que aquests
llibrets ens hagin canviat la vida!   

Riure i plorar
És un llibre d’historietes curtes que parlen d’a-
questes dues emocions : l’alegria i la tristesa
però sobretot, dels tipus de plors i dels tipus
de riure. 

L’orgull i la vergonya

L’orgull és quan una persona està contenta del que
ha fet, de ser com és i la vergonya és quan no vols
dir una cosa perquè no n’estàs content. L’orgull és
bo perquè si has fet alguna cosa bé no et moriràs
de vergonya , en canvi la vergonya no ho és tant
perquè si necessites dir alguna cosa perquè et fa
mal i no ho fas mai, no ho solucionaràs.  

La vida i la mort

Aquest llibre tracta d’allò que creuen les persones
que passa després de la mort, dels drets dels
humans, de la vida animal, vegetal i
humana.T’explica coses de la vida ! 

La violència i la no violencia

Aquest llibre parla de les coses que no es fan bé i
les que sí que es fan bé. Aquest llibre està molt bé
i et dóna molts exemples. 

Els nens i les nenes

Aquest llibre parla de les diferències entre els
nens i les nenes. Són diverses historietes curtes
que t’ensenyen tot de coses d’educació emocio-
nal. En aquest cas, t’ensenya que tots som
iguals i tenim els mateixos drets i que som lliu-
res de tenir qualsevol sentiment : amor, odi… 

El que sabem i allò que no sabem

No podem triar una cosa si no sabem el que és
perquè potser després no ens agrada. Si es tracta
d’una joguina no és greu, però, a la vida tot és
més complicat. Què volem estudiar? De què
volem treballar? Hem de saber tot allò que volem i
així, quantes més opcions tinguem millor 

Tenir temps i 
perdre el temps

Aquest conte t’explica que no has d’anar ni
ràpid ni lent amb les coses, sinó que has de
prendre’t el teu temps. És a dir, anar tranquil i
no deixar-ho tot per l’últim moment. 

Els Llibres d’Educació
Emocional de la classe
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Les cròniques són relats  que expliquen  fets personals, de l’escola, de la ciutat o del món . La nos-
tra llibreta de cròniques és una mena de diari de coses especials que passen en la nostra vida. Ens
serveix per practicar l’escriptura i millorar l’expressió escrita  i el coneixement de la nostra llengua.
Ens agrada aquest projecte, és divertit escriure  les teves vivències, ens farà gràcia llegir-les quan
siguem grans.

Tempestes 14 de setembre2006

Aquests dos últims dies a l’escola ha plogut molt, hi ha hagut tempestes molt fortes, hem passat una mica
de pànic, però aquesta sensació m’ha donat força. A la meva ciutat, Sant Feliu de Llobregat, hi va haver un
tornado i vam passat uns moments sentint un tro llarg i fort. Ara sé més o menys el que se sent quan hi ha
un tornado: molta por, molt pànic i molts crits.                                                                           

Cristina Massagué

Londres     18 d’octubre2006

El divuit d’octubre jugaven el C.F. Chelsea contra el F.C. Barcelona . A mi, que sóc sòcia del Barça, em feia
gràcia anar a veure el partit.  A les deu del matí va sortir el vol cap  a Londres. Vam estar força estona espe-
rant i a final l’avió es va enlairar. En arribar a l’aeroport ens van portar amb un autocar fins al centre de
Londres. Tot seguit vam dinar a un “Hard Rock Cafè”, un bar restaurant molt típic. Vam visitar tota la ciutat,
El Big Ben, les cabines de telèfon, els autobusos de dos pisos i vam agafar un taxi que tenia el volant al
revés i ens  va portar al camp del Chelsea.. Vam veure tots els jugadors del Barça, llàstima que al final vam
perdre 1-0.                                                                                                

Helena Mirabet

Anem en globus   6  de novembre 2006

El dissabte passat, els meus pares, la meva germana i jo ens vam llevar a les set del matí per anar a volar
en globus. Quan vam arribar, uns senyors l’estaven inflant amb un ventilador fins que va quedar gros i rodó.
Era blau i groc amb ratlles blanques. A dins de la cistella hi cabien deu persones: nosaltres quatre, una altra
família i dos nois.Un cop a dins, el globus es va començar a enlairar, cada vegada més amunt. Pujava grà-
cies a unes flames de foc. Quan estàvem  a uns 300 metres d’alçada tot eren camps, només es veien alguns
poblets petits i alguna casa amagada entre els arbres. El que em va agradar més va ser veure la desembo-
cadura del riu Ter.Va ser una experiència increïble.                                                                                    

Carla Rolduà

La Castanyada    2 de novembre 2006

La castanyada és una de les meves festes preferides. Primer mirem com ve la castanyera a l’escola i tots
els nens i nenes la saluden. De mica en mica anem baixant les escales fins arribar al pati dels ametllers.
Quan arribem al pati ja comença la festa. Tot està ple de proves per superar! Primer passes per una que et
posen “guapo”, després proves d’handbol, futbol i hoquei. Tot seguit la prova més interessant, “el túnel del
terror”. Apareixen monstres per tot arreu, coses esgarrifoses i coses molt més horribles.    

Albert Ferraz

Les Cròniques
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Pensem-hi una mica!

