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ELS PASTORETS DE L’ERA 
FAN 30 ANYS

L’obra dels Pastorets que es fa a la nostra escola la va escriure Montse Ricart i es va inspirar en

l’obra de Josep Maria Folch i Torres. L’obra es va començar a fer quan es va inaugurar l’escola i

ara fa trenta anys.

Al principi es feia al menjador però a partir del 1999 s’ha fet a la Sala de La Canal. Es fan dues

representacions cada curs, una pels alumnes de l’escola i l’altra pels pares i mares i es fan el

mateix dia, una a la tarda i l’altra al vespre.

Els Pastorets sempre els fan els nens i nenes de 5è de Primària. Primer cadascú tria els tres

personatges que li agradaria fer, es fan uns càstings per decidir els papers i després comencen

a assajar per grups: els que parlen més, els que fan el ball dels pastors, els que fan el ball dels

dimonis... Al final es fan assajos tots junts i amb els vestits. Al llarg d’aquests cursos s’han fet

alguns canvis com afegir lletres: ara Sant Josep i la Mare de Déu parlen però abans no deien

res.

La representació dels Pastorets es va començar a fer perquè és una tradició catalana i també

per introduir el teatre a l’escola. La Montse n’està molt satisfeta
HUGO, AROA, BERTA I MOHAMED



PARLEM AMB… MONTSE RICART
SOBRE LA SEVA AFICIÓ AL TEATRE

Quantes obres de teatre has fet?

N’he fet moltes, no recordo quantes.

Amb quants anys vas començar a fer teatre?

Amb set anys fent “Els Pastorets” a Vic.

Quines obres són les que més et van agradar?

“Els Pastorets”, “Revolta de bruixes”, “La Pau retorna a Atenes”.. entre moltes d’altres.

Quins personatges et van agradar més?

Em va agradar molt fer de Sant Miquel a “Els Pastorets”, de Ventafocs, de cantant en un musical, ...

Per què t’agrada fer teatre?

Perquè dalt de l’escenari quan representes un personatge et transformes en una persona ben diferent.

Com et sents fent les obres?

Molt feliç tot i que passes molts nervis i hi ha molta feina per aprendre’t tots els papers, però quan 

s’acaba l’obra et sents molt satisfet.

T’agrada dirigir “Els Pastorets” ? Quants anys fa que els dirigeixes?

Si, molt. Aquest any farà trenta anys que es fan.

Has format part d’algun grup de teatre? Quin?

Si, de l’Orfeó Vigatà i de Ventall Teatre, tots dos de Vic.

Quins personatges t’agrada interpretar, de fer riure o més seriosos?

M’agraden tots dos, m’ho passo més bé fent riure però és més difícil.

MARC, ANNA, ÈRIC I JUDIT

 BUSCA LES  9  DIFERÈNCIES
HUGO



CIÈNCIA A L’ESCOLA 
EL PROFESSOR CARMANYOLA ENS VISITA

BUSCA  11  PERSONATGES  

DELS PASTORETS 

AROA I BERTA

La setmana del 5 al 9 de novembre vam fer la Setmana de la Ciència. Això ho organitza l’equip

directiu i els mestres coordinadors i ho fan tots els nens i nenes de l’escola. El dilluns va arribar el

Professor Carmanyola i va fer un experiment al pati per tots els nens i els mestres. Va venir ell

perquè el Doctor Cantimplores ja s’ha jubilat.

L’experiment que es va fer a la pista és sobre la densitat dels líquids i consistia en barrejar-ne de

diferents i veure quins baixaven i quins es quedaven a dalt.

A Infantil les mestres són les que fan els experiments perquè fan servir líquids delicats i els petits

no ho poden tocar, també perquè no hi ha suficients materials per tots. Un dels experiments que

van fer va ser barrejar aigua i sal i posar-hi un ou i van veure que flota.

Els alumnes de Primer Cicle si que van fer experiments ja que són més grans i ho van fer perquè

sàpiguen treballar en grup.

Un experiment que van fer va ser omplir un pot de vidre amb aigua i posar a dins trossets de

paper pintats amb retoladors i purpurina. Van baixar les persianes i amb un lot van veure que

brillaven.

Ens agrada molt fer de científics !
SHERWIN, ANGIE I KEVIN



ARRIBA EL NADAL
EL TIÓ I L’AMIC INVISIBLE

Arriba el Nadal i els més petits de l’escola faran cagar el tió ja que els hi agrada molt. El tió per ells és un

tronc màgic que té cara i porta una barretina.

Per cagar es tapa amb una capa i els nens i nenes fan una rotllana i uns quants li donen cops amb un pal i

canten la cançó del Tió, tió. Aquest tronc màgic caga contes, jocs i joguines per la classe, torrons i, de

vegades, neules.

Les mestres d’Infantil ens han dit que un d’aquests dies el tió trucarà a la porta de la classe. Els nens

l’entren i fins el dia que el fan cagar li donen mandarines, pa sec, etc...

Les mestres de 1r cicle ( 1r i 2n ) ens han dit que surten a buscar el tió pel pati, el porten a la classe i el

tapen amb una manta. El tió els hi caga regals per la classe i al final paper de vàter.

A les aules de 3r, 4t, 5è i 6è fan l’Amic Invisible que consisteix en un regal que pot estar fet a mà o es pot

comprar per un company o companya de la classe. El preu és molt baix perquè tots els alumnes hi

participin. Es reparteixen uns paperets amb els noms dels alumnes i toca qui toca. També es poden anar

deixant pistes. Als nens els hi agrada molt i el significat és el de desitjar-se unes bones festes.

Faran cagar el tió i l’amic invisible l’últim dia del trimestre, el dia 21 de desembre.

Es celebra perquè és una tradició i els nens s’ho passen molt bé, els hi encanta i s’esveren una mica

perquè es posen nerviosos. És un moment per compartir amb els companys abans del Nadal.

Jo vull opinar sobre els nens i nenes de 1r i 2n

que surten al pati quan plou. Crec que està bé

que surtin al pati encara que ja juguen a la classe

quan acaben les feines perquè són més petits i

ho necessiten. De 3r a 6è no surten perquè ja són

grans i no juguen sinó que fan més feina i així

poden jugar als jocs que tenen a la classe. En

poques paraules ho trobo bé perquè no s’ompli

massa el pati i els grans no facin mal als petits.

ARTICLE D’OPINIÓ
ELS PATIS QUAN PLOU

ARTICLE D’OPINIÓ
TOQUEN VACUNES

Jo penso que les vacunes són necessàries per no agafar malalties. A

l’escola quan ens venen a vacunar als nens i nenes de 6è de vegades ens

pensem que ens faran mal i ens fan passar molts nervis, però quan ens

les han posat pensem: per què tinc tanta por si no fa mal?

Crec que està bé que a les escoles ens vinguin a vacunar per assegurar-

se que les tenim al dia i preocupar-se per la nostra salut.

ÈRIC

JUDIT

MARC, CLAUDIA, ÈRIKA  I JANA


