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Encetem una nova etapa de la nostra revista. Passem del Cirerer de Paper a El Cirerer 

digital. Evolucionem al ritme del nostre entorn, però volem seguir sent com sempre, la revista 

de l'escola, mirall del que els nostres fills fan a l'aula i d'allò que passa al nostre voltant. I allò 

que passa, ara per ara, al voltant de l'educació ens porta a un escenari convuls i canviant. 

Retallades, augment de ràtio per aula, canvis en l'organigrama intern dels equips docents, 

això i més ens arriba de manera desordenada i sense gaire capacitat d'assimilar el cop, 

discernir-ne les conseqüències, aclarir  els conceptes. 

 

El nou  curs que ja ens espera a la cantonada, ens presenta el gran interrogant de si sabrem 

estar a l'alçada dels reptes. Cal plantar cara a la realitat complicada que s'imposa, cal 

aprofundir en nous models educatius, en respostes que ens ajudin a millorar com a escola. 

És cosa de tots tirar endavant una educació de qualitat pels nostres fills. Cal treballar plegats, 

mestres i pares, per fer d'aquest moment de crisi i canvi una possibilitat de millora. Volem 

treballar perquè cap de nosaltres tiri la tovallola, perquè la indiferència no ens guanyi. Us hi 

apunteu? 

 

Bones vacances a tothom!  

Editorial Editorial 
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Aquests projecte neix amb la finalitat d’oferir als nostres usuaris, un espai de menjador 

escolar en el qual l’objectiu fonamental és transmetre uns valors alimentaris, reforçant 

activitats quotidianes pel seu desenvolupament personal. 

 

Es tracta de portar a terme trimestralment un centre d’interès en el qual es treballin els 

diferents valors personals, socials i alimentaris. Sense deixar de banda l’adquisició d’hàbits 

treballats en els cursos anteriors com: 

 

• Hàbits posturals. 

• Hàbits d’autonomia personal. 

• Hàbits d’utilització de coberts. 

• Hàbits de moderació del to de veu. 

• Hàbits de respecte i empatia amb els companys/es, els monitors i l’entorn. 

• Hàbits de coneixements (de la piràmide dels aliments, de les vitamines,...). 

 

OBJECTIUS 

 

Els objectius generals que volem aconseguir en aquest projecte son els següents: 

 

• Equilibrar el principal problema del desordre alimentari a l’edat escolar “l’obesitat” a 

través dels diferents grups alimentaris. 

• Potenciar l’esport com a base del nostre creixement. 

• Proporcionar una diversitat als menús amb una alimentació saludable incorporant 

aliments nous amb més propietats com els fruits secs, la soja, els aliments integrals 

(arròs, pa)... 

• Recuperació de la gastronomia dels nostres avis. 

 

 

DESCRIPCIÓ I DESEMVOLUPAMENT DEL PROJECTE DES DELS DIFERENTS EIXOS 

 

EIX EDUCATIU / ALIMENTARI 

 

Diversitat dels  menús al menjador escolar, conèixer diferents característiques alimentàries. 

Tenir empatia, a través dels diferents menús, de les patologies alimentàries del nostre 

menjador per la igualtat i el respecte. D’aquesta manera els nens poden conèixer les 

característiques dels menús sense gluten, els no lactosa, els de colesterol, els de fregits no, 

diabètics, sense sucre... veure que hi ha una varietat i en què consisteix. 

L’AMPA informa L’AMPA informa 

Nou projecte del servei de menjador 
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“Avui Sense Gluten (celiaquia)”  “No prenem Lactosa (intolerància a la lactosa)”  

“Sense sucre, gràcies(diabetis)” “Fregits No!! (colesterol)” 

 

Coneixerem els diferents grups alimentaris: potenciar els aliments i la seva diversitat; tipus 

d’establiments; valor dels productes, estalvi i consum; llista de la compra i quantitats. 

 

Enriquirem els  paladars amb els menjars dels nostres avis, tradicions gastronòmiques: visita 

d'un xef molt estimat; l'alimentació d'altres temps; tradicions gastronòmiques. 

 

Fomentarem la igualtat i els hàbits a través de diferents activitats: fem bogada; parem taula; 

fem menjars; hàbits d'higiene. 