Durant aquest curs a l’escola hem progra-
mat la nostra Agenda 21.
La història de les Agenda 21 va començar
a la Cimera de la Terra, l’any 1992, on es va
aprovar un Pla d’acció per als anys 90 i
principis del segle XXI. 
Aquest Pla d’acció, anomenat Agenda 21,
té com a objectiu aconseguir una plena
integració de la dimensió ambiental, en tots
els camps de les diferents activitats, i avan-
çar, així, cap a un desenvolupament més
sostenible.
Una de les actuacions prioritàries recollides
a l’Agenda 21 és la reorientació de l’educa-
ció vers el desenvolupament sostenible, i
proposa, en aquest sentit, que s’ajudi les
escoles a dissenyar plans de treball relacio-
nats amb el medi ambient ben integrats en
els seus plans d’estudi.
El mes de març del curs passat
l’Ajuntament de Sant Feliu ens va convocar
a totes les escoles de la ciutat per explicar-
nos el projecte i vam acordar que durant el
tercer trimestre realitzaríem un treball de
diagnosi de la situació de partida en temes
ambientals de l’escola.
La diagnosi ens va constatar que l’educació
ambiental estava introduïda transversal-
ment en el currículum de l’escola, sobretot
en àrees del medi natural, social i tecnolo-
gia, però que calia incorporar més mitjans
ambientals en la seva gestió que permetes-
sin una sèrie d’actituds quotidianes de tots
els membres de l’escola.
I precisament això és el que ens hem plan-
tejat per aquest curs, posar els mitjans per
anar incidint en aquest canvi d’actitud pel
que fa als residus.

L’Agenda 21

Els objectius que ens hem marcat són:

-Sensibilitzar el professorat, els alumnes i
les alumnes en la gestió ambiental.
-Suscitar el compromís i la participació de
la comunitat escolar en la recollida selecti-
va dels residus.
Durant el curs s’informarà els alumnes de
tots els processos per a la gestió sostenible
dels residus, tant des de Tutoria com des
de les àrees curriculars;  cada classe dispo-
sarà de papereres, per reciclar el paper,
que abocaran periòdicament als conteni-
dors i separarem al menjador, al pati i altres
espais de l’escola els residus orgànics, els
plàstics i les restes no reciclables.

L’objectiu és que la feina no s’aturi aquí i
que cada curs ens anem plantejant nous
reptes.
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L’aparador 1r

La primera orientativa de la nostra vida.

Ara és la cosa més normal del món, com respirar, però els cops que li vam
preguntar al Dani què i com  era l’orientativa són incomptables i no només
a les hores de Tutoria! a Tecno, a Mates... era com una rutina: arribava
una classe del Dani i preguntàvem com seria l’orientativa!

I bé, ja ha passat! no va sortir perfecte però hem sobreviscut.
A alguns els feia por arribar-hi, d’altres sentien curiositat i com sempre
n’hi ha que els importava un rave.

La veritat és que no hi posava cap novetat. El de sempre “El seu fill pro-
gressa satisfactòriament i volem que segueixi en la mateixa línia”.

Bé ara ja tenim oficialment “cinquillos” i vigila de no “columpiar-te” a veure
si arriba el temut quatre! ( per sort els professors de sisè ja dediquen el
curs sencer a espantar-te, que sembla que l’ESO sigui el Papu dolent).

Ara el més típic és veure els de sisè i pensar “pobres d’ells ,que tranquils,
ja veuran l’any que ve...” o passar-se el dia dient als de la classe: “No
sigueu infantils, ja veureu les notes...”

Això és un breu resum de la nostra estrena com a alumnes d’ESO (ja
veieu quin domini del vocabulari, això és gràcies a l’Estel... 
no és que siguem pilotes és que d’alguna manera hem de pujar la nota no??? 

Sempre hi ha un primer cop!!!
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Albert Garcia:Ets una amic molt simpàtic i bon amic. Ets un com-
pany molt difícil de trobar perquè ets d’aquells amb qui es pot par-
lar i explicar coses de les que no es poden explicar a ningú. Ets molt
rialler i això dóna molta confiança. (Queralt Ollé)
La Carla Benítez és amable. És simpàtica, agradable i una miqueta
vergonyosa. (Marc Camaló)
El Joan és alt i fort. Això va molt bé per jugar a Handbol. És bona
persona i s’esforça per millorar en els àmbits que fa malament.
(Manel Carrión)
El Jordi Badet és una persona a qui li agrada col.laborar. Li agrada fer la guitza, de manera divertida,
als seus amics íntims. Li agraden els jocs de taula i la seva gran afició és l’handbol.(Cristina Subirana)
L’Albert Marsà és de caràcter fort quan s’enfada, però, quan no ho està, és bona persona, et deixa mol-

tes coses i t’ajuda quan tens problemes. És molt sociable i bon
company i sempre està de broma. 
(Joan Vivancos)
El Carlos és un gran amic. sempre el tens quan el necessites i mai
et falla (a no ser que li fallis tu a ell). S’esforça amb les coses que
li agraden i amb les que no li agraden s’esforça a què li agradin. És
molt bo en els esports. (Oriol Massagué
El Marc és graciós, bon amic. Juga bé a futbol i sap donar la volta
al boli. (Francesc Polls)

L’Arnau és molt bon amic perquè sempre que en tens necessitat t’ajuida. És responsable i quan es pro-
posa una cosa l’acostuma a complir.(Pau Cors)
El Manel és agradable i simpàtic.És diferent dels altres sobretot pel tall de cabell. (Arnau Serra)
L’Oriol Valls és bona persona, s’esforça a fer les coses. és molt mogut, per tant, té molta energia per
fer les coses. és bastant rialler i simpàtic. Fa forces bromes i normalment quan està a la classe és molt
callat. (Irene Alguacil)
El Jordi Güell em cau molt bé perquè és molt simpàtic i amable. és
molt bo jugant a handbol.
(Carolina Molina)
L’Oriol Massagué és simpàtic, també és amable. El seu color d’ulls
és “xulo”. Té una bona alçada.
(Albert Garcia)

