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LA TITULARITAT 

CELEBRACIONS 

Déu-vos-guard:  PAU i BÉ 

 La Comunitat Religiosa – les Madres- desitgen un BON ANY NOU, 2014,                      

a l’Equip Directiu de l’Escola i a tot el personal Docent i no docent, com també,  

als nostres alumnes i les seves famílies; per tant, un ANY NOU ple de les 

benediccions del cel. Que tothom pugui tenir un treball digne i viure amb har-

monia, estimació i pau. 

 Avui, més que mai, hem de comptar amb l’ajut d’Aquell que ho pot tot i 

vol fer-nos feliços en el temps d’aquest món i en l’eternitat.                                                       

De fet, si busquem Déu, el trobarem i Ell omplirà la nostra  vida amb la seva 

gràcia, i  creixerà en nosaltres la FE, l’ESPERANÇA i la CARITAT  i,  això,   no 

té  pas preu, perquè  és molt més gran que la grossa de nadal.  

 Durant el primer trimestre s’ha celebrat la festa de Sant Francesc  d’Assís                 

– Patró de l’Escola- el dia 4 d’octubre.                                                                               

 Celebració de l’EUCARISTIA  amb la participació voluntària dels alumnes 

de 5è i 6è de  Primària i de tota la ESO  amb les OFRENES dels aliments pel 

menjador de Sant Joaquim on han col·laborat   -de forma voluntària- tots els 

alumnes de l’escola. 

 També, cada mes i mig,  els alumnes del Cicle Superior de Primària i de 

l’ESO han pogut gaudir de la Celebració de la Paraula o de la Penitència o de 

l’Eucaristia.  



P3: JA ANEM  A L’ESCOLA DELS GRANS!!! 
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Per fi ha arribat el moment, ja anem a l’escola dels nens/es grans. El dia 12 de setembre va 

ser el nostre primer dia  i  estàvem una mica nerviosos, per a nosaltres tot era nou: L’espai, 

els companys , les professores….. Els primers dies ploràvem una mica però mica en mica 

ens vàrem adonar que ens ho passàvem molt bé. 

Ara que ja hem passat el primer trimestre, estem molt contents: Hem fet nous amics, fem 

activitats molt diferents i divertides i ens agrada anar a l’escola. 

Aquí teniu una mostra de diferents activitats que hem realitzat:                               

          
Hem sembrat  faves.                               Hem jugat amb la Nuva.  

       
Hem après amb la pissarra               Hem gaudit a l’aula de racons. 

Digital.                        

      
Hem compartit.                                     Hem passat bons moments. 



P4: LA CLASE DELS DOFINS 
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Hem tingut un racó de la tardor molt bonic gràcies a totes les coses que hem portat. 

Podem explicar com hem fet una làmina de la magrana, no sense abans haver-la provat. 

Ja que hem de menjar de tot encara que no ens agradi. I els que ens agrada ens hem cuidat 

de no deixar ni un granet. 

Entre tots hem fet moltes boletes i després cada un em fet la nostra làmina. I encara ens ha 

quedat temps per mirar el conte dels tres porquets. 

També hem provat les nous del noguer de l’hort i hem anat a collir fulles del cirerer i altres 

arbres del jardí.  

Les altres coses que hem fet, ja us les explicarem tot mirant l’àlbum del 1r Trimestre. 



P5: LA CLASSE DELS LLEONS  
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Hola som els nens i nenes de P-5! Aquest curs l’hem començat molt entusiasmats 

per què ha vingut l’Aris des de Nuvària per estar amb nosaltres.   

Hem fet moltes coses que ens han agradat. Aquí teniu alguns exemples: 

 

TREBALLS COOPERATIUS 

Estem aprenent a treballar en equip. Per això hem fet activitats en grup que ens 

han ajudat a aprendre moltes coses sobre diferents temes. Hem hagut de com-

partir, posar-nos d’acord, no enfadar-nos, i gaudir de la feina feta entre els nens 

i nenes del grup.  