 

Realitzarem activitats esportives: oferirem uns menús amb la correcta adequació de les 

característiques d'un esport  en concret; ens visitarà algun convidat esportista per tal de 

donar a conèixer la importància de l’alimentació a l’esport; coneixerem diferents esports.  

 

EIX SOCIAL 

 

Farem arribar les noves tecnologies als nostres menjadors, mostrant informació als pares de 

les diferents activitats i esdeveniments que desenvolupen els seus fills a traves d’un bloc del 

menjador, també accedint per la pàgina web, o bé el nostre correu electrònic, es poden 

obtenir els diferents menús escolars. 

 

EIX MEDIAMBIENTAL 

 

Continuarem educant als nostres escolars a una bona separació de matèria orgànica i 

d'envasos, en el dia a dia dels seus menús. 

 

Continuarem conscienciant al nostre equip de treball i als alumnes, a respectar el medi 

ambient, demanant l'ús responsable de l'aigua i altres recursos. 

 

Treballarem per a la recollida selectiva de residus i el seu reciclatge pels diferents tallers. 

 

Continuarem consumint productes de neteja biodegradable 100 % amb Certificació 

d'empreses Mediambientals registrats per Lloyd's nº 932.249 ISO 9001 amb acord del 

Reglament 648/2004/CE i Baietes Ecològiques. 

L’AMPA informa L’AMPA informa 

Nou projecte del servei de menjador 
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Des de fa uns anys, la biblioteca del poble ens convida a veure l’espectacle de la Mon Mas, 

una contacontes que viatja per escoles i biblioteques de tota Catalunya.  A mida que 

transcorre la història, la Mon recorda les normes de la biblioteca, com per exemple, parlar 

fluix, no menjar ni dur les mans brutes, tractar bé els contes, no córrer, …. Anima a estimar 

els llibres. Els infants gaudeixen molt amb l’activitat, ja que interactuen en els diferents contes 

en tot moment, ajudant a la Mon a representar els personatges que proposa. 

 

Animem a tothom a descobrir aquesta i moltes altres activitats que es realitzen a la biblioteca 

i que segur que són del vostre grat. Aquí teniu un recull de fotografies amb les que us podreu 

fer una idea de com va anar el matí a la biblioteca. Esperem que us agradin! 

Educació Infantil Educació Infantil 

Anem a la biblioteca!!! 
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Educació Infantil Educació Infantil 

Anem a la biblioteca!!! 

6 



Aquest curs hem anat de colònies a Aiguafreda, a la casa de la Llobeta. 

Vam marxar molt contents, nerviosos i el viatge se'ns va fer bastant curt... 

 

En arribar a la Llobeta, vam esmorzar a unes taules de pícnic a la vora del bosc mentre es 

presentaven els monitors. Ens vam barrejar per grups a tots els nens i nenes de 1r i 2n per 

fer els diferents tallers del circ que ens tenien preparats: malabars, equilibris, llit elàstic, ... 

 

El dinar ens va agradar molt, vam deixar més aviat poca cosa i després de jugar una miqueta 

pels voltants de la casa, vam continuar fent els tallers. 

 

Quina sorpresaaaaa! després de buscar floretes per la mascota del circ, la vam cridar i cridar, 

fins que ens va venir a conèixer. Era l' hipopòtam que es deia Noa. Era molt simpàtica i de 

color lilaaaa! 

 

Després ens vam quedar jugant una estoneta: corríem, saltàvem, ens penjàvem d'una corda i 

moltes coses més. L’Eva va portar la guitarra i vam cantar, ballar, passar vergonya i riure fins 

que ens vam haver de preparar pel sopar de gal·la. 

 

Tot i que vam sopar amb els monitors, els mestres es van quedar amb nosaltres un moment i 

ens van fer un truc de màgia: van convertir l’aigua en aigua de colors! I encara no hem 

descobert com ho van fer! 

 

Ens ho vam passar molt i molt bé! 

Cicle inicial Cicle inicial 

Les colònies del circ 
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 A Cicle mitjà fem un treball molt especial de poesia. Durant quinze dies juguem amb les 

lletres: inventem abecedaris divertits..., fem jocs de paraules: paraules creixents, paraules 

encadenades... 