Sovint critiquem, retreiem els defectes, renyem pel que els altres fan malament... i ens oblidem
de felicitar, alabar les virtuts i remarcar el que els altres fan bé... pràctiques, aquestes darre-
res,  que ens donarien molt menys “mal rotllo” i a la llarga ens proporcionaria més amics i ami-
gues i més bons companys i companyes.
Aquest és l’exercici que l’alumnat de 2n d’ESO va fer en una sessió de tutoria. Cal dir que en un
primer moment va costar una  mica canviar de xip però després els resultats van ser molt posi-
tius. Aquí els teniu:

Amb ulls de company...
l’aparador 2n
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L’Elena és molt simpàtica i té un sentit de l’humor que no fereix a l’altra persona. És molt amable. sem-
pre que se li demana una cosa te la deixa. És amiga de tothom i és un
tros de pa. (Carlos Porcel) 
Marta: ets molt llesta i simpàtica. Ets una mica tímida. Ets bona
amiga i es pot confiar amb tu. (Adrià Puertas)
Em va agradar el dia que la Carolina em va fer riure, a la piscina del
Manel, amb el “rollito de primavera”. (Jordi Badet)
A mi m’ha tocat la Natàlia. M’agrada perquè és una noia i és més fàcil
escriure sobre ella. És una noia molt maca i m’agrada la seva forma
de ser i el seu caràcter espontani. (Paula Herrero)
L’Adrià és molt guapo. El tall de cabell que porta li queda molt bé. És molt agradable parlar amb ell.
M’agrada com es comporta amb els amics perquè no ofèn a ningú. (Alba Ramon)
El Francesc és simpàtic. Bastant reservat pels estudis però bon company. El que m’agrada d’ell és que
és alt i si jo fos més alt m’aniria més bé per a jugar a handbol. (Jordi Güell)
La Irene és molt simpàtica. Saps que pots confiar en ella i que no dirà res. és una miqueta vergonyosa i
molt nerviosa. Amb ella segur que t’ho passes bé i rius molt. ( Laura Duran)

El Pau és divertit i agradable. és simpàtic i molt llest en matemàti-
ques. T’ajuda quan ho necessites. (Marta Duran)
La Carla Bonsoms és simpàtica. balla molt bé de totes les coses
com: ballet, jazz, hip-hop... els seus ulls de color verd són molt
macos.(Natàlia García)
La Cristina és intel.ligent. T‘ajuda a fer les coses si li demanes bé.
És molt alta i quan li demanes coses te les deixa, no com d’altres.
És una noia molt simpàtica. (Ben Xie)

La Queralt és molt simpàtica. A vegades és amable. És sincera, és alta i forta. Quan tens un problema
sempre t’ajuda... ja m’agradaria ser tan alt com ella! (Pol Pinyana)
Amós: M’agrada com jugues a futbol, com marques gols, com defenses...(Oriol Valls)
Els ulls de la Carla Pedrol desprenen serenor. És dolça com la mel i té la calma de la mar i un somriure
constant que mai fa fallida. (Albert Marsà)
La Paula sempre està contenta. És molt esbojarrada i això m’agrada molt. Quan estàs amb ella et vénen
ganes de saltar perquè et transmet felicitat i alegria. Sempre fa bromes i m’ho passo molt bé amb ella.
(Carla Benítez)
La Laura és una persona molt agradable perquè sempre et fa riure i fa que estiguis contenta quan estàs
amb ella. M’agrada perquè és molt alegre i simpàtica i quan tens un problema t’ajuda. (Elena Abril)
El Pol és un nen que quan el coneixes bé és molt bon “tio”, simpàtic... és intel.ligent i no para quiet. És
molt “mono”. Des de que vaig seure amb ell, a taula, em cau molt bé. (Carla Pedrol)
L’Alba és una persona molt llesta, divertida, amable i molt simpàtica. És una persona amb qui és còmode
parlar i xerrar de tot. És guapa, és original i fa bàsquet. No li importa gaire el seu look, el que l’impor-
ta és la seva gran personalitat. En general, crec que és una persona molt gran en tots els sentits.(Carla
Bonsoms)

Les fotografies volen reflectir
el bon rotllo que hi ha quan
mirem la banda bona dels
companys i companyes 
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l’aparador 3r

Quan som petits ens sembla que la vida és un conte de fades, que no tindrem ni proble-
mes ni preocupacions, però a mida que ens anem fent grans ens adonem que no tot són
floretes. Van passant els anys i ens preocupa acabar el batxillerat amb mala nota, no tenir
uns estudis universitaris, una bona feina i moltes coses més.

Ens preocupen les relacions amb els amics, no saber exactament quin és el nostre lloc en
el cercle d’amistats. Estar molt de temps pensant en el que volem ser i finalment no poder-
ho aconseguir.

Sovint pensem en un futur perfecte, pensant que les oportunitats ens cauran del cel, que
els problemes es solucionaran sols i  que sense esforç podrem tenir el que vulguem. Estem
equivocats, a més de no voler veure la realitat sabem que això no passarà . Per tenir un
bon futur ens fan falta els estudis. 

