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…Tot just sembla que el curs hagi començat i ja hem arribat a Nadal. I amb la imminència de les 

vacances ens arriba un nou Cirerer. Volem aprofitar aquesta editorial per donar la benvinguda a tots

aquells pares i mares que aquest curs us incorporeu a l’escola. Per vosaltres i per tots els que ja en 

formem part volem recordar el perquè de la nostra Associació i la importància de la nostra/vostra

col.laboració.

L’AMPA (Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l’Escola Sant Martí) aplega la gran majoria de 

famílies de l’escola. És per mitjà d’ella que ens és posible gestionar el servei d’acollida, l’organització

d’activitats extraescolars, la socialització de llibres (amb l’abaratiment que això comporta) i 

l’organització de la Festa de final de curs: el Festiu. A més a més desde la Junta es treballa per 

escurçar distàncies entre l’escola i els pares, col.laborem econòmicament en aquelles necessitats

escolars que es consideren essencials i participem activament a l’òrgan de presa de decisions de 

l’escola: el Consell Escolar.

De tots és sabut que, de vegades, es creen conflictes, desavinences, diferències de parer entre els

membres que formem part d’aquesta Associació. Desde la Junta de l’Ampa creiem fermament que la 

millor manera d’acostar-nos, d’aclarir dubtes, d’intercanviar idees és participar activament en la 

nostra organització. 

En la mesura del possible, en l’àmbit que us sigui més proper, la vostra presència, idees i opinions

ens són imprescindibles per tirar endavant. Com a membres de les diferents Comissions de Treball

que ara mateix formen part de l’Ampa, incorporant-vos a la Junta, col.laborant puntualment en 

activitats, assistint a xerrades, participant a la revista  i sent presents a les nostres Assemblees –

òrgan de presa de decisions de l’Ampa- podem fer possible que la nostra força sigui representativa i 

real. Perque volem una Ampa activa i participativa, oberta, efectiva i forta us demanem la vostra

acció, idees, efectivitat i força. Entre tots fem l’Ampa i això, encara que soni bucòlic, és la realitat.

Preneu nota del nou projecte de comunicació que hem iniciat, es tracta d´un bloc on intentarem tenir-

vos a tots al dia sobre els temes que més ens afecten: http://ampaceipsantmarti.wordpress.com/

Us donem la benvinguda a tots altra vegada i ens desitgem una col.laboració pròspera i feliç.

Bon Nadal i Bon Cirerer.

Editorial
Editorial

Ja hi som, ja ho tenim aquí… 
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14 d’Octubre 2010

Assistents:  Membres de la Junta de l’AMPA: 12

Pares i mares : 24

Ordre del dia:

Primer: Lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior. Aprovació de l’acta.

Segon: Estat de comptes. S’explica el detall dels ingressos (quotes dels socis i compra de llibres). Aquest curs no tenim Subvenció de 

l’Ajuntament i no tenim Subvenció de la Generalitat o Aportació per extra-escolars.

Les despeses han estat per les Aportacions a “Volem l’ESO a Torrelles” i a “Torrelles per Haití”.

Pel que fa al Pressupost del curs 2010-2011: Es parla del tema de les despeses de les mainaderes pel mes de desembre. Les mainaderes 

estan normalment fins el desembre, però aquest curs només tenen dos mesos de contracte. L’escola va demanar a l’AMPA si es podia 

plantejar pagar el mes restant a les mainaderes. En Junta prèvia es decideix que la despesa és raonable. Exposat el tema en Assemblea, 

es decideix tirar endavant amb aquesta despesa per tal que els petits no hagin de prescindir del servei de mainaderes.

Es comprarà un panell informatiu i s’instal·larà  davant del despatx de l’AMPA per penjar-hi totes les informacions relatives a l’AMPA i/o 

altres.

Tercer: Dissolució de la Junta i creació d’una nova.  Deixa el càrrec de President en Carles Segura i s’incorpora la Teresa Sabater com a 

nova Presidenta. L’Hector Molina serà tanmateix el nou Vicepresident. Secretàries: Julieta Villarreal i Meritxell Roig, Tresorera: Rosanna 

Campón, Vocals: Albert Perals, Mònica Pons, Ferran Alves, Quim Del Pozo, Miquel Adell, Myriam Cuadrado.  Queda aprovada la Nova 

Junta.

Quart: Comissions de Treball.  Una de les tasques més rellevants dels membres de l’Ampa consisteix en la creació, posada en marxa, 

participació i seguiment de diferents Comissions de Treball que van sorgint en funció de les necessitats i esdeveniments  viscuts durant el 

curs. Enguany estan en funcionament 9 Comissions.