 

Llegim poesies a classe i coneixem els seus autors: Joana Raspall, Miquel Desclot, Miquel 

Martí Pol.... 

 

Els nens i nenes s'emporten llibres de poesia i aprenen a recitar poemes. 

 

Descobrim que hi ha poesies especials com els acròstics o els cal·ligrames. Després de tot 

això arriba el moment creatiu. 

 

Aquí teniu una petita mostra d'alguns del poemes que han fet nens i nenes de tercer. 

Cicle mitjà Cicle mitjà 

Llegim i fem poesia 
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La festa d'aniversari 

  

Al meu cosí Genís  

li vam fer un pastís. 

El vam fer de xocolata,  

però a ell li agradava de nata. 

  

Ens va convidar a berenar 

i els entrepans vam menjar. 

La festa va ser un èxit 

i vam jugar a l’escalèxtric. 

  

Ens ho hem passat tant bé 

que ho repetirem l'any que ve. 

Comprarem serpentines i paperets, 

globus, garlandes i barrets. 

 

Jana Vera 

Les assignatures 

  

El català,  

em fa murmurar. 

Les matemàtiques, 

em fan pensar. 

El medi, 

em fa reciclar. 

La música, 

em fa ballar. 

El castellà, 

em fa tremolar. 

L’anglès, 

em fa somniar. 

La plàstica, 

em fa pintar. 

L’aula de ciència, 

fa paciència 

I el PAI, 

és molt "guai". 

 

Gemma Tudela 

El meu conill 

  

El meu conill és el més saltarí. 

"Brinca i brinca" pel jardí. 

Amb un tros de col el fas venir, 

fins a la gàbia dormir. 

 

Per la nit es menja tot el fonoll 

fent molt de soroll. 

Beu aigua com un dromedari 

i fa soroll com un llop solitari. 

 

Carla Monté 

   

La meva gossa 

  

Tinc una gossa llanuda 

que és una mica moguda 

és negra com la nit, 

li agrada dormir al llit 

 

Paula Reina 



Dimecres: havíem arribat a la casa de colònies i estava molt content per arribar perquè portava hores i hores 

d’autocar. 

Jo i el meu grup havíem deixat la maleta a l’habitació i sortíem fora a jugar fins l’hora de dinar. 

El menjar era riquíssim i molt bo, les postres no gaire (però és que no m’agraden molt les postres), apart d’això 

tot boníssim. 

Hi havia un camp de futbol i bàsquet. 

Tots jugàvem junts a les dues coses, primer a bàsquet i després a futbol. 

Ja era de nit i gairebé hora de sopar. Quan ens va avisar el professor per al sopar jo estava jugant a bàdminton. 

Em vaig renta les mans amb aigua freda i fregant molt bé... 

  

El sopar era molt més bo que el dinar. 

Havia arribat la nit i tots havíem sortit per fer unes activitats de nit. 

Consistia en trobar papers per fer una frase.  

Es treballava en equip i el meu grup era el de color rosa. 

Després vàrem tornar, ens vàrem posar els pijames i a dormir fins l’endemà. 

  

Era dijous, el segon dia de colònies i el dia d’anar amb bicicleta. 

Però alguns que no sabien anar en bici, com jo, i altres que els feia mal alguna cosa o s’havien caigut, anaven a 

la furgoneta de cua.  

Vàrem fer diverses parades per descansar i estudiar una mica l’entorn. 

Teníem un dossier d’exercicis on sortien tots els ocells del delta de l’Ebre. 

Continuàvem el camí, estàvem a punt d’acabar el viatge amb bicicleta, ens havíem parat per veure uns ocells 

sobre un mirador amb uns prismàtics i un telescopi. Vàrem veure moltíssims flamencs. 

Era l’hora de dinar i vàrem menjar en un restaurant. 

El menjar era boníssim. 

Després vàrem tornar a la casa de colònies. 

Juguem fora fins la nit. 

Sopem una mica fora i després el professor ens va dir que podíem anar a la disco. Ens ho vàrem passar molt bé 

però se’ns va fer curt i havíem de dormir. 

Era divendres: l’últim dia de colònies. 

El primer de tot era vestir-se ràpid i recollir tot a la motxilla. 

Sortim fora per anar a un vaixell. 