Ens preocupa que després d’estudiar tots aquests anys, després de fer tot el batxillerat, no
treure la nota necessària per entrar a la carrera que ens agrada i si ho aconseguim , no
poder-la acabar, i si l’acabem no trobar feina.

Ens preocupa arribar a ser grans i no estar preparats per la vida.

El més important diuen els pares que són els estudis i és així per vàries raons: per treba-
llar del que vulguem, per viatjar, per guanyar en coneixements, ... Però en realitat a nosal-
tres ara el que ens interessa és conservar els amics, fer la carrera que ens agrada , trobar
la feina dels nostres somnis, pensar pel bé de la nostra família i ser independents.

El que ens fa por, que ens preocupa més és que ens cremem a la feina, perquè els hora-
ris dels nostres  pares ,cada vegada que hi pensem, ens semblen molt durs.

La vida de l’adolescent és molt complicada i ens molesta molt que hi hagi persones que
diguin que és molt senzilla i que de l’únic que ens hem de preocupar és dels estudis. Quan
en veritat també ens preocupem de les amistats, els amors, dels problemes en la família i
mil coses més. I a més  de tot això hem de fer entendre als adults que la nostra vida no és
ho és gaire, de senzilla.

Molts cops ens agradaria que ens escoltessin quan parlem. Per estrany que sembli tenim
idees i a vegades ens agrada opinar sobre algun tema. Que per poqueta cosa que sapi-
guem en volem aprendre més. Però si no ets gran ningú t’escolta.

Ens preocupa que ,quan arribi el moment de triar el camí del nostre futur, dubtem i que ens
equivoquem en les nostres decisions. Perdre un any sencer per una elecció errònia.

Finalment també ens preocupa, però menys, com afrontarem els preus dels pisos, si es
descobrirà una energia alternativa al petroli, l’efecte hivernacle, com mantenir una família,
arribar a final de mes...  de fet en aquests temes més val no pensar-hi així en tindrem
menys de preocupacions.!!!!

Reflexions...
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L’aparador 4t

This year I’m in 4t d’ESO for the second time and
my marks are better than last year, because 
last year mathematics was too difficult to learn and
the teacher of this 
lesson is Jordi Gómez and his maths is very diffe-
rent from the normal maths, 
the other lessons are easier than maths.

Albert Gómez

Hola!!
Has entrat a l’apartat de 4 ESO i com que jo estic
fent aquet curs t’he de dir que  has d’estudiar molt!!
És bastant fàcil, però, si t’esforces una mica, això
sí, com agafis ciències les mates no són les matei-
xes, són estranyes i amb un  professor que està
pirat.
Hi!!
You’ve just come into the 4 ESO section, as I’m
doing this course I have to 
tell you that you must study a lot!! It’s quite easy but
only if you make a 
little effort. If you take science, maths isn’t the
same, it’s strange and 
the teacher is nuts.

David Bretones

This year I’m enjoying 4th ESO very much. 4th
ESO is more difficult and exciting and with the
separation of science/arts, the classroom is better
balanced. This year I’m studying more than in 3th
ESO and I’m getting better results.

Jordi Bosch & Uriol Poveda

Hi! We’re three girls: LAURA, MARIA and BERTA.
We’re writing this text in English because our tea-
cher, Ruth, has told us 
to do it.
Now we’re going to talk about the results that we
have got since we started 
fourth ESO.
We are doing science, what implies that we have
two new subjects: 
extension of maths and chemistry, it’s very difficult
but we’re making a hard 
effort because we want to go through with it.

We have three news teachers, they’re called Jordi,
Ruth and Vicenç. Jordi is 
very freaky and he’s a lot of fun, he teaches us
maths and he makes maths 
much more interesting. The other new teacher is
Ruth, she teaches us English and she is our men-
tor too. And finally Vicenç, he teaches us history
and classic 
culture with a philosophical perspective.

This year we have started something new, it’s
called “SORTIDES CULTURALS”. It’s 
very interesting for us and we enjoy it very much.
We go to the cinema, 
museums... and Lala and Jordi tell us all that they
know about it.

We have to finish because now it’s time to go
home.
Good bye!!

Laura Pascual, Maria Vidal i Berta Gutiérrez.

This course is very difficult for me because maths
and science are  hard. Compared to other courses
4rtESO is  shorter because in May the Swedish
students are going to come to our school to study
Spanish, and after that we’re going to their country
to learn English.

Luis Muñoz

This year there are some new things: the first day
we had to choose if we wanted to make science
classes or art classes. I chose literature and I’m
very happy with the new subjects and with the tea-
chers. 
This year is more difficult than last year, but I got
good marks at the “orientativa”. I’m very happy with
the trip to Sweden too. 
I like that this year there is a new activity: “sortides
culturals” and we learn a lot when we join them. 
We have new teachers and they are very good tea-
chers. 
Well, I’m very excited this year. 

Marta Lacima

Hi! We’re two girls from 4t ESO and we are going
to talk about this new course. 
This level is more difficult than the others, becau-
se we have started new subjects like chemistry
and classic culture and we have to decide which
way to choose: science or arts. Some Fridays we
go to visit museums, to watch films… with our tea-
chers and these excursions will be very important
for our culture and education.
This year, our class is going to travel to a foreign
country: Sweden. We’re very excited because it is
something that we have never done before. The
Swedish students are coming to Catalonia on 7th
May and we’re very nervous because we want to
see them!!!

