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CARTA DELS DIRECTORS
DE LA REVISTA

Hola, ens diem Bruna i Jana, fem sisè i
som les directores en aquesta nova edició
de la revista. Vam voler ser-ho perquè
volíem difondre informació per tal de
poder ajudar explicar les notícies o bé
informacions que passaven al llarg de la
setmana a l'escola Sant Marc i al poble.
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CARTA DEL DIRECTOR DE L'ESCOLA
Llum al final del túnel

"Un dels
objectius de
l'escola és el
d'ajudar a
l'alumnat a
convertir-se en
ciutadans i
ciutadanes amb
valors"

Després d'un inici de segon trimestre molt complicat, sembla que
veiem la llum al final del túnel. Dos anys farà aquest març des del
primer gran confinament.
Hem de valorar la gran capacitat de resiliència i d'adaptació que ens ha
demostrat l'alumnat. Sempre han estat un exemple per tots nosaltres.
El tema d'aquest mes de la revista és la Pau i els nens i nenes tornen a
donar una altra lliçò de ressolució de conflictes sense utilitzar la
violència.
Un dels objectius de l'escola és el d'ajudar a l'alumnat a convertir-se en
un ciutadà/na crític/a i amb valors i que puguin posar el seu granet de
sorra per construir plegats una societat més pacífica.
A l'escola hem reflexionat sobre la necessitat de trobar diverses
maneres de resoldre els conflictes i ens han sorgit coses molt
interessants.

DIA DE LA DONA
A més del dia de la Pau, aquest març
hem fet activitats pel dia de la dona

LECTURES
Hem llegit contes i narracions
diverses parlant del tema.

MURALS

Algunes aules han aprofitat per fer
representacions murals de tot el
que parlàvem.

REFLEXIONS

Tot l'alumnat ha pogut reflexionar
sobre el tema i per anar cap ha una
societat més justa i igualitària.

SITO ROMERO
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Entrevista
Entrevistem a Cristina Torres.
La organitzadora de la festa de la pau i mestra de música.
Revista- Per què vas decidir venir a l'escola Sant Marc a ensenyar als nens i nenes ?
Cristina- Jo treballava a l'escola de Vilanova fins que un any el departament em va dir
que no hi havien places perquè cada vegada marxaven més alumnes .
R- Quants anys fa que vas arribar?.
C- Fa 11 anys .
R- Per què és tant important per a tu celebrar el dia de la pau?
C- Perquè és una festa que celebrem tota l'escola i també perquè la gent es tracti
amb respecte encara que sempre hi hauria d'haver pau .
R- Com ho has organitzat per poder celebrar-ho?
C- Es va haver d'ajornar però quan vam estar millor de covid es va poder celebrar.
Normalment però un més abans de cada festa ja està tot organitzat i això ajuda a
que la festa funcioni millor.
R- Et va agradar quan es va reunir tota l'escola al camp de futbol per cantar la cançó?
C- Sempre m'agrada molt fer-ho tots junts perquè el covid ens ha xafat moltes coses i
no ho em pogut fer gaire.
Adnan,Berta,Aleix i
Samia
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NOTíCIA
Ens podem treure la mascareta a

’

l aire lliure.
Les mascaretes deixaran de ser
obligatòries en exteriors pel qual se
n'elimina l'obligatorietat, a l'haver
millorat la situació epidemiològica.

’

L escola Sant Marc de Calldetenes, per
a celebrar aquesta nova notícia ha decidit
que el dijous 10-2-22 faria mitja hora més
de pati, els nens i les nenes molt contents
han gaudit de 30 minuts més de pati, a
més han pogut barrejar-se amb els nens i

’

nenes d infantil (p4 p5)
Han pogut gaudir de passar un temps
junts.
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Bruna Guiteras

Les comuntitats
de l'escola
Per la festa de la pau tots els cursos de l'escola des dels
més petits fins els més grans es van reunir al camp de
futbol i van cantar SI TINGUES LA MÀGIA D'UN MAG.
Abans de cantar, però, un parell de representants de
cada classe van llegir un parell de frases en veu alta que
prèviament havien escollit i escrit en un mural. Finalment
es van enlairar uns globus.
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Els més petits de l'escola pel dia de
la pau apart d'anar a cantar al camp
de futbol es van reunir al porxo P3,
P4 i P5 i van cantar SI EL MON FOS
MÉS FELIÇ.
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Comissió Social
La comissió social ha innovat una manera de
poder recaptar diners!!!
Ha buscat una manera per tal de poder
aconseguir diners i així, poder ajudar a aquelles
famílies a pagar les sortides...
Aquesta vegada ha fet una parada a l’entrada de
l'escola venent: Bosses amb el logotip de
l'escola per a fer educació física… En aquesta,
també venen diademes de molt colors.