La Prehistòria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Els nostres ossos 

L’Antic Egipte 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Castanyada 

 

Figures geomètriques amb el nostre cos 



CLASSE DE 1R DE PRIMÀRIA 
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  EL COS 
Els nens i nenes de 1r de pri-

mària hem fet un projecte on 
hem estudiat el cos. Ens ha agra-

dat i ens ho hem passat molt bé, 

encara que hem treballat molt, 
però hem aprés moltes coses que 

abans no sabíem del nostre cos. 
 
Hem  mirat llibres, vídeos i hem fet 

manualitats.  

Hem treballat en petits grups i hem exposat  els nostres treballs.  

I hem experimentat amb els Sentits. 

  

 

Unes mares de l’ escola ens han pre-

parat unes activitats  molt diverti-

des amb les quals hem après moltes 

coses dels ossos i els músculs.   

 

 
 

 

 

Volem donar les gràcies 

 als nostres pares i 
 mares per ajudar-nos 

 a portar la informació 
 i els murals que han 

 permès que tots/es  

 aprenem tant. 
 

  Gràcies !! 



CLASSE DE 2N DE PRIMÀRIA 
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2n VA A LA POLICIA ! 

El passat dilluns 21 d’octubre els alumnes de segon de primària vam 

anar a la Policia de Mataró.  I no perquè ens haguéssim portat pas 

malament ! Hi vam anar per a que ens ensenyessin i expliquessin com ens 

havíem de comportar al carrer i quins perills tenia. 

El policia Manel ens va atendre i ens va portar a una sala amb una cati-

fa molt gran en forma de carrer. Allà va fer l’explicació i alguns de nos-

altres el vam ajudar. 

 

Després, vam anar a provar 

al carrer el que ens havia 

ensenyat el policia Manel. Va anar molt bé: vam aprendre 

a creuar el carrer amb seguretat, per quina part de la vore-

ra hem d’anar, vigilar amb les sortides 

dels cotxes als 

guals, etc.  

 

Al final de tot, i 

com que ens havíem portat molt bé, ens va 

regalar un carnet del bon vianant a cadascú i una 

“enganxina” reflectant per a ser visibles. Va ser molt in-

teressant i vam aprendre moltes coses. 

 

Ja som bons vianants ! Ara a posar en pràctica tots els consells !  



CLASSE DE 3R DE PRIMÀRIA: 
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SORTIDA AL PARC DE BOMBERS DE MATARÓ 

 
 

El dia 3 d’octubre els i les alumnes de 3r de Primària vam anar a visitar el Parc de Bombers 
de Mataró, que està situat al costat del veïnat del Cros. 
En primer lloc, vam poder esmorzar tots junts al pati que tenen els bombers. Tot seguit, dos 
bombers ens van acompanyar per l’interior de l’edifici fins a una aula. Allà ens van explicar 
quines feines fan, com hem d’actuar davant d’una emergència i com apaguen ells el foc. 
 

        
Part teòrica de la visita 
Quan van acabar l’explicació, ens van portar al pàrquing, on tenen tots els camions, n’hi ha de 
diferents mides...són impressionants!!! 

Part pràctica de la visita        
Ens ho vam passar genial i vam aprendre moltes coses importants sobre els bombers... 

  



CLASSE DE 4T DE PRIMÀRIA 
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Els nous canvis metodològics de l’escola!!! 

Aquest any els alumnes de 4t. de primària s’han  trobat amb dos  canvis metodològics molt 

importants  pel seu funcionament escolar. 

El primer canvi...ELS PROJECTES!!! 

Els  PROJECTES  es duen  a terme a l’àrea de coneixement del medi.  Els alumnes treballen 

en petits grups que van rotant segons el tema. 

És una manera molt diferent i molt més dinàmica de treballar tots els conceptes d’aquesta 

àrea.  La valoració dels alumnes és molt positiva!!! 

I el segon canvi....ENTUSIASMAT!!! 

Aquest nou canvi va enllaçat a l’àrea de matemàtiques. És una nova metodologia per apren-

dre i portar a la practica tots els conceptes apresos.  