Èlia i Carlota

El Racó
de 4t d’ESO
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L’aparador Batxillerat

Donat que ja és la setena promoció de batxillerat de l’escola que s’examina de les PAU, és un bon moment
per analitzar els resultats obtinguts al llarg dels sis anys:

- El 88 % dels alumnes de Catalunya han superat les PAU, a l’Escola Mestral l’han superada el  99 % dels
alumnes.
- El nombre d’alumnes que no aprova i per tant repeteix el 2n de Batxillerat és del 31 % a Catalunya, a
l’Escola ho fan el 10 % dels alumnes,  menys d’un terç que la mitjana dels altres centres.
-  El 51 % dels alumnes de Catalunya que comencen 2n de Batxillerat acaben aprovant el curs, la selectivi-
tat i accedint a la universitat. A l’Escola Mestral ho fan el  86 %. Això fa més meritoris els resultats a les pro-
ves de selectivitat dels alumnes de l’Escola ja que són obtinguts presentant un proporció d’alumnes a les
PAU  molt més alta que la resta de centres.
- La nota mitjana de les PAU és de 5,63 mentre que la mitjana dels alumnes de l’Escola Mestral és de  6,70.
Això ha permès que una proporció molt alta d’alumnes pogués optar pels estudis i el centre que havia sol·lici-
tat en primera opció.
-Per matèries, els resultats també són molt bons. Destaquen especialment Matemàtiques (5,5 a Catalunya,
7,9 a la Mestral), Física (4,7 a Catalunya, 7,2 a la Mestral) i Dibuix tècnic (5,7 a Catalunya 8 a la Mestral). 
-  També és molt positiu que totes les matèries a l’Escola es troben per sobre la mitjana de la respectiva matè-
ria a Catalunya, tot i presentar una proporció molt més alta d’alumnes. 

Creiem que l’estudi comparatiu de les dades entre l’escola i la resta de centres demostra que l’escola acon-
segueix donar un elevat nivell, que possibilita l’accés i el seguiment dels estudis superiors   El gràfic compa-
ratiu per tipologies de centre mostra que els resultats a l’Escola són clarament millors fins i tot que la mitja-
na de les escoles privades i de nivell econòmic alt, mantenint-nos, però, fidels al criteri de no ser una esco-
la elitista o discriminatòria, com ho demostra, tant el reduït nombre de suspesos, com el fet de què la immen-
sa majoria d’aquests repeteixen a l’escola i acaben accedint igualment als estudis superiors.

Resultats de les PAU del període 2000-2006
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El dia 15 de novembre d’aquest any, els
alumnes de quart d’ESO i primer de
Batxillerat de l’Escola, vam tenir l’oportuni-
tat, juntament amb altres alumnes de diver-
sos centres escolars de Sant Feliu de
Llobregat i Molins de Rei, d’assistir a una
conferència, a càrrec del físic i periodista
Tomàs Molina , a la Sala d’Actes Casal de
la Gent Gran de Sant Feliu de Llobregat.
El conegut presentador, cap del servei de

meteorologia de TV3, va parlar, bàsica-
ment, de la ciència de la meteorologia i de
la seva comunicació, sabent-ho compagi-
nar molt bé amb nombrosos acudits i ala-
bances iròniques cap a la seva persona i la
seva professió que abundaren durant la
xerrada. 
El canvi climàtic va ser el principal tema
que va tractar: uns gràfics força aclaridors-
que parlaven, entre altres coses, de l’aug-

ment del diòxid de carboni i del metà i les
seves conseqüències en l’augment de la
temperatura de l’atmosfera terrestre, el
desgel dels pols i l’ascens del nivell del
mar. També, al llarg del col·loqui Tomàs
Molina va insistir a l’hora de fer-nos enten-
dre que els principals culpables que tots
aquests fenòmens es produïssin  érem
nosaltres mateixos, fet que va provocar que
abandonéssim la sala tot reflexionant sobre
el tema. En els precs i preguntes el nostre
professor Josep Marí li va demanar l’opinió
sobre l’estació meteorològica “Davis”(que
és la que hem adquirit a l’Escola”, En
Tomàs Molina va assegurar que era una
bona estació i que fins i tot al servei de
meteorologia de TV3 en tenen una. Al cap i
a la fi, va ser una conferència realment inte-
ressant i profitosa, seria molt recomanable
que es pogués repetir en els propers anys. 

Científic a
l’abast

ALEIX MIRABET I EUDALD PASCUAL
(1r Batxillerat)
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Món Científic

Aquest any a l’Escola Mestral s’ha instal·lat una estació meteorològica, fet que diu molt a
favor de  l’interès del centre envers la ciència. Gràcies als aparells adquirits es pot mesu-

rar i enregistrar  paràmetres com
la temperatura (actual, màxima i
mínima), la humitat relativa, la
pressió atmosfèrica, la tendèn-
cia baromètrica,  la radiació, la
direcció i la força del vent, la
pluja, la densitat de pluja... en el
punt més elevat de l’escola i
també  la temperatura i la humi-
tat relativa en diferents punts
geogràfics de l’escola (el famós
patí de les tortugues i la sala
d’informàtica en la qual hi transi-
ten moltes persones que ens
demostren que la calor humana
no és pas inexistent). Tenir una
estació meteorològica ens per-
met apropar-nos més al coneixe-

ment  i als pronòstics de dades molt útils, no només per treballs de recerca, sinó pel dia a
dia on el temps sempre hi juga un paper important. Gràcies a la sofisticació de l’estació  els
pares d’actitud més prudent ja podran prevenir els seus fills dels refredats i reprimir els
“em trobo malament”  sovint utilitzats com a justificació d’absències escolars.