1. Comissió de Menjador: Es coordina al llarg de tot el curs amb l’empresa Paladarines i es fan de l’ordre de 3 o 4 reunions amb ells a les 

quals es parla, es fa el seguiment de la seva gestió, s’unifiquen criteris  i es fan noves propostes de millora tant dels menús com del 

concepte global de Menjador. Paladarines va passar un Pla de Treball de dos anys, en el qual  s’expliquen les mesures generals de la 

seva gestió  i la introducció progressiva  d’aliments ecològics per tal de respondre a la demanda d’un sector de  pares de l’escola 

interessats en aquest tema. Us hem passat resum d’aquest Pla en aquesta mateixa revista a petició d’una de les mares que va assistir a 

l’Assemblea. Aquesta Comissió treballa coordinada amb la de l’Escola Can Coll i la Llar d’Infants del nostre poble.

2. Comissió d’Activitats Extraescolars : Aquest trimestre treballa  per la organització de la Primera Setmana Blanca que farem 

conjuntament amb l’escola de Can Coll. No es vol un “casal esportiu” exclusivament  i s’està treballant en la confecció d’una oferta 

d’activitats àmplia i diversa. La presentació del Programa i la sol·licitud per part de les famílies es farà al Gener 2011. (Preus orientatius: 

de 9 a 13h: 50€, de 9 a 15h: 75€, de 9 a 17h: 85€)

3. Comissió de Direcció: Es reuneix un cop al mes amb el Director per tractar temes relacionats amb l’Escola i el desenvolupament del 

curs.

4. Comissió de Comunicació: S’encarrega de la preparació, edició i difusió de la Revista El Cirerer, amb tres exemplars cada curs: per 

Nadal, per Setmana Santa i Final de Curs. A més la Comissió ha posat en marxa el BLOG de la revista amb l’objectiu no només de 

dinamitzar la comunicació entre pares,escola, Ampa, etc, sinó per tal minimitzar el consum de paper i contribuir a una gestió més 

ecològica dels nostres recursos. El registre via internet a aquest blog permetrà a l’Ampa disposar d’una base de dades informatitzada dels 

pares i agilitzarà enormement la comunicació entre tots (convocatòria a assemblees, actes, actualització del desenvolupament de les 

Comissions, opinions personals, cartes obertes, etc...) Us animem a entrar-hi i a registrar-vos!! http://ampaceipsantmarti.wordpress.com/

5. Comissió de Socialització de Llibres: Al final de cada curs,es dedica  a la gestió i preparació dels llibres per tal que es puguin 

aprofitar el màxim nombre possible de llibres i que això es tradueixi en un estalvi significatiu per a les famílies del poble. Necessitem la 

vostra col·laboració, són molts llibres i poques mans!!!

6. Comissió de Xerrades: En la línia educativa i participativa del projecte “Escola de Pares”  juntament amb l’escola de Can Coll 

s’organitzen diferents xerrades  per a pares que tracten temes sempre interessants i que ens poden ajudar en aquesta tasca d’educar els 

nostres nens i nenes. 

7. Comissió dels 25 anys: Aquesta nova comissió sorgeix aquest curs amb la il·lusió de celebrar que l’escola fa 25 anys que existeix. 

Coordinada per Direcció, la nostra comissió estarà més que contenta d’ajudar en allò que sigui necessari.

8. Comissió del Festiu: Aquest any també estarà vinculada als 25 anys de l’escola i farem una gran gesta de comiat de curs i de llarga 

vida de la nostra escola.

9. Comissió de l’Institut: No perdem l’esperança ni les ganes de lluitar per aconseguir allò que se’ns va dir i que és just de tenir: L’Institut

al nostre poble!!!. 
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El projecte educatiu s’estructura entorn a un eix global que és la Dieta Mediterrània: sana i equilibrada. A partir 

d’aquesta idea central, el projecte es desglossa en quatre grans eixos:  l’Eix Educatiu,  l’Eix Alimentari, l’Eix Medi 

Ambiental i  l’Eix Social.

L’Eix Educatiu:

Tot i partint de la base, que l’àpat fet pels nens a l’escola representa només un dels 5 que han de fer al llarg del dia, la 

nostra tasca es centra molt insistentment  en:

Reforçar els hàbits alimentaris amb l’objectiu de reduir  el consum de glúcids altament calòrics, i potenciar la dieta sana 

amb fruites i verdures.

Realitzar tallers i activitats lligades a l’educació per a la salut, la piràmide dels aliments o  el control de l’obesitat in fantil, 

entre d’altres.

Coneixement de les vitamines (d’on provenen, els aliments que les contenen, la importància de consumir-les)

Educació del sentit del gust amb elements de la natura (mel, codonys, segons temporada) i activitats relacionades amb 

les festes tradicionals.

L’Eix Alimentari:

Treballant per un menjador Sostenible apostem per noves accions de treball:

Incorporació de productes bàsics biològics per a aconseguir reforçar el sistema immunitari dels nens.

Reforç dels nostres aliments amb introducció dels productes biològics i amb certificació ecològica: tots els llegums i 

diferents fruites i verdures.

Recuperació de menús tradicionals.