BOSSETES= 4€

Bruna Guiteras

Jana Ravetllat
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QUINA CARACTERÍSTICA
RELACIONADA AMB LA PAU
TENS SEGONS EL TEU
H.O.R.Ò.S.C.O.P.
Àries : Ets característic/a per ser una persona plena d'energia i entusiasme i
avançat/da a l'aventura.
Taure : Els Taure són persones que busquen viure en pau i harmonia amb tot el que
els envolta, son essers decidits i tenen una enorme força de voluntat.
Bessons : Bessons té una ment inquieta que no para d'observar i assimilar
informació, son persones inquietes que comencen nous projectes i reptes amb molt
d'entusiasme
Cranc : Cranc pot ser realment protector, i sembla que gaudeix cuidant i ajudant als
altres.
Lleó: Lleó és el signe del Sol i representa la ll.um, el que el converteix en una estrella
poderosa i generosa.
Verge: És un signe pràctic i analític que representa la puresa i la perfecció i és molt
organitzat.
Balança : És el signe més civilitzat i educat del zodíac i representa l'harmonia i
l'equilibri. Moltes vegades eviten qualsevol mena de compromís encara que, una
vegada que es tiren a la piscina, ho donen tot.
Escorpí : Viu intensament les seves emocions, és el signe més passional de
l'horòscop.
Sagitari : Els Sagitari són persones plenes de bones energies que transmeten la
seva alegria i optimisme aconseguint que tots al seu voltant es contagien i se sentin
còmodes.
Capricorn: És classificat com un signe de l'element terra i de qualitat cardinal.
Aquari: És un signe molt humanitari al mateix temps que independent i intel.lectual.
Peixos: És un signe d'aigua, tremendament sensitiu i compassiu.

Jana Boix i Magalí

Les galetes amb forma de

de cor

En un bol grandet barrejarem els 3 ingredients fins
que se'ns formi una massa completament espessa. Jo
barrejo primer la mantega amb el sucre per posar-li
finalment la farina tamisada a poc a poc.
Quan tenim la massa llesta agafem petites porcions
de massa i anem formant boletes i les anem posant a
la safata de forn, on ja haurem posat a sobre el paper
per enfornar. Amb un motlle de cor tallem els trossos
.
I ara amb el forn preescalfat a uns 180º enfornem durant
uns 15 minuts més o menys, haurem de mirar-les
bastant, perquè es fan rapidíssim!

Has de tenir en compte que el sucre glacé és
l'ingredient bàsic per a aquesta tècnica de glacejat.
Si et preguntes com fer un glacejat amb ou, és a dir,
un glacejat normal, per al següent pas hauràs
d'agafar un ou i separar la clara del rovell. Tira la
clara en un segon bol i, a continuació, empolvora
dues primeres cullerades de sucre lentament sobre la
clara. Bat amb l'ajuda duna vareta.
Repeteix el mateix fins que hagis afegit a la clara tot
el sucre glacé. Has de batre de forma que continuïs i a
velocitat continua per tenir, així, una barreja
espessa.
Iris Vallortigara
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HINA MATSURI

A l’escola Sant Marc, l'alumnat
de 4t, ha fet uns ninots
anomenats HINA MATSURI.
És una festa que es celebra al
Japó cada 3 de Març,
els nens i nenes fan uns ninots
(no son iguals son molt
diferents).
Es treballa la competència
Aprendre Aprendre a més de
conèixer altres cultures.
Segons una de les mestres de 4t,
hem treballat molt bé.
Magalí i Jana R

Manualitat

El tap que és un porc

Necessitem un tap d'un pot de vidre, pintura rosa, un
full rosa
i un retolador negre.
Primer hem de posar una mica de pintura a un pot o
recipient, pintem el tap, quan s'ha assecat li retallem
unes orelles del full, amb el retolador i fas uns ulls
tancats, oberts...Una boca i un nas ben
rodonet. Ja veureu que us quedarà ben bonic.

Iris Vallortigara
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tires i les retallem.
Desprès agafem una de les tires i la
dobleguem per la meitat i
després per l'altre meitat
i per l'altre meitat. Un cop fet realitzem el
mateix pas que hem fet amb una tira i ho
fem a les tres que queden. Un cop fet ho
despleguem i després ho enganxem amb
cola de barra per una part com ho havíem
doblegat abans quan ja ho hem fet.

Berta i Jana
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COM FER UN COR DE PAPER

!
!
!

Jana Boix
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PASSATEMPS

Zhuge, Martí i Roger
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laberint

Normes:

Les normes del laberint són: en primer lloc,
el colom de la pau d'arribar al final, però té
complicacions com monstres que fan que no
puguis passar, a menys que tinguis l'espasa
llegendaria per salvar-te. Hi ha
teletransportadors, que el blau et porta a
l'altre blau, i amb el taronja igual, necessites
la clau per obrir la porta final on hi ha una P.

Martí, Roger i Zhuge
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Mandala

Martí, Zhuge
i Roger

còmic

Martí Zhuge Roger