L’estació està situada al terrat
de l’escola, un punt estratè-
gic, ja sigui per la millor
obtenció de dades o per la
inaccessibilitat que dóna als
amants de la destrucció. Les
dades, no materials i indes-
tructibles, són recollides i
dipositades en una base de
dades automàticament.
Aquestes estan programades
per ser agafades cada quinze
minuts, temps suficient per-
què la mare Naturalesa ens
sobti. Si ens hi aturem a pen-
sar són un cúmul de referèn-
cies per dia, no obstant com

més dades més informació. Aquesta sobreproducció d’elements informatius és molt fàcil
de veure i interpretar quan se’ns presenta en forma de gràfiques, per això, aquestes també

Nova estació meteorològica a l’Escola
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quedaran atrapades en la base de dades.
La  informació més rellevant  estarà a l’a-
bast de qualsevol que disposi d’ordinador
amb Internet, simplement s’haurà d’anar a
www.escolamestral.net/meteo, www.darre-
ra.com o bé a www.xtec.cat/edumet. La
penúltima adreça és de l’empresa Darrera
que ens va instal·lar  l’estació meteorològi-
ca (una Vantage Pro2 inalàmbrica de Davis
Instruments). L’ última pàgina web és de la
xarxa meteorològica educativa de
Catalunya (Edumet); l’Escola, segons
Josep Marí, va insistir molt a la  Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa
del Departament d’Educació per formar-ne
part. Aquesta tossuderia no ha estat en va;
som la primera Escola de St. Feliu de
Llobregat i el primer centre concertat de tot
Catalunya de la xarxa Edumet.

Aquesta facilitat per obtenir dades tan pre-
cises i concretes (accessibles en la seva
totalitat des de l’aula d’informàtica de l’es-
cola i les més rellevants, com hem dit, des
d’Internet) seran bàsicament estudiades i

utilitzades pels  alumnes de totes les etapes
educatives i, de manera especial, pels que realitzem treballs de recerca de tipus experi-

mental amb Josep Marí.
Tenint un ecosistema
com el del pati de les
tortugues, que des de fa
uns anys és instal·lació
col·laboradora del
DMAH (Departament de
Medi Ambient i
Habitatge de la
Generalitat), i una esta-
ció meteorològica d’a-
questes característi-
ques, les possibilitats
dels estudis de caire
ecofisiològic i microcli-
màtic que s’hi van realit-
zant any rere any s’am-
plien enormement. 

Òscar Cusó (2n de Batxillerat)
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El Carnet de la Biblioteca

LES LECTURES OBLIGATÒRIES
El nom és molt lleig però la idea és molt
bonica: Hi ha uns quants llibres que com-
partim amb els companys i companyes i
amb la nostra professora. Podem fins i tot
llegir-ne fragments, en veu alta, a les clas-
ses de llengua.
Aquí se’ns demana l’esforç de llegir-lo
encara que no sigui ben bé del nostre gust.
Es combinen lectures més actuals amb
clàssics de la literatura juvenil i adulta.
Sovint hi podem fer algun descobriment.

Activitat lectora a l’Escola

Sempre hem sentit a dir que llegir és “tan bo” que ens ajuda a no fer faltes, estimula la ima-
ginació, ens fa més desperts... un sermonet molt bonic però que no evita les llargues tar-
des encantats davant d’una inacabable i avorrida pàgina plena de minúscules formiguetes
que volen ser lletres i paraules... i és que quan una cosa no entra, no entra!
De tota manera, cal tenir ppresent que així com tenim el dret a NO llegir, també tenim el

dret a SÍ llegir... i a que sí que ens agradi... cadascú al seu ritme i segons les seves prefe-
rències. Vet aquí les diferents propostes que han sorgit aquest curs a l’Escola i que van
encaminades en aquest sentit:

CONCURS
LITERATURA PROTAGONISTA JOVE.

Hi participen alumnes de 3r i 4t d’ESO. És
una activitat optativa. El concurs és orga-
nitzat pel Consell Català del llibre per a
infants   i joves. Un grup d’experts proposa
quatre títols dels publicats durant l’any
anterior. L’alumnat llegeix els llibres i vota
el que més li ha agradat.

ESPAI3
És una activitat nova a 5è, 6è, 1r i 2n
d’ESO. Cada grup té una caixa amb uns 50
títols. Dediquem 3 espais de 30 minuts a la
setrmana a la lectura aquests espais es
distribueixen en 2 a l’escola i un a casa, els
més petits, i un a l’escola, dos a casa, els
més grans. L’objectiu de l’activitat és
fomentar el plaer per la lectura. es pot
abandonar un llibre si, arribats a la pàgina
40 no ens ha atrapat. És un espai de lectu-
ra tranquil.la i agradable sense la pressió
d’exàmens ni avaluacions.

EL “MERCAT” DEL CLUB DE LECTURA
Els nens i nenes de club de lectura havien
de portar entre dos i quatre llibres que s’ha-
guessin llegit i els hi haguessin agradat.
Quan vam tenir tots els llibres els vam
escampar sobre una taula però ordenada-
ment. Per torns anàvem explicant els lli-
bres que havíem portat, però el final no!
I si hi ha un llibre que et sembla que et pot
agradar te’l compres o l’agafes de la biblio-
teca o el demanes a un amic... Del que es
tracta és de conèixer llibres i a veure si t’a-
grada més llegir.