Incorporació de verdures sense triturar (afegides fins ara als purés) com ara  les coliflors, bledes i espinacs

Introducció de peixos com: Lluç sense pell ni espines, Marlin Suprema, Filet de Llimanda, Marlin Suprema i de tant en 

tant Panga (peix recomanat i certificat per l’Agència Catalana de Salut com a saludable a nivell nutricional).

Ens unim al projecte MENGEM + FRUITA posant 4 dies fruita  i 1 dia de làctic coincidint amb el dia de la fruita de 

l’escola.

Disposant de diferents tipus de menús: estàndards, adaptats a les cultures(magrebins, vegetarians..), i especials  per les 

necessitats dels infants en qüestió de salut (intoleràncies, al·lèrgies, diabetis, obesitat...) Som Centre Adherit a 

l’Associació de Celíacs de Catalunya.

L’Eix Medi Ambiental:

Intentarem ajudar el medi ambient treballant com fins ara en la classificació dels residus, la reutilització d’envasos i 

materials de rebuig i proposant un dia per fer compost per als nostres horts o jardins.

Educant als nostres escolars en una bona separació de la matèria orgànica i d’envasos  i en el seu reciclatge  pels 

diferents tallers.

Consumim productes de neteja biodegradable 100% amb Certificació d’empreses Medi ambientals.

Pel segon trimestre  el centre d’interès és el reciclatge

L’Eix Social:

Per a famílies nombroses que no tinguin dret a beques, l’import del tercer fill serà del 50%

Apostant per una escola Sostenible, garantim la inserció laboral del 99% del personal que viuen al mateix poble.

Complint un compromís solidari com empresa Sòcia de la CREU ROJA

Apuntarem en els nostres menús la recomanació de l’àpat del sopar, valorats nutricionalment, per tal de complementar 

els diferents àpats i procurar una bona varietat en els aliments.

Col.laborem estretament amb la Comissió de Menjador creada en el si de l’AMPA per tal de millorar el nostre servei a 

partir dels seus comentaris, queixes o recomanacions com a representants dels pares dels clients del menjador.
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Des del curs 2008-09 un grup de pares i mares de la nostra escola va començar a endagar una proposta per assolir

l’objectiu de millorar, per la via de la qualitat del producte ecològic, el menú dels alumnes de l’escola. Aquesta Comissió

va presentar, en l’Assamblea General d’octubre de 2009, una proposta força definida que presentava la possibilitat de

substituïr l’empresa gestora actual (Paladarines) per una fundació (Fundació Futur) dedicada específicament a treballar

en la línea del producte ecològic, de proximitat i de temporada. L’Assamblea va aprovar que la proposta seguís endavant

per a ser presentada a tots els pares, quan estés definida del tot.

Finalment la proposta en ferm es va presentar en Assemblea Extraordinària , el tercer trimestre del curs passat (2009-

10). A l’Assamblea s’hi va convidar a parlar Paladarines i la Fundació Futur, per conèixer els dos projectes i poder-ne

valorar tots els aspectes. Finalment Paladarines va declinar la seva assistència perquè no se sentien còmodes amb la

situació i van convocar les seves pròpies reunions informatives per la setmana següent.

A l’Assamblea es presentava el projecte alternatiu i es proposava decidir si aquest es portava com a proposta de l’Ampa

per a ser discutit en Consell Escolar, únic òrgan que pot pendre la decisió de canviar l’empresa gestora del menjador.

Davant la tensió que la proposta ve generar i la disparitat d’opinió que es va fer palesa a la reunió i tenint en compte que

l’Assemblea de l’Ampa és el nostre òrgan de decisió legítim, en aquesta vam votar per cada pas a fer. La primera decisió

va ser per decidir si votàvem en la pròpia Assemblea o era millor esperar a tenir més informació. Finalment es va decidir

fer efectiva la votació i va guanyar per majoria seguir endavant amb la proposta i presentar-la al Consell Escolar.

Posterior a l’Assemblea Extraordinària, es van viure moments de molta confusió, informacions errònees i critiques al

procés. Davant de tot això la Junta de l’Ampa va decidir presentar aquests fets al Consell Escolar, exposant la decisió

presa en Assemblea, explicant la situació i adjuntant el material de queixa rebut fins el moment.

En Consell Escolar Extraordinari es va decidir seguir treballant amb l’empresa Paladarines demanant, però, que aquesta

fes un esforç per incorporar algunes de les demandes exposades en la proposta alternativa que s’havia presentat. En la

darrera Comissió de Menjador del curs passat (reunions de seguiment del menjador que es fan durant el curs)

Paladarines ja va presentar un pla, a desenvolupar en dos anys, on s’incorporen diversos aliments ecològics entre

d’altres propostes.

Actualment, doncs, el menjador de l’escola està implementant aquest nou projecte. Per tal que tots els pares i mares en

tingueu més informació us en presentem un resum.

Per part de l’Ampa es treballa per constitïr una Comissió de menjador amb força col.laboradors, diversa i plural, que ens

permeti fer un bon seguiment del procés engegat, plantejar millores si s’escau i donar suport en el que ens sigui

possible. Us convidem a formar-ne part. Només cal passar per l’oficina de l’Ampa i deixar-hi les vostres dades. Gràcies

per endavant.
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Prou injustícia! Volem l’ESO a Torrelles ja!