S’ha de dir que......SOM L’ESCOLA PIONERA DE MATARÓ EN FER SERVIR AQUESTA 

NOVA METODOLOGIA!!!  
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SORTIDA AL TALLER DE JOCS I JOGUINES 
Hem assistit a un taller de jocs i joguines en el que hem treballat diferents apartats::  

Les normes de seguretat de les joguines. Requisit molt important a tenir en compte a l’ho-
ra de comprar una joguina. 

L’obligatorietat de les instruccions en els jocs i joguines.  La importància que té que les 
instruccions estiguin en un idioma que podem entendre. 

El sentit sexista que es pot donar a diferents jocs i joguines. S’ha d’emfatitzar la llibertat de 
poder escollir de cadascú. 

El tiquet de compra i el canvi. El tiquet de compra és l’únic. document imprescindible que 
ha de rebre un consumidor al adquirir un article, ja que en defecte d’aquest no es podria 
reclamar en cas de que el producte tingués un desperfecte o no funcionés. També es 
tracta de forma  contundent la revisió del canvi al pagar un producte, per així evitar qual-
sevulla confusió entre el consumidor/a i el venedor/a. 

La violència i el joc. . La violència dins alguns jocs i joguines és una realitat constant com a 
conseqüència d’un reflex de la societat actual i dels medis de comunicació, cada vegada 
més presents a la vida dels infants. Saber compartir les joguines 

La creativitat i el joc.  
Els videojocs. . S’ha de tenir en compte els continguts i vigilar 
les estones que i juguem.  
El reciclatge de jocs i joguines. No sempre es necessari un joc 
moltes vegades nomes fa falta la imaginació per transformar el 
joc. 
Joguines perilloses. Són joguines 
que es posen de moda ràpidament 
però que de vegades són extrema-
dament perilloses per la salut 
La publicitat. manipulació que 
molts cops rebem per la publicitat, 
ja no només de la televisió sinó 

d’altres agents publicitaris. 
 
Comencem la part pràctica del taller. 
Observem i compren joguines. 
Paguem i comprovem el tiquet i el canvi. 
 
Ens ensenyen a omplir el full de reclamació, a les botiges sempre ha 
d’estar a disposició del 
consumidor . Té tres 
copies una pel consu-
midor,  una per la boti-

ga i la tercera copia per l’oficina Municipal del 
Consumidor 
Un cop hem comprar reflexionem sobre la com-
pra que hem fet.  
La valoració de l’activitat ha sigut molt positiva 
per part de tots i totes ja que hem après i ens 
hem divertit. 
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Visita Barcelona 
El passat dia 29 de novembre vam anar al Museu d’Història de Catalunya . 

L’excursió va ser molt divertida, emocionant i vam aprendre molt. 

Vam recórrer la segona planta del museu, ja que el museu era molt gran. 

 

El guia que ens va acompanyar, 

en David, era molt divertit i ens 

va ensenyar molt, per exemple 

la sènia i d’altres estris d’aquella 

època. 

Ens vam disfressar per repre-

sentar la llegenda de “les 4 bar-

res”; després ens guarnírem de les diferents classes socials de l’edat mitjana, estàvem molt 

guap@s i ens ho vam passar molt bé. 

 

 

 

 

 

 

 

Després del museu vam visitar la zona pro-

pera de Barcelona i vam veure: 

Hotel Vela i la Barceloneta, la Catedral de 

Santa Maria del Mar, el Mercat del Born (hi 

vam poder entrar!), l’estació de França ... 

Finalment vam anar a la plaça de la Con-

còrdia, entre l’ÍMAX i el Maremàgnum a di-

nar i jugar una estona. 

Aquest és l’enllaç del museu: 

www.mhcat.cat 
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El SECRET DE LA FONT PICANT 
 

 Feia una hora que caminava. Per fi encarava l’últim tram del camí. Ho sabia perquè po-

dia veure al final la reixa d’entrada a la Font. Aquesta excursió agafava el sentit que, sense du-

bte, havia de tenir... Necessitava veure l’indret del secret. A què es podia referir la meva mare? 

Quin secret amagava aquest lloc? 

 A la mare l’emocionava recordar la Font. M’explicava com agafaven el tramvia a la porta 

de l’església, carregats amb la truita, el pa, la Coca-Cola, el xoriço, i tot allò que preparaven 

l’avia i les tietes per berenar. Les tardes del dissabte es convertien en el millor dia de la setma-

na. 