Alejandro Polo
LES LECTURES PER CAPÍTOLS
En alguns reforços de llengua treballem un
llibre tot llegint-ne un capítol cada setmana.
D’aquesta manera a final de curs haurem
llegit el llibre i haurem millorat la nostra
comprensió 

En el proper número de la 
revista us informarem dels 
títols més exitosos d’aquestes
iniciatives!
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El Safareig

Anys i anys...
Aquest any hi ha hagut dos professors molt estimats a l’Escola que han celebrat l’aniversari d’una
manera especial... i és que el pastís, a més d’un número molt rodonet per espelma, portava sorpre-
sa!
la Josepa i el Pasqual han agafat la pre-jubilació. És a dir que estaran menys a l’Escola i podran gau-
dir de més temps lliure... que ja es tenen prou guanyat!
Des d’aquí estem contents perquè se’ls obren noves perspectives que de ben segur seran tan inte-
ressants o més que les que tenien fins ara però també ens sap greu no tenir-los tant entre nosaltres.
haurem d’aprofitar les estones que encara tenim per compartir amb ells.
Els reporters de la revista no han volgut perdre l’ocasió per fer-los una entrevista i saber què en pen-
sen de tot això.

ENTREVISTA A PASQUAL NAVARRO
Portes molts anys a l’Escola?Quins canvia hi has
observat durant aquests anys)
Porto 34 anys treballant a l’Escola Mestral. Els can-
vis són molt i diversos.Quan vaig entrar a l’Escola hi
havia pocs alumnes per aula. Els plans d’estudi eren
diferents. L’ensenyament obligatori era fins als 14
anys. No hi havia tant de “rigor” amb els seguin-
ments dls programes i l’ensenyament del català no
era obligatori. Tot i que a l’Escola se’n feia.
Quina valoració fas d’aquests anys a l’Escola?
Extraordinàriament positiva. Com a professor i com
a persona.
Què faràs ara que t’has pre-jubilat?
No ho tinc massa previst.
Guardes algun record especial de l’Escola?
L’eufòria del dia que Barcelona va ser nominada ciu-
tat olímpica. Teníem una TV al replà de l’Escola i
quan el Samaranch va dir “a la ville de Barcelona”
tothom saltava i cridava. Hi va haver una disbauxa
extraordinària. També hem tingut moments molt tris-
tos com en la mort d’una alumna en un accident de
trànsit.
Tens bona amistat amb els professors?
Excel.lent. Hi ha un ambient de molta camaraderia.
Alguna anècdota?
Les històries que més recordo són històries de les
colònies. Al Delta de l’Ebre, fa uns 25 anys, en una
zona embassada al voltant d’un marjal amb vegeta-
ció alta i tots els alumnes amb un professor davant i
un altre darrera. Circulàvem en fila índia vigilant el
terra per tal de no enfangar-nos i quan vam arribar
a la vora del llac per a observar la fauna, la vegeta-
ció... ens vam agrupar i de sobte trobem un ramat
de vaques i toros braus sense pastor. Una professo-
ra, La Pepi Ruf va intenar tornar enrera pel mateix
lloc però una vaca va fer un inici d’arrencada. Li vaig
dir “Pepi, quieta!” es van quedar com estàtues. Al
moment va aparèixer un cotxe de policia al costat
d’un canal i ens va advertir que no ens moguéssim.
Vaig optar per conduir els alumnes a través del
canal. tot aigua i fang!! Ens vam netejar en una pis-
cina d’una urbanització...ja us ho podeu imaginar!

NTREVISTA A JOSEPA CÀNOVAS
T’ha fet pena deixar la tutuoria ?
BÉ en el fons sÍ ...  Ja que deixes de tenir un con-

tacte tan directe amb els alumnes.
Què tan semblat tots aquests anys aquí a l’escola?

Han estat molt bé ...  Bàsicament hi ha hagut
moments de tota mena, alguns més difícils que
altres però tots s’han acabat superant.
Quants anys fa que estàs treballant a l’escola ?
Ara mateix... 14 anys
Tens bona relació amb la majoria dels alumnes?
Crec que sí però això t’ho haurien de contestar ells.
L’Escola ha canviat la forma d’ensenyar?
Bàsicament no, canvien les persones però l’estil és
el mateix.
Creus que l’escola té una bona ensenyança de cara
als alumnes?
Sí, els resultats sempre són bons quan es comparen
amb altres.

Ara que tindràs més temps, correràs més?
Fins que em quedin forces! i tant!

Preparant l’entrevista
de la Josepa
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La Castanyada

ENTREVISTA ALS ALUMNES DE 3r DE
PRIMÀRIA QUE ES VAN ESTRENAR EN L’APAS-
SIONANT EXPERIÈNCIA DE PARTICIPAR EN LA
GIMCANA

Què tal heu començat el curs? és fàcil o més
aviat difícil?
L’hem començat bastant bé. És fàcil.
Heu començat a fer exàmens aquest curs?
Sí, molts, cinc o sis. han anat molt bé.
Què us ha semblat la castanyada d’aquest any?
Molt bé.
Us ha semblat divertida la gimcana?
Molt, molt divertida.

Quina prova us ha
agradat més? per
què?
El túnel del terror.
Perquè feia gràcia i
el terra feia fàstic.

