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EL CARNESTOLTES ARRIBA A L’ERA DE DALT

Un any més a l’escola de l’Era celebrem el Carnaval i la

setmana dels manaments. Ho organitzen Montse Olivella,

Àngels Canadell, Santi Oms, Bruna Homs i Maite Ballesteros

que són els mestres de la Comissió de festes. És el segon any

que es fa després d’un temps de no celebrar-la.

La festa comença el dia 22 de febrer, ve el Rei Carnestoltes i

ens informa de les consignes decidides per la setmana del 25

de febrer a l’1 de març: el dilluns enjoiats, el dimarts amb

alguna cosa al cap, el dimecres amb sabatilles, el dijous amb

davantal i el divendres a la tarda disfressats com vulguem. El

Rei Carnestoltes el podem veure tota la setmana davant de

la consergeria.

El divendres 1 de març a la tarda tots els nens i nenes fem

una rua pel voltant de l’escola i després fem ball a la pista. És

una festa tradicional, és una setmana de descontrol, d’il·lusió,

de disfresses, de màscares, de cançons, de molta gresca i

diversió perquè després arriba la setmana formal de la

Quaresma.

Amb aquesta festa es celebra que acaba l’hivern i comença

el bon temps.

ESTELA, ORIOL, IAN



PARLEM AMB MESTRES DE L’ESCOLA, MONTSE BRUCH 

T’agrada fer de mestra d’anglès? Si, perquè és la llengua més parlada i m’agrada molt que els nens i nenes l’aprenguin

amb ganes i es puguin moure pel món.

Quina formació tens per fer de mestra d’anglès? Vaig estudiar la carrera de magisteri, vaig fer l’especialitat de llengua

estrangera anglès a la Universitat de Vic. També vaig fer molts cursets i tinc el First Certificate.

Com vas aprendre informàtica? Vaig anar fent molts cursets i, de fet, encara en faig. He set coordinadora d’informàtica

durant molts anys i això m’ha donat molta experiència per arreglar les coses dels ordinadors.

Feies alguna altra feina abans de ser mestra d’anglès? Feia de tutora. M’agrada molt fer-ne. Hi va haver un any que vaig

fer de cap d’estudis. Abans de ser mestra havia fet altres feines. Ara ja fa dotze anys que treballo a l’Era de Dalt.

Què volies ser de gran quan eres petita? No ho recordo, però m’agradava molt fer classes de reforç i també m’agradava

molt la ciència i la tecnologia, els experiments, les mates. I, de fet, encara m’agrada molt.

Amb els canvis que s’estan fent a l’escola, què fas diferent ara? Treballo l’anglès de manera molt diferent: no faig servir

llibres de text, treballo molt amb projectes i utilitzem bastant l’ordinador.

PARLEM AMB MESTRES DE L’ESCOLA, SANTI OMS

T’agrada ser mestre? Molt, perquè m’ho passo molt bé.

Què t’agrada més ser tutor o mestre d’Educació Física? Les dues coses, m’agrada fer esport i m’agrada estar amb nens.

És interessant fer l’àmbit de Voluntariat? En què consisteix? Molt. Consisteix en ajudar a l’escola en diferents coses: posar 

paper d’embalar a les parets, fer de conserges, omplir les gerres d’aigua del menjador, arreglar coses, portar rotllos de 

paper a les aules, ...

Quants anys fa que treballes a l’Era de Dalt? On treballaves abans? Fa dos cursos. He treballat en vint escoles:  a Taradell, 

La Garriga, Centelles, ...

Quina formació has fet per ser mestre? T’ha costat? Vaig anar a la Universitat a estudiar per ser mestre d’Educació Física. 

No, no em va costar.

Estàs implicat en l’Escola Nova 21? En què ha canviat la teva feina? Si, hi crec molt i m’agrada. Fem moltes coses noves i 

diferents.
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ARTICLES D’OPINIÓ
EL PATI

Jo penso que està molt bé que hi hagi coses noves al pati però crec que en podrien afegir. Trobo a faltar 

aquella cabana que van treure, en podrien posar una de més gran. També s’ha de dir que no tenim molt 

d’espai. Jo crec que si féssim més bon ús del que tenim al pati seria més guai i tindríem les coses millor i 

no trencades, destensades...

IGNASI

Jo crec que hauríem de millorar el pati. A mi m’encanta el pati però hi ha nens i nenes que fan malbé les 

coses com per exemple embussen les fonts, pengen coses als arbres... A mi m’agradaria que no fessin 

aquestes coses.

GERARD

A mi m’agrada el pati però jo penso que hi falta un gronxador. Jo crec que a la pista 1 hi ha molts forats i 

s’han de tapar. Jo penso que el vaixell d’Infantil dels nens petits potser els hi agradaria més pintat de 

colors.

SAIFEDDIN

Jo crec que el pati ha millorat bastant però hi ha nens que el fan malbé i llavors no es tan divertit ni tan 

especial. Jo crec que si el cuidem una mica més ens ho podríem passar més bé.

NIL

CÒMIC “EL GATO MALO”
CARLOS



EL TORNEIG DE FUTBOL

A l’escola es fa un torneig de futbol al migdia.

Els organitzadors del torneig són la Mònica i l’Àlex que són

monitors i hi pot jugar tothom que es quedi al menjador a

partir de 3r.

El torneig ara es fa a la pista 1, es fa de les 12:30 a les 13:30 h

El torneig es fa per equips i hi participen tots els nens i

nenes que s’hagin apuntat de 3r, 4t, 5è i 6è. La Mònica i

l’Àlex fan una llista i reparteixen els nens per cursos i

decideixen els equips. A cada grup hi ha un alumne de 3r,

dos alumnes de 4t, un alumne de 5è i un alumne de 6è.

Hi ha nou equips: grup 1, grup 2, grup 3, ... Tots els equips

juguen amb tots els equips i no s’elimina cap equip fins que

en queden quatre i juguen la semifinal i la final. Cada equip

va fent punts però si s’empata llavors va per gols.

El torneig de futbol es fa per omplir l’estona de pati de

menjador, es fa abans d’anar a dinar. Al final del torneig hi

ha un obsequi per tots els participants, es dona un trofeu al

1r i al 2n equip i també hi ha reconeixements com el grup

més cohesionat. POL, SAIF i GERARD

BUSCA 10 NOMS D’ESPORTS

NORA

BUSCA ELS 8 NOMS DE LES CLASSES DE 2n CICLE

POL