 Vaig arribar a la porta i, no sé perquè, vaig notar com un calfred em recorria l’esquena. 

Aquesta sensació em va obligar a aturar-me. Entro? Què m’està passant? De cop, ho vaig en-

tendre: em sembla que avui descobriré el secret... 

 Vaig tocar-me l’esquena per evitar aquesta molesta sensació, però  allò no era un cal-

fred, era una aranya, em vaig espantar i vaig fer un alarmant crit. Després ho vaig pensar bé, i 

es clar, estava en mig del bosc, això era normal. Tot i això, seguia espantat, i no pas per l’aran-

ya, sinó perquè vaig rumiar molt què era el que amagava aquest lloc, i sobretot per què la ma-

re no m’ho volia dir, sinó que volia que ho descobrís jo mateix. Potser era un regal amagat, o 

una agradable sorpresa, però també podria ser una lliçó que la mare volia que aprengués a la 

força. 

  “Bé, sigui el que sigui, haig d’entrar ja”, vaig pensar. I així ho vaig fer, en acostar la mà 

al vell pany de la reixa vaig notar com una gota de suor baixava pel meu fred coll. Per cada se-

gon que passava, més nerviós estava. Vaig tancar els ulls i corrents, vaig entrar. Em vaig que-

dar una mica estranyat, no hi havia ningú, i segons el que m’havia explicat la mare, quan ella 

visitava la Font Picant, era molt difícil trobar un lloc on seure i prende la fresca. Vaig pensar 

que així seria millor, pensant-ho bé, tenia el parc per mi sol. Vaig seure a un dels bruts, però 

còmodes bancs que hi havia escampats per allà i vaig contemplar aquell esplèndid paisatge 

immers en la soledat. 

CONTINUARÀ... 

Maria Sarrias  
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Mataró té port ! 
La classe de 2n E.S.O vam fer una sortida al port de Mataró. Amb la finalitat de conèixer  el 

port i les activitats que s’hi desenvolupant. 

Ens esperaven els monitors per ensenyar-nos com és i com està organit-

zat el port. 

Vam fer una volta en vaixell 

pel port i la costa. Vam veu-

re amb perspectiva la costa i 

la ubicació del port.  

En acabar vam fer una acti-

vitat relacionada amb la vida 

marina i el reconeixement de les característiques de les especies que hi viuen.  

Vam descobrir que les característiques dels peixos ens proporcionen molta informació: 

La profunditat que viuen 

Si és nedador 

La seva antiguitat... 

El que més ens va sobtar va ser que tenim unes ins-

tal·lacions magnifiques i no en trèiem tot el profit 

que li podríem treure. Ens vam interessar les cau-

ses pels quals no s’utilitza tant el port.  

 

Entre els motius:  

La gestió privada del port  

Poc interès  ciutadà (Mataró ha estat 

una ciutat industrial d’esquenes al 

mar) 

La crisi  

En conclusió, ens va agradar la sortida 

per  pensem que no se li dona la relle-

vància que hauria de tenir ni es potencien les activitats que es podrien fer, per aconseguir 

que la gent sàpigues que:  Mataró té port !  
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DIADA DE SANT FRANCESC-2013 

El passat divendres dia 4 d'octubre, va ser el dia de St. Francesc d'Assís. 

Com a patró de la nostra escola els alumnes que hi formem part vam fer una missa en el seu 

honor, va assistir-hi tota l'escola i alguns nois van sortir a fer les pregàries. 

Més tard, tots els voluntaris que volien havien de donar una ofrena, la qual s'havia de deixar 

a l'entrada de l'escola amb les monges. 

A l'hora d'esmorzar estava planejada una sortida a la platja, pero a causa del mal temps vam 

preferir quedar-nos al pati de l'escola on els tutors van repartir pa amb xocolata. 