Ja fa molts anys que els pares amb nens en edat escolar de Torrelles lluitem per aconseguir que els nostres fills puguin 

cursar l’ESO al nostre poble, ja que, juntament amb Navars, sóm un dels dos únics municipis de Catalunya d’entre 5.000 i 

6.000 habitants que no tenim aquesta necessitat coberta, malgrat que el 2002 el Parlament va aprovar una resolució que 

insta el Govern a satisfer la demanda d’ensenyament secundari al municipi i que el 2007 l’Ajuntament va cedir els terrenys 

amb aquesta finalitat a la Generalitat.

La situació actual és que aquest curs més de 230 alumnes s’han de desplaçar cada dia fins a l’institut Frederic Mompou, a 

Sant Vicenç dels Horts, un centre massificat des de fa anys i on el batxillerat i alguns cursos de l’ESO es fa en barracons, i 

per tant en unes condicions poc adequades, especialment els mesos d’estiu a causa de la calor. Aquesta xifra de nens que 

s’han de desplaçar és similar a la dels últims cursos. 

Una comissió de pares ens hem reunit aquests dos últims anys amb diferents càrrecs del Departament d’Educació, 

especialment amb la directora dels Serveis Territorials d’Educació al Baix Llobregat, i amb diversos grups parlamentaris, i 

els responsables de l’Ajuntament també es van reunir el febrer amb el conseller. Durant totes aquestes trobades, a part de 

demanar la construcció de l’institut, hem plantejat la possibilitat de posar en funcionament al nostre poble un centre 3-16 i, 

sobretot, que mentre l’institut no estigués enllestit es poguessin utilitzar les aules disponibles del CEIP Can Coll per cursar-

hi l’ESO provisionalment. El Departament ens ha negat reiteradament totes dues possibilitats, tot i que la primera és una 

figura que estableix la nova llei d’educació i que la segona és una opció que ja s’ha dut a terme en altres municipis, com ara 

Begues. Així, la nostra reivindicació no ha obtingut fins ara cap resposta mínimament satisfactòria. Només dos 

compromisos purament verbals per part del Departament. El primer, que l’institut serà operatiu durant el curs 2012-2013, i el 

segon, que faran les gestions necessàries perquè el curs vinent, 2011-2012, els nostres fills, inclosos els que aquest any, 

2010-2011, han començat a anar a l’institut a Sant Vicenç, puguin cursar provisionalment l’ESO a les aules lliures de Can

Coll. 

Resumint: tenim un nombre de nens més que suficient per poder tenir una oferta d’ensenyament secundari obligatori al 

nostre municipi; tenim els espais per cobrir temporalment aquesta necessitat fins que l’institut no estigui construït, i el centre 

al qual els nostres fills s’han de desplaçar està objectivament massificat. A més, hem de recordar que Torrelles està 

adscrita a Sant Vicenç, no específicament a l’institut Frederic Mompou, de manera que res no impedeix que mentre no 

tinguem l’ESO al nostre poble els nostres fills puguin ser assignats qualsevol any a l’institut Gabriela Mistral, un centre amb 

un nivell de conflictivitat més elevat i amb uns resultats acadèmics més pobres. Aquesta possibilitat comença a ser molt 

factible si tenim en compte l’alt grau de saturació del Frederic Mompou. 

L’únic que demanem és que els nostres fills tinguin el mateix dret de què, per sort, ja gaudeixen pràcticament tots els nens 

que viuen en municipis demogràficament similars al nostre: una oferta d’ensenyament secundari obligatori en el seu propi 

entorn. Però de moment no tenim cap garantia que la injustícia que patim s’hagi de resoldre aviat, ja que ni tenim cap data 

per a l’inici de les obres ni ningú no ens ha explicat quines passes ha fet el Departament, si és que n’ha fet cap, per complir 

el seu compromís de fer tot el possible perquè l’ESO es pugui fer a Torrelles el curs vinent. 

Precisament amb aquesta finalitat, perquè ens expliquin què han fet, i sense que això exclogui cap altra acció més 

contundent i mediàtica, hem tornat a demanar una reunió amb alts càrrecs del Departament.

Un cop més, volem demanar a tots els pares que estigueu amoïnats per aquest tema que entreu a formar part de la 

comissió per l’institut o que ens feu arribar les vostres propostes d’acció.

Gràcies!

Comissió per l’institut
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Escudella i carn d’olla (ingredients per 6 persones)
Aigua

½ Gallina

100gr. Cansalada

150 gr. Orella i morro de porc

1 peu de porc

300gr. Carn magre de porc

¼ kg. Botifarra negra

1 os de pernil i 1 de vedella

300 gr. Cigrons

200gr. Patates

1 col d’olla

1 nap i 3 pastanagues mitjanes

2 grans d’all

Pa ratllat (4 cullerades aprox.)

