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ELS BALLS DE SANT JORDI  

  

El dia 5 d’abril a la tarda al pavelló esportiu de Tona els alumnes i els mestres de l’Era de Dalt vam fer unes ballades per les 

famílies. Ho van organitzar les mestres de música: la Bruna, la Sara a primer, l’Olga a tercer i també els alumnes de sisè. L’acte va 

durar una hora. Es va fer al pavelló esportiu perquè pares, mares, avis i àvies, ... ho poguessin venir a veure. 

Cada nivell va fer una dansa i van actuar en aquest ordre: P5 (Hijo del hombre), 3r (Supercalifragilisticoespialidoso), P3 (Quiero 

ser como tú) , 4t ( Lay all your Love on me), 2n (Something that I want), 5è (The greatest show), 1r (Popurri) , P4 (I like to move 

it), 6è (Eye of the tiger) i finalment els mestres (We are the champions). Es van anar alternant els cursos. Es van ballar músiques 

de les pel.lícules: El llibre de la Selva, Madagascar, Tarzan, Grease, Enredados, Mary Poppins, Mamma Mia, El gran showman,  

Rockie i  Bohemian Rhapsody. 

Aquest curs s’han fet coreografies amb música de bandes sonores de pel·lícules per canviar una mica ja que s’havien fet molt 

temps danses tradicionals. La idea seria a partir d’ara fer un any de danses tradicionals i l’altre fer balls diferents. 

Aquests balls es fan cada any i es fan dins la celebració de Sant Jordi. És una activitat que van venir a veure moltes famílies. 

 

AYLIN, ASIER, IAN, ALEIX i ESTEL 



CELEBREM SANT JORDI A L’ESCOLA 

El dia 23 d’abril vam celebrar Sant Jordi a l’escola. Es van fer diferents activitats a la pista i al porxo com:  

9.45h: Entrega de premis del Certamen de dibuix a Educació Infantil 

10.15h: Entrega de premis del Certamen Literari al primer i segon cicle d’Educació Primària. 

Els alumnes de cada curs van entregar un treball diferent: 1r endevinalles, 2n cartells de Sant Jordi, 3r,4t i 5è  poesies i 6è 

descripcions personals Hi van haver dos guanyadors per classe, un primer premi i un accèssit. Els primers van guanyar un 

diploma i un llibre i els accèssits, un diploma i un io-io.  

A partir de les 12:30 h es va fer una activitat nova de CONTA CONTES a Educació Infantil i 1r Cicle de Primària. Van venir pares, 

mares i avis a explicar contes. 

Per últim, a les 16h, tots els alumnes vam anar a veure  La Llegenda de Sant Jordi que dirigeix la Montse Ricart  i es representada 

per pares i mares de l’escola. Al final tots vam cantar la cançó “Sant Jordi és el seu nom” que vam treballar a música.  

Tota la festa la organitzen la Montse Olivella, en Santi Oms, la Maite Ballesteros, Bruna Homs i l’Àngels Canadell, els mestres de 

la Comissió de festes, i també l’AMPA. 

Celebrem Sant Jordi perquè és una festa tradicional de Catalunya i està relacionada amb els llibres i l’amistat. 

RAFA, LAIA, CARLOTA i NATÀLIA 



  

  

  

PARLEM AMB... PILAR MARMI  

                                                                                                                 

Quan vas començar a venir a l’escola?  Fa dos anys. 

Per què vas decidir venir a aquesta escola? Perquè el cap de la empresa APRENTIK on treballo  em va dir que havia de venir a 

aquesta escola a fer classes de robòtica. 

T’agrada fer l’àmbit de robòtica? Per què? Si, perquè podem aprendre coses noves i perquè és el futur. 

Què és la robòtica?  És l’evolució de les màquines, és una màquina millorada. 

Amb qui t’agrada més treballar: amb petits o grans? Amb tots, si es porten bé. 

Els hi agrada als nens i nenes fer aquest àmbit? Si, a tots els hi agrada però potser a algun alumne no li agrada tant. 

Quantes hores vens a treballar a l’Era? Vinc a l’escola tots els dies que hi ha àmbits, de dilluns a dijous. Treballo una hora i mitja 

o una hora i tres quarts cada dia que vinc. 

Fas alguna activitat extraescolar de robòtica?  Si la faig en una altra escola i amb nens més grans. 

Treballes en alguna altra escola? Si, no només treballo a Tona. També treballo a l’Escola Vedruna i a altres escoles de Catalunya 

com l’escola Pia de Granollers, l’escola Iglesias de Canet de Mar...                                               WILIAM, JOEL, JORDI i JOAQUÍN  

 

Busca 10 noms de Sant Jordi             
IAN 

Busca 10 noms  d’animals petits               
NATÀLIA 



ARTICLES D’OPINIÓ 

ELS ÀMBITS – OMAR 

Jo vull opinar sobre els àmbits. Em sembla una manera més 

divertida d’aprendre moltes coses noves, amb nens d’altres 

cursos i amb mestres que no coneixem. Crec que amb les vuit 

sessions n’hi ha prou per aprendre. 

SANT JORDI - LOLA 

A mi m’agrada molt la festa de Sant Jordi perquè m’ho 

passo molt bé. M’agrada la representació de la Llegenda 

que fan els pares i les mares i també el certamen literari 

que fem els alumnes de Primària. També m’agraden els 

balls i les roses. El que m’ha agradat més de tot ha set fer 

el poema. 

BALLEM A L’ERA – MARIA GARCIA 

El dia 5 d’abril  vam ballar al pavelló les danses que fem cada any per Sant Jordi. A mi aquest curs em va agradar molt perquè 

els altres anys fèiem cançons tradicionals i aquest curs hem fet músiques de pel·lícules. També m’ha agradat molt perquè els de 

6è ens hem inventat el ball nosaltres i perquè hem rigut molt fent-ho. 

 

PARLEM AMB… BELÉN OCAÑA 

Qui et va dir que  vinguessis a fer una substitució a l’escola? Estava apuntada a les llistes del Departament d’Ensenyament i em 

van nomenar per venir a substituir a l’Era. 

De que treballaves abans? On? Abans de venir a l’Era treballava de mestra a l’Escola Pare Coll de Vic. Feia classes d’anglès als 

alumnes de primer, segon, tercer i quart de Primària. 

Fins quan et quedaràs a l’escola? Fins el divendres 12 d’abril perquè ja he acabat la meva substitució. 

Has fet alguna altra feina a part de ser mestra? Treballava d’hostessa de vol. Vaig treballar en diferents companyies. 

T’agrada la teva feina? Per què?  Si, perquè m’agrada veure com els nens i nenes apreneu. 

Ets mestra especialista d’anglès? On el vas aprendre?  Si, soc mestra especialista d’anglès. El vaig aprendre a l’escola i en 

acadèmies. 

Quin idioma parleu a casa: anglès, català o castellà?  Parlem una mica de tots. 

Què t’ha agradat de l’Era? T’has sentit ben rebuda? M’ha agradat tot: els nens, els mestres, com m’heu acollit, les classes... 

LOLA, OMAR, MARIA GARCIA i MARIA BAULENAS 