Portàvem els mateixos prismàtics que vàrem fer el dijous per veure les plantes, els ocells i la desembocadura de 

l’Ebre. 

Era molt guai! 

També estava bé com feia moure l’aigua el motor del vaixell. 

El camí era molt llarg. 

Vàrem tornar a la casa de colònies per menjar. 

Només teníem mitja hora perquè havíem de tornar a casa. 

Vàrem pujar a l’autocar i em vaig dormir. 

Em vaig despertar i vaig veure a la meva mare.  

Javier  

5è A Primària 

Maig 2012 

Cicle superior Cicle superior 

Colònies 2012 
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Per què? Per què han sigut les millors colònies? Doncs, perquè apart d’aprendre moltes 

coses, ens ho hem passat molt bé, han estat tres dies fantàstics. 

  

El primer dia quan varem arribar al alberg, varem fer un partit de futbol contra una altra 

escola, que per cert, varem guanyar. Després de dinar varem anar a l’Ecomuseu on hi havia 

coses impressionants. 

  

L’endemà, varem fer una excursió amb bicicleta que va durar tot el dia, durant l’excursió 

varem visitar la casa de fusta, un museu i un mirador en el que varem pujar i varem poder 

veure un grup de flamencs, també uns arrossars on hi havia camallargs, uns ocellets molt 

entremaliats que es mengen l’arròs. 

  

A la nit, després de sopar, varem muntar una discoteca i algunes noies van presentar els 

seus balls i alguns nens van cantar RAP. 

Després d’un dia tant intens varem agafar més energies quan varem anar a dormir. 

  

L’endemà, l’últim dia varem anar amb vaixell pel delta de l’Ebre, varem veure l’illa del Buda, 

l’illa de Sant Antoni i la desembocadura del riu Ebre. 

  

Hi havia molts ocells: una gavina corsa, el martinet, un esplugabous, un argó roig, un bernat 

pescaire i una fotja.  

I finalment cap a Torrelles de Llobregat, que els pares ens hi esperen.  

  

Alexandra Margarit Bassaganyes  

5è B de Primària. 

Maig 2012 

Cicle superior Cicle superior 

Les colònies de 5è 
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Era un dia bastant esperat per tots nosaltres, els alumnes de 6è vam sortir de casa amb un 

somriure d’orella a orella al pensar que no havien de fer cap mena de deures i treballs, però 

al arribar a l’escola, predominaven les cares de desil·lusió, quan ens van explicar que havíem 

de fer uns dossiers en el que havíem d’apuntar la informació que trobéssim durant el trajecte 

fins a l’Ermita de Sant Antoni. 

 

Ens vam separar en tres grups per completar els anomenats dossiers.  Durant el recorregut 

anàvem buscant pistes, les llegíem i contestàvem les preguntes del dossier. Vam parar a 

esmorzar al coll de Cesalpina, a la masia de Can Cartró. Vam seguir amb el mateix patró i, ja 

casi amb la llengua fora, arribàrem a l’ermita. Ens van deixar un petit període de temps per 

entretenir-nos i dinar. 

 

En un petit grupet vam decidir anar a fer una mica d’Indiana Jones, explorant per uns camins 

d’aquella zona, on hi vam trobar antigues runes de fa deu segles. 

  

Alumnes de 6è 

Cicle superior Cicle superior 

Sortida a l’entorn 
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Davant de les agressions continuades, mitjançant les retallades, que està patint tota 

l’Educació pública (des d’escoles bressol a Universitats), els centres educatius de Torrelles 

ens hem vist obligats a prendre mesures i a fer una lluita conjunta, però estava clar que 

aquesta lluita no es podria tirar endavant sense la col·laboració de les famílies que, al cap i a 

la fi, són les que més surten perjudicades amb aquestes retallades. 

 

Per aquest motiu, el passat dijous 7 de juny ens vam reunir en assemblea a l’Ateneu de 

Torrelles. En aquesta reunió es van posar de manifest les situacions que estan vivint els 

quatre centres educatius a causa de les retallades, quines conseqüències tenen i com es 

veuran afectats els alumnes de cara al proper curs amb les noves retallades que es tenen 

previstes. Les més significatives, potser, són: 

 

•  Augment de ràtios. 

•  Reducció de professorat. 

