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 TOTS  XOPS ! 

  

El darrer dia d’escola, després del comiat de 6è, comença la Fira de l’Aigua que organitza la comissió de festes que 

està formada per en Santi, la Bruna, la Montse O, la Maite i l’Àngels. La comissió prepara uns quants jocs relacionats 

amb l’aigua i adequats per diferents nivells. Alguns dels jocs son els següents:  bombolles de sabó, parlar amb aigua a 

la boca, traslladar aigua amb un got foradat, baralla d’esponges, fer pipí, passar la bomba...  

Els petits d’Infantil fan la Fira de l’Aigua al seu pati i els nens i nenes de Primària fan la fira a la pista 1 i a la pista 2. Això 

es fa perquè als alumnes els hi agrada molt mullar-se però només es pot fer a final de curs perquè fa calor i és una 

manera de dir-nos adéu. 

D’altra banda, el dijous dia 20 de juny els alumnes de 6è van a la piscina municipal del Foment. Aquesta activitat la 

preparen els mestres de 6è i els responsables del Foment. Els alumnes de 6è hi van cada any i és com una tradició. Es 

fa perquè és una activitat divertida pels alumnes de 6è marxen a l’Institut. 

PAULA, IKER, EROLA i FELIPE 



PARLEM AMB… AIXA CATALÁN 

ARTICLES D’OPINIÓ 

L’ÚLTIM DIA D’ESCOLA, UN DIA MOLT IMPORTANT  –  CLARA 

Penso que l’últim dia d’escola és un dia important sobretot 

pels de sisè perquè marxen de l’escola. Crec que la Fira de 

l’Aigua que preparen els mestres de la comissió de festes és 

molt bona idea perquè normalment és un dia de molta calor. 

Considero que el comiat de sisè també és una bona idea 

perquè així ens diem adéu d’una manera molt maca. 

LA NETEJA DE PATI – LAURA 

Penso que està molt bé que hi hagi encarregats de la neteja 

del pati  però hi ha classes que no fan la neteja perquè se’n 

descuiden i llavors el pati queda molt brut. Crec que s’hauria 

de netejar una mica més. Seria una bona solució que cadascú 

a la seva classe tingués un cartell d’un color viu i digues quin 

dia  i quin lloc han de netejar. Seria un cartell com el que hi ha 

ara però de colors més vius que es vegi més. 

Quants anys tenies quan vas començar a anar amb bicicleta? Vaig començar amb tres anys. 

Participes en competicions?  Si, competeixo a la categoria d’alevins de segon any. 

En quina posició estàs de Catalunya? I d’Espanya? A la 1a de Catalunya i la 1a d’Espanya de la categoria d’alevins. 

Quantes bicis tens? Com són? Ara en tinc dues de carretera, dues de pista i una de muntanya. Les de carretera tenen 

les rodes més primes, les de pista no tenen frens i les de muntanya tenen les rodes més gruixudes. 

Qui t’entrena? On entrenes?  El meu pare. Entreno a Barcelona i a Vic. 

Quants dies entrenes i quantes hores?  Entreno tots els dies de la setmana. Dilluns i dimarts entreno dues hores, 

dimecres, dijous i divendres entreno tres hores i el cap de setmana entreno quatre o cinc hores si no tinc competició.  

El ciclisme t’influeix en la feina de l’escola?  No, perquè m’organitzo bé. 

Quantes copes i medalles has guanyat?  No ho sé exacte, en tinc moltes. 

Quina és la cursa que has fet més lluny?  A Ucrania. 

Quin és el màxim de quilòmetres per hora que has pogut fer? Com son els circuits on corres?  El màxim que he fet son 

55 km/h. A la categoria d’infantil els circuits son tancats i després ja son de carretera. 

CARLA MAYA, LAURA, ALDAHYR i CARLA BALLESTEROS 



  

  

  

ELS ALUMNES DE 4t i de 6è TORNEN DE COLÒNIES 

TROBA LES CINC DIFERÈNCIES 

ROGER 

Els nens i nenes de 4t i de 6è han anat de colònies durant tres dies.  Els de 4t han anat a Palamós a la casa de 

colònies Mas Gorgoll i els de 6è han anat a Platja d’Aro a l’aparthotel Comtat Sant Jordi. Els dies que els de 4t han 

estat a Palamós són 20,21 i 22 i els de 6è 22,23 i 24 de maig, tots han marxat la mateixa setmana. 

Als matins els mestres avisaven als alumnes de 4t per anar a esmorzar i després feien unes activitats relacionades 

amb el mar. Els de 6è es despertaven i quedaven en un punt concret per anar a esmorzar i llavors anaven a la platja 

o a la piscina. 

Una de les activitats de 4t que va agradar més va ser la discoteca i la platja. Als de 6è els hi va agradar molt el 

pàdel surf i el Kayak. Algunes de les activitats de 4t eren d’aprenentatge: anar al museu de la Llotja, visitar un 

vaixell, observar la composició de la sorra de la platja, ... En canvi a les colònies de 6è han fet més activitats lliures 

que de treball: wàter polo, Kayak, piscina, platja. 

Les colònies depenen de cada curs. Les de 6è son més per divertir-se, per estar junts els últims dies de 6è perquè 

arriba el final de curs. En canvi les de 4t son més per aprendre però també hi ha estones lliures per jugar. 

MARCEL, ROGER i JUDITH 



PARLEM AMB… DAVID COSTA (Magpack) 

Per què fas màgia? Perquè m’agrada molt veure les cares de sorpresa i emoció tant de petits com de grans. Vaig 

començar amb trenta anys aproximadament. 

Qui t’ha ensenyat a fer màgia? Encara n’aprens? Si, me n’ensenyen mags amics meus. Encara n’aprenc, faig classes un 

cop al mes a l’Associació de Màgia de la Catalunya Central a Manresa i practico cada dia. 

Has ensenyat a algú a fer màgia? No, només ens podem explicar els trucs entre mags. També els expliquem a la gent 

que en vol aprendre i que té una afició per la màgia.  

Tens amics mags? Quins? Si, el mag Xule, el mag Joss, en Jordi Pota, el mag Nani, el mag Aaron, l’Antonio Diaz... 

Alguns son famosos i tots actuen en escenaris. 

Quins secrets teniu  els mags? Els podeu explicar? Mai revelem els trucs perquè els mags volem conservar sempre les 

cares de sorpresa. Si els expliquéssim ja no els podríem fer. 

Fas màgia a l’Era? Quan ? Si, sovint faig màgia als alumnes del meu grup de 6è A, a l’àmbit d’emprenedoria solidària, 

un cop durant el curs a Infantil i a la resta d’alumnes a les hores de pati o en altres moments espontanis. També 

m’agrada fer màgia als mestres. 

CLARA, DUÑA, SANTI i AARON 