Farina (2 cullerades aprox.)

1 Ramet de julivert

Galets els desitjats

Sal i pebre

El dia abans poseu els cigrons en aigua tèbia,sal i una culleradeta de

bicarbonat en un lloc que no li toqui la llum del dia.

Poseu la vedella,gallina,cansalada,orella,morro i els ossos en una olla amb

l’aigua i feu-ho bullir.

Quan arrenqui el bull ho escumeu i hi poseu els cigrons.

Ara és l’hora de fer la pilota. Piqueu la cansalada grassa que heu bullit i ho

barregeu amb la picada de magra de porc. Hi barregeu l’ou, el pa ratllat ,el

julivert i els alls ben picats, sal i pebre. En aquesta massa feu-li forma de

pilota i l’enfarineu.

Quan l’olla porti 1 1/2h. la carn començarà a estovar-se llavors és l’hora

d’afegir-hi la col tallada a trossos, el nap, la butifarra negra, el nap, les

patates tallades a daus mitjans i la pilota.

Quan tot estigui cuit, separeu el brou de la carn i feu-hi bullir els galets. 

ARA A MENJAR

Pollastre de pagès amb escamarlans (gambes o llagostins)

200gr. D’escamarlans (4 per persona)

¼ Pollastre per persona

200gr.de cranc de mar

Oli

Farina

2 cebes

3 grans d’all

6 Tomàquets madurs

Vi ranci (1 copa)

Anís sec (½ copa)

Amelles i avellanes (40gr.total)

Manat d’herves(llorer,orenga i farigola)

Sal i pebre

Salpebreu el pollastre i enfarineu-lo (celiacs farina d’arròs) i enrossiu-lo

en una paella fins que quedi ros i ben segellat per tots els costats, llavors el

poseu en una cassola.

En la mateixa paella marqueu els escamarlans i els guardeu a part.

En la mateixa paella feu un sofregit amb la ceba, el tomàquet i el manat

d’herbes, llavors i afegiu 1 cullerada de farina (celiacs maizena) ho

remeneu bé i hi afegiu 2 cullerots d’aigua.

Ho deixeu coure uns 5 minuts.Ho passeu a la cassola on hi ha el pollastre.

Ara heu de picar els crancs al morter,els afegiu a la cassola i ho deixeu

coure uns 30 minuts.

Llavors agafeu una cassola i passeu el pollastre.

Passeu la salsa pel xino i l’afegiu a la cassola nova on hi ha el pollastre.

Feu una picada al morter amb els alls,avellanes i les amelles después i 

afegiu el vi ranci i l’anís sec ho tireu a la cassola i deixeu coure 10 minuts 

aproximadament,ho proveu de sal i ho serviu

Turró de xocolata blanca,coco, curry i llimona (el podeu fer amb els fills)

200gr. Cobertura de xocolata blanca

75 gr. Coco ratllat

1  pessig de curry

ratlladura de la pell d’una llimona(només la part groga)

Desfeu la xocolata blanca al bany maria.

Quan estigui desfeta i afegiu el coco ,el curry

i la ratlladura de la pell llimona.Remeneu.

Poseu-lo ràpidament, que no es refredi en un motlle que tingueu per casa

(pot ser una tapa d’un tupervare rectangular, etc) deixeu que es refredi i el

podreu desmutllar fàcilment.

Trufas de xocolata negra i petazetas(el podeu fer amb els fills)

250gr. Cobertura de xocolata negra 

125gr. Mantega

20cl. Nata 36% materia grasa(M/G)

12     galetes maria triturades

Cacao en pols

Brandy,Rom,etc (opcional)

Coco ratllat

1 o 2 sobres de petazetas

Fideus de xocolata

Hem de fondre la mantega al bany maria i afegir-hi la cobertura de

xocolata ratllada o a trossets.

Anirem remenant fins que es fongui .Llavors afegirem la nata ,les galetes i

el licor opcional (no cal passar-se si no s’ens desfaran).

Deixem refredar,el posem en un motlle i el guardem al congelador 3 o 4

hores fins que agafi cos per poder traballar-les i donar-li formes.

Ara fem boles afegint-li els petazetas i les rebossem unes amb cacao, altres

amb els fideus i les altres amb el coco .Les guardarem al congelador ben

tapades fins a servir-les.
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Han estat tres mesos de noves emocions, noius amics i amigues, noves mestres…

A alguns/es ens va costar una mica adaptar-nos, però d´això ja es van encarregar l´Elena i la Patricia, amb

l´ajut de l´Eva i de l´Andreu.

Al llarg d´aquests mesos hem après a fer moltes coses sols, hem fet pintura, dibuixos, figures amb plastilina, 

trencaclosques, hem jugat a racons i hem après coses de la tardor.

Cada matí un de nosaltres és el maquinista: mira qui ha vingut, qui ha faltat, quin temps fa i busca les lletres

del seu nom. També hem fet psicomotricitat, música amb l´Alba i informàtica amb l´Eli.