•  Massificació d’aules. 

•  Pèrdua d’activitats més atractives (desdoblaments, projectes,...). 

•  Pèrdua de l’atenció a la diversitat tant necessària pels alumnes. 

•  Pèrdues d’especialistes a Infantil. 

•  Si no es cobreixen les baixes dels mestres en deu dies laborables, aquests alumnes 

possiblement quedaran repartits per altres aules sense poder ser atesos com cal i 

perjudicant al bon funcionament del centre. 

 

En definitiva, això anirà en detriment de la qualitat de l’educació pública. Per la qual tots i 

totes hem estat lluitant al llarg de 30 anys. 

 

L’objectiu d’aquesta assemblea era donar a conèixer aquesta situació a les famílies i intentar 

crear una Assemblea o Plataforma Unitària Torrellenca per l’Educació, a on tothom tingui 

cabuda, per a començar a fer mesures de pressió per a demostrar el nostre malestar. 

 

Van sorgir vàries iniciatives per començar aquesta lluita (que es poden veure a l’acta de 

l’Assemblea) i es va arribar a l’acord de mantenir la relació personal docent – famílies a 

través de les AMPAs dels quatre centres. 

 

Tot i que no hi van assistir moltes famílies, hem d’agrair l’assistència d’aquelles que sí van 

poder venir i comprovar la bona voluntat de tothom per intentar millorar la situació o, si més 

no, intentar aturar-lo. Per aquest motiu, animem a tothom a que hi participi i agraïm a aquells 

que ja ho fan. 

Els mestres Els mestres 

Els mestres lluitant també ensenyen 
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Per a tots aquells que teniu Facebook i esteu interessats en aquest tema, podeu visitar el 

grup: 

 

Per una escola pública i de qualitat! 

 

Col·lectiu de mestres de l’Escola Sant Martí 

Els mestres Els mestres 

Els mestres lluitant també ensenyen 
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El racó del Justicier 
El racó del Justicier 

La riquesa vergonyant 

M’ha arribat una notícia sobre el rellotge d’un esportista d’elit que va ser robat a un hotel de 

París. 

La notícia no és l’esportista ni l’hotel, ni París, la notícia és que el rellotge està valorat en 

300.000 euros. 

Un rellotge del preu d’una casa amb barbacoa i piscina! 

 

M’ha arribat una noticia sobre nens que cauen desmaiats enmig de la classe al matí, a 

Catalunya, ara, avui. 

Nens que no han esmorzat i que un cop preguntats diuen no haver sopat la nit anterior. 

Fa molt temps que no hi havia diferències tant grans expressades en el mateix diari, en el 

mateix telenotícies. 

 

La situació econòmica ens va portar a no estirar més la mà que la màniga, ens ha portat a 

“ajustar-se el cinto”, ha provocat retallades des de l’administració... però el que no pot ser és 

que ens porti injustícies amb els nens. Ho diu el justicier i algú ho havia de dir. 

 

Com puc escriure sobre la qualitat de l’educació si hi ha nens que no han sopat. Com puc 

pensar en com ens afecta als pares i mares que els mestres no siguin substituïts si tenen una 

grip, havent-hi nens que no han sopat. 

Què puc dir sobre les proves de competència que fan els nostres alumnes per tal d’avaluar la 

qualitat de l’ensenyament, i que, qui les dissenya / manipula és a qui volem avaluar... mentre 

hi ha nens que no sopen! 

Que aquest any potser no tindrem mainaderes al Sant Martí pels nens i nenes que inicien el 

seu camí a l'escola... 

 

Com puc desitjar-vos una bona revetlla, i coca, cava i petards si... 

Doncs si, si que puc perquè sóc polifacètic, si com un diamant. Puc pensar en tot això i 

encara més, puc denunciar-ho i més encara puc lluitar a totes aquestes guerres doncs qui 

promogui qualsevol acte per reclamar els drets dels infants sempre tindrà al costat al 

JUSTICIER! És de justícia. 

 

I pensar que pel preu d'un rellotge podrien sopar tants i tants nens, tantes i tantes nits. 

Ara es parla de la "pobresa vergonyant", potser ens caldria "inventar" un altre terme, la 

riquesa vergonyant existeix? 

 

El Justicier. 