La castanyada és una festa molt viscuda a l’escola. La Castanyera “professional” és sempre un mis-
teri que captiva a petits i  grans. Les danses de parvulari, les cançons de cicle inicial i l’esperada gim-
cana que els de 1r i 2n d’ESO preparen per a cicle mitjà i superior de primària converteixen la diada
en una festassa. Us n’hem recollit algunes opinions:

ENTREVISTA A LA SENYORA CASTANYERA
1- Què li van semblar els nens de l’escola?
Molt eixerits i innocents.
2- Què li va semblar l’experiència de venir a l’escola?
Només entrar, fa molta impressió, però compensa el fet que els
nens ho viuen molt.
3- Li van agradar les danses?
Sí molt, les cançons van ser molt originals i els balls molt bonics.
4- Va venir de molt lluny?
Sí, visc en una casa de pagès al Montseny on hi fa molt de fred!
5- Troba diferència en els nens de les escoles d’ara i les de la seva
època?
La innocència dels nens de parvulari es conserva més o menys
igual, però els grans són més espavilats i atrevits ara.

ENTREVISTA ALS ALUMNES DE PARVULARI

1- Què us va semblar la castanyada? Què vau
fer?
MARIONA: Bé. Vam picar de mans. Feia un soroll...
AINA: Eee... Molt bé. Vam ballar! (MARIONA: ai! Sí,
sí... fèiem la dansa!)
EDGAR: Bé. Vam ballar! (MARIONA: Sabeu que li
van posar a la castanyera al terra? Fulles!)
MARIA: Bé... vam ballar...
2- Us agraden els panellets i les castanyes? En
vau menjar?
M: Els panellets no, les castanyes sí...mmm... m’en-
canten. A la nit en vam menjar a casa de l’àvia, eren
moniatos.
A: M’agrada tot. En vaig menjar molts! (MARIONA:
A mi m’agraden els macarrons, l’arròs i la pizza
mmm...).
E: Sí que m’agraden però no en vaig menjar.
M: No m’agraden i no en vaig menjar!!
3- Era simpàtica la castanyera? Sabeu d’on
venia?
M: Sí! Era molt simpàtica. Venia del bosc i havia de
baixar moltes escales eee!! Era molt velleta i anava
amb un bastó. (AINA: El mocador era de floretes!)
A: Sí que era simpàtica. Venia de dalt de la muntan-
ya.
E: Era simpàtica. Venia del bosc... del bosc?... del
bosc sí.
M: Sí! Venia de la muntanya.
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Tenim nous companys!

Com cada curs, a l’escola hi ha moviment... marxen els de 2n de Batxillerat i els trobem a faltar. (Tot i que
n’hi ha uns quants que de tant en tant ens visiten!) i arriba una “formació” de cargolets disposats a treballar
de valent i anar fent-se gran entre nosaltres. També tenim companys nous a 1r d’ESO i a Batxillerat.

Aquesta és la típica entrevista a la gent nova de l’Escola

ENTREVISTA A
AIDA PÉREZ
PRIMER DE

BATXILLERAT

És difícil batxillerat?
Sí. bastant més difícil que la ESO
Quina matèria és més difícil per a tu?
La Química.
Com t’has adaptat a l’Escola?
Bé. La gent és bastant simpàtica.
Per què vas triar aquesta Escola?
Perquè s’assemblava bastant a la d’abans.
I quina era l’altra Escola?
L’Escola l’Oreig.

ENTREVISTA A NIL CAMALÓ
I IRENE SUBIRANA

PRIMER D’ESO

Com ha anat l’adaptació a l’Escola?
Bé.
Són difícils les matèries? Quina us sembla més
difícil?
Nil :Sí, més que a primària. Anglès.
Irene:No. Experimentals una mica
Creieu que els professors es preocupen perquè
aprenguem i tot vagi bé?
Sí. Molt.
Us agrada el menjar de l’Escola? Quin és el vos-
tre menjar preferit?
Sí. Els bunyols (Nil). Les boletes de patata (Irene)

ENTREVISTA A BERNAT, PAULA, SOFIA, MARIA
I L’EMMA. P3
Vas plorar els primers dies de l’escola?
B: No, a mi em diuen valent!!
P: No.
S: No.
M. No.
E: No
T ’ a g r a d a
venir a l’es-
cola? Què
és el que t’a-
grada més? I
menys?
B: Sí que m’agrada. El que m’agrada més és...
doncs... jugar!
P: Jo vull jugar a l’Escola i a casa però m’agrada
estar a casa molts dies!!
S: Sí, m’agrada molt l’Escola.
M: Sí que m’agrada. El que m’agrada més és la
música, jo canto molt!!
E: Sí, m’agrada tot.
Què feu al pati i a què jugueu?
B. A cavalls!

P: A gegants!
S: A picar amb les pales!
M: Al tobogan. 
E: A porquets amb la Maria “jaja”!!
Quins són els teus amics?
B: La Sofia, el Bernat (és un altre nen ee, no sóc
joo!!) i, l’Oriol.
P: L’Emma i l’Oriol.
S: El Bernat..
M: L’Emma.
E: La Paula, el Bernat i la Maria.
Què feu a la classe?
B: Juguem. 
P: Jugar. Jo no sé escriure... (M: Jo sí!!)
S: Plastelina...
M: Jugar.
E: Plastelina!!
Saps què són els càrrecs?
B: Sí!! Els hem pintat nosaltres.
P: Sí! És el temps que fa i...
S: (diu que sí amb el cap i riu)
M: Sí!!
E: Sí però ara no me’n recordo...



Des de l’Escola volem desitjar-vos
unes bones Festes. 

També us recordem que podeu animar
familiars, amics i coneguts a conèixer-
nos de cara a triar Escola per al curs
vinent.