Ens ho passem molt bé i encara falten moltes coses per fer i per aprendre!!!
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Els nens i nenes de segón, aquest trimestre hem anat al Garden Bordas de Gavà.

La classe de 2on A van escollir ser la classe dels “Cactus”, mentre que la de 2on B les “Plantes carnívores”.

Al Garden ens van explicar coses sobre les plantes i arbres en general i especialment dels nostres noms.

Després cam plantar una planta que hem d´anar a recollir amb els pares.

Al marxar ens van regalar una planta molt maca.

Ens ho vam passar molt bé, va ser una sortida molt divertida!!!
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Santa Cecília és la patrona dels músics i es celebra el 22 de novembre. 

A la nostra escola cada any s’organitzen uns concerts amb nens i nenes que saben tocar instruments. Tots els alumnes veuen algun

dels concerts on es poden sentir instruments com ara la bateria, el piano, el violí, guitarres...

A més a més cada any es convida a un músic professional. Enguany ha vingut en Xavi Lozano, un músic molt especial: toca música 

amb objectes que reciclats es transformen en instruments musicals. 

Mireu quins objectes va fer sonar:

un totxo

un pot de xocolata en pols

una escombra

un estel fet de canya i goma

una crossa

un tub d’una aspiradora

un manillar de bicileta

una ampolla

una cadira

una escala

tubs de rec automàtic

tubs de construcció

Abans de començar tots els nens i nenes voliem autògrafs d’ell i ell molt amablement ens els va signar. 

Ens va agradar molt perquè era molt graciós i ho feia molt bé.

Ens agradaria ser uns grans músics com ell i sortir per la TV.

A tots els nens i nenes de l’escola ens agrada molt aquest dia.

Nens i nenes decicle mig

Jo vaig tocar el piano, un instrument musical molt especial perquè toques una tecla i sona una nota.

El piano es toca des de fa molts segles i diuen alguns músics que és el millor instrument del mon. 

Hi ha diferents tipus de piano:, de corda, electrònic... Jo vaig tocar l’electrònic i m’ho vaig passar molt bé.

Gerard Morales

Quan s’acosta el dia de Santa Cecília la Jéssica ens pregunta qui vol participar tocant un instrument. Jo vaig voler tocar percusió. 

Va arribar el dia i vaig tocar els timbals amb un ritme que es diu “el caballo”. Vaig haver de tocar quatre cops perquè anaven passant 

les classes per veure’ns actuar.

M’ho vaig passar molt bé quan vaig tocar.

Eloi Sánchez
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Aquest any els i les alumnes de Cicle Superior hem  començat a participar en una nova iniciativa: Escoles en 

bloc!

Els blocs són escrits fets per grups d’alumnes que parlen de diverses temàtiques: sortides i excursions, 

activitats escolars, tallers, assignatures...

Cada classe té assignades diverses temàtiques que es  distribueixen  entre  grups d’alumnes. 

Aquests grups tenen com a objectiu fer un escrit per informar, mitjançant Internet, de les activitats que fem a 

l’escola.

Aquesta activitat la fem a l’aula d’informàtica, mitjançant  un tutorial que ens indica tots els passos que hem 

de seguir i que ens  permet treballar de manera autònoma.

Els escrits estan revisats pels mestres i tothom que ho vulgui els pot llegir. Tenen la peculiaritat que són 

interactius, ja que el lector els pot comentar i preguntar els seus  dubtes.

L’alumnat de Cicle Superior us anima  a llegir tots els nostres escrits, a través de l’enllaç que trobareu a la 

pàgina web de la nostra escola o a través del lloc web www.xtec.cat
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1.  PEN-PALS

Aquest curs 2010-2011, els alumnes de C.M. i C.S. de l’escola 

duran a terme un intercanvi de cartes amb els alumnes de Lace

elementary School de Darien, Illinois. Nosaltres ja hem enviat les 

primeres cartes i acabem de rebre les nostres primeres cartes 

d’U.S.A. Ens han fet molta il·lusió i és per això que ja estem 

treballant per tenir a punt el nostre proper enviament. En primer 

lloc els vam enviar una mica d’informació personal nostra com a 

presentació, junt amb una fotografía.  Ara els enviarem tres o 

quatre coses diferents depenent del curs: una felicitació de Nadal, 

els nostres horaris de l’escola amb una mica d’explicació del que 

fem i un breu mini-dictionary anglès-català-castellà perquè ells 

coneguin una mica més de les nostres llengües. També els 

enviarem una breu explicacio de la festa de La Castanyada que 

inclou la recepta dels panellets en anglès. 

2. ENGLISH LIBRARY

Ja hem posat en funcionament la nostra English Library pels alumnes de P4 a 6è. De 

moment hem vist que ha tingut molt bona rebuda per part de l’alumnat. Esperem 

poder-ho continuar durant tot el curs i és per això que també demanem a les famílies 

que ajudin als nens i nenes a tenir cura del material prestat. 