Tot seguit, alguns cursos vam decorar el passadís de l'escola mentre alguns alumnes de 3r 

d'ESO assajaven l'obra de teatre que havien preparat, i que després va ser representada a 

diferents cursos de l’escola, la qual va rebre molt bones crítiques.  
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Ja són molts els anys viscuts en aquesta escola, on al nostre grup la amistat ha anat aug-

mentant conforme el temps passava. Els companys, millor dit amics, els professors, l’en-

torn... Hem pogut crear un gran vincle tots junts, que ens ha ajudat a créixer i seguir un camí 

cap a l’estudi. 

Encara recordem aquells moments en que jugàvem al pati de la posada amb els tricicles i 

els pneumàtics i donàvem menjar a les gallines i els conills. També quan explicàvem al pat-

ge tot el que havíem fet durant l’any i els regals que esperàvem rebre el dia de reis. 

Poc a poc, vam aprendre el que era 

l’estudi, fins el punt d’arribar al curs on 

som ara, 4t d’ESO. Al transcurs del 

curs anterior, sorgien preguntes com: 

“Què faré en el futur?”, “Voldré conti-

nuar estudiant?”, “Quins són els meus 

objectius?”.  I així d’altres que hem 

anat resolent, encara que no les aca-

bem de tenir clares. 

Ara, el temps en decidir el nostre futur 

professional és escàs.  Són pocs els 

mesos que queden per començar una 

nova etapa d’estudis o laboral plena de nous reptes que esperem assolir amb entusiasme. 



FEAC 
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“El pot de maionesa i el cafè” 
Un professor, davant la seva classe de filosofia, sense dir paraula, va prendre un pot gran i 
buit de maionesa, i va procedir a omplir-lo amb pilotes de golf. Després va preguntar als es-
tudiants si el pot estava ple. Els estudiants van estar d’acord en dir que sí. Així, el professor 
va agafar una capsa plena de bales i la va buidar dins el pot de maionesa. Les bales van 
omplir els espais entre les pilotes de golf. El professor va tornar a preguntar als estudiants si 
el pot estava ple i ells van tornar a dir que sí.  
 

Després, el professor va agafar una capsa de sorra i la va buidar dins del pot ( per suposat 
que la sorra va omplir tots els espais buits) i el professor va preguntar, de nou, si el pot esta-
va ple. En aquesta ocasió els estudiants van respondre amb un sí unànime. 
El profes- sor, ràpida-
ment, va afegir dues 
tasses de cafè al con-
tingut del pot i, efecti-
vament, va omplir tots 
els espais buits entre la 
sorra. Els estudiants 
reien en aquesta oca-
sió. Quan el riure es va 
anar apa- gant, el pro-
fessor va dir: “Vull que 
us adoneu que aquest 
pot repre- senta la vida 
on les pilo- tes de golf 
són les co- ses impor-
tants, com la família, els 
fills, la sa- lut, els 
amics , l’a- mor, coses 
que t’apas- sionen. Són 
coses que, encara que 
tot el demés ho perdéssim, i només aquestes ens quedessin, les nostres vides encara esta-
rien plenes. Les bales són les altres coses que ens importen, com la feina, la casa, el cot-
xe... La sorra és tot el demés, les petites coses. Si posem la sorra en primer lloc en el pot, 
no hi hauria espai per a les bales, ni per les pilotes de golf. El mateix passa amb la vida: “si 
utilitzem el nostre temps i energia en les coses petites, mai tindrem lloc per a les coses real-
ment importants.. .Pareu atenció en les coses que són crucials per a la vostra felicitat. Ju-
gueu amb els vostres fills, doneu-vos temps per anar al metge, aneu amb la teva parella a 
sopar, practiqueu el vostre esport o afecció preferit. Sempre hi haurà temps per a netejar la 
casa, per a reparar la clau de l’aigua... Ocupeu-vos de les pilotes de golf, primer, de les co-
ses que realment importen”.  
 
Un estudiant va aixecar la mà i va preguntar què representava el cafè. El professor va som-
riure i li va respondre: “Quina bona pregunta! Només és per a demostrar-vos que no impor-
ta quant ocupada pot semblar la vostra vida, sempre hi ha lloc per a un parell de cafès 
amb els amics”. 



Escola Divina Providència 

Gràcies a tots als que heu fet possible la revista. Fins molt aviat!! 