3. PROJECTE PELE “ENGLISH IS FUN!”

Aquest curs 2010-2011 hem iniciat un projecte PELE (Pla Experimental de Llengües 

Estrangeres) a Educació Infantil. Amb aquest projecte, ens hem proposat aconseguir 

millorar l’aprenentatge de l’anglès de l’alumnat de l’escola començant de ben petits. 

Hem ampliat l’exposició dels infants a la llengua estrangera de P4. El projecte es basa 

fonamentalment en anar aprenent la llengua mitjançant estratègies i recursos didàctics 

que són molt atractius pels infants. Es treballa amb titelles, rutines diàries molt senzilles, 

cançons de diferents tipus, rimes, celebracions, jocs, contes, vídeos i DVDs, i altres 

materials.  

Per sobre de tot, es pretén crear en l’infant el gust per aquest 

aprenentatge i fer-los veure que ens podem comunicar en una 

altre llengua sense problemes si ens esforcem. Els nens i nenes 

aprenen a dir paraules senzilles, entenen les rutines i poden 

interactuar de manera senzilla amb els titelles de la classe, 

canten cançons en anglès i n’entenen el significat bàsic, 

entenen contes i en saben dir paraules clau o estructures 

senzilles que hem estat repetint constantment, reconeixen 

certes paraules de vocabulari i les identifiquen en diferents 

contextos, etc.

A la web de l’escola s’estan penjant petites grabacions

d’algunes de les cançons que van aprenent d’una manera 

engrescadora i motivadora els alumnes de P4 i P5. Esperem 

poder-ne anar posant més ben aviat. 
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4. ENGLISH SCHOOL BAG

Amb el nou projecte PELE a Educació Infantil, s’ha intruduït

l’English School Bag a P5. Es tracta d’una motxilla viatgera que 

cada alumne tindrà durant una setmana del curs. N’hi ha dues per 

classe, per tant, els alumnes tindran dues vegades una motxilla 

plena de continguts i activitats en anglès. Dins les motxilles hi 

troben contes per llegir i escoltar amb CD, un DVD d’un personatge 

força conegut, un llibre de colors o nombres per mirar i comentar, i 

un parell de fitxes del vocabulari bàsic de nombres i colors que 

s’han anat treballant a classe. Tot el contingut que hi ha és 

opcional per a les famílies, però per ara, cal dir que ha tingut molt 

bona acceptació i acollida entre les famílies i els infants. Els 

alumnes estan molt motivats i tenen moltes ganes de poder-se-les 

endur a casa seva per una setmana. Esperem que continui així i 

que tots els alumnes puguin gaudir de les dues English School

Bags abans de final de curs. 

5. Theatre in English!

Els alumnes de C.S. van veure l’obre de Frankenstein representada per la companyia IPA Productions el passat dia 5 de 

Novembre. “Ens ho vam passar molt bé”, “ens va agradar molt poder participar” són alguns dels comentaris que van fer 

els alumnes de tornada a les aules. Aquesta obra s’havia treballat molt prèviament a classe i els alumnes van dir-nos que 

ho havien entès tot molt bé.

Ben aviat, el dia 16 de desembre, els alumnes de C. I. aniran a veure l’obra Rudolph representada per la companyia IPA 

Productions. I els alumnes de Educació Infantil assistiran a la representació de Santa’s Star a càrrec de la companyia 

Blue Mango. Esperem que també en gaudeixin i n’aprenguin molt. 

Els alumnes de C.M. vam veure l’obra de Tarzan representada per la companyia IPA Productions. Els alumnes s’ho van 

passar molt bé i els va agradar moltísiim. Els actors parlaven lentament i de manera clara i entenedora. També s’havia 

treballat molt prèviament el vocabulari i l’obra en sí a classe. 

En ambdós casos, vam tenir la sort de poder compartir aquesta experiència en llengua estrangera amb els alumnes de 

l’escola de Can Coll. Tots vam treballar les mateixes obres i ens va agradar molt poder fer aquesta activitat 

conjuntament. 
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Per fi arriba !!!

El 8 de gener de 2011 l’Escola Sant Martí fa 25 anys 

de la seva creació.!!! Podríem dir que té l'edat 

perfecta no?? (ni molt jove ni molt gran).

Per aquest motiu, durant tot el curs 2010-2011 

l'escola viurà  una festa molt intensa plena 

d’activitats i  records.

La  nostra escola va néixer com a resultat de la 

necessitat de la població de crear un centre on 

concentrar els diferents espais on els nens i nenes 

de Torrelles havien de cursar la seva escolaritat per 

evitar  sortir del seu entorn. 

Al llarg d’ aquests anys a l’escola el professorat s’ha 

plantejat innovar, trobar idees, buscar noves eines, 

presentar projectes, incorporar avenços tecnològics, 

tot respectant que ...

Al Sant Martí  sempre hem cregut en l’escola com un servei públic fonamental, immers  en la comunitat en 

la qual presta els seus serveis, que dóna tanta importància a l'ensenyament com a l'educació i que no pot 

renunciar a promoure uns valors que fomentin el respecte, l'actitud de diàleg i les relacions de convivència 

a la nostra societat. Sense oblidar mai el profund compromís amb la nostra llengua.

Com tampoc l’estreta relació que mantenim amb els pares i mares, tot recordant que amb el seu esforç 

van aconseguir el pas de l’escola unitària que hi havia a la nostra població a l’ escola que ara farà 25 

anys;un lligam positiu, de vegades complex, però en tot cas també motor important de l’escola.

Amb aquest motiu tenim previst celebrar,  un seguit d’ actes commemoratius en els quals esperem hi 

siguin presents alumnes, pares, mares i mestres que al llarg d’aquest temps han format part de la nostra 

comunitat educativa.

José Luis Ortiz

Director
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Ja hi tornem, el curs 2010-20011 ja és en marxa i doncs en marxa es posa el justicier per defensar el que és

just i denunciar el que no ho és, treballant per la justícia poc a poc però sense parar, com una formigueta...

He dit "formigueta"?, sabèu què? una sola formiga és la coseta més dèbil del món, com els nostres nens, però

un grup de formigues poden tirar a terra un edifici sencer, com els nostres nens.

Sabèu que poden fer un grup de nens i nenes jugant "innocentment"?...

La meva super orella va escoltar l'altre dia a una mare dient: "ja està bé, aquests de Catalunya en Miniatura

tenen el jardi destrossat, ja podríen arranjar-lo, els nostres nens poden pendre mal...".

El justicier no va poder més i li va explicar que cada dos o tres anys Catalunya en Miniatura ha d´arreglar el

que han destrossat... les formigues?, els avis que visiten les maquetes? els ocells?...nooooooo!, les nostres

"formiguetes"...que són els nens i nenes de l'escola, poc a poc, una miqueta cada día, però amb constància

demolidora.

Uns nens i nenes que no tenen cap força i que són un tròs de pà... han aconseguit destroçar el que ja per

vergonya haurien de pagar els pares i mares.

Si, ho haurien d´arrenjar aquests que mentre els nens "juguen" ells la fan petar sense veure que fan els nens i

sense pensar en un parell de cosetes:

1. Quan els nens travessen la porta de l'escola la responsabilitat del que fan és dels pares, el respecte al

mobiliari urbà també l´hem d´ensenyar els pares i mares.

2. El pàrking no pertany a l'escola i sobre tot no és un park infantil!!!. No té les mesures de seguretat que

tenen aquests parcs entre d'altres coses. I que als nens cal vigilar-los, al menys per a que no prenguin

mal, però també perque no facin mal (sense voler).

La meva altra super-orella està captant que l'escola pensa en comunicar als pares i mares que els nens al

pàrking es posen massa sovint en situacions de perill i això no es pot permetre doncs evitant el perill és com

s'eviten més accidents. Abans de que ens cridin l'atenció potser podriem fer-hi alguna cosa.

No fà tant aparcaven els cotxes fins a la paret de l'escola, no hi havia una zona de "seguretat" i per tant els

pares i mares portaven els nens al parc de Can Sostres, és cert que a l'hivern està una mica "fresquet". En

renovar el parking i tancar una zona al trànsit poc a poc van anar apareixen pilotes, cordes, patins, bicicletes,

skate-boards, cotxes i motos elèctrics (ja veureu després de reis)... i nens i nenes pujant pels murs, els fanals,

els arbres, els jardins i les tanques... un dia un nen li va portar a sa mare "el palau de la generalitat", en

miniatura es clar... Ensenyem als nens a respectar les instal·lacions i tinguem-ne cura d'ells. Per justícia.

Tanmateix, aixi com la lenta velocitat de la formiga pot fer grans destrosses, tampoc la alta velocitat és

recomanable al pàrking, un lloc on hi ha pares, mares, avis, nens joguines en trànsit i cotxes, cotxes i cotxes.

Com cada any he de recomanar que les presses les deixem, com a mínim, penjades a la tanca verda del

pàrking i fins que se'n torna a sortir. Unes presses que molts cops només serveixen per parar-se en doble fila

davant de la porta de l'escola (tapant tres places d'aparcament) mentre (sense sortir del cotxe) el papa o la

mama contemplen els infants que s'en van cap a la porta i no veuen (ni volen veure) els altres conductors que,

per no molestar, voldríen aparcar com cal tot i que tenen la mateixa pressa. Ja veureu quan plogui, llavor si

que serà massa...

Les presses i corredisses cal fer-les abans, a casa, doncs després, un cop al cotxe si ja és massa tard, és

millor assumir-ho i no intentar solucionar-ho comportant-nos com salvatges que creuen que viuen sols en

aquest món i que no hi ha veïns a qui respectar.

El justicier està vigilant i aquest any també us presentaré “les proves del delicte”, petits reportatges d´aquelles

infraccions que ens fan estirar-nos dels cabells, i tant que ho faré.
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