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Col'legi Santa Anna

INSTAL'LACIONS

,/ Informática

,/ Aula de laboratori

,/ Aula de tecnologia

,/ Gimnás

,/ Sala d' audiovisuals

,/ Capella

,/ Espais esportius i

esbarjo

,/ Menjador

,/ Biblioteca

I CURRICULUM COMPLEMENTARI

,/ Idiomes

,/ Informática

,/ Sortides

,/ Convivencies

,/ Festa de I'aigua

,/ Psicomotricitat

,/ Cant coral

,/ Curset d' esqui

,/ Setmana cultural

,/ Nataciá

,/ Activitats extraescolars

,/ Intercanvi d'angles

Col'legi Santa Anna

Rambla d' Aragó núm 15 Tel. 973 266399

www.xtec.es/co/-santa-anna

LLEIDA
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Aquesta revista ha estat realitzada alllarg del primer i segon

trimestres del curs, al Taller de L1engua de 3r d'ESO A i B,

sota la coordinació de la Srta. Rosa Pierna.

Volem agrair a tOt5 els alumnes i professors que han

col'laborat, la seva preocupació i el seu interés.

Georgina Balañá, Joana Espuñes, Leyre Borras, Jonatan

Mayas, Jessica Alvarez, Carlos Garda, Yasmina Ferrer,

Carmen Sabio, Emili Gutiérrez, Federico MontaN, Cristina

Ogando, Rebeca Ferreira, Juan Carlos Rocaspana, Said

Alaoui, Rafa Maire/es, Soraya Femández, Inma Herreroe/a,

Ma Angeles Garcia, Sonia Ribes, E/isabel Aguila, Gemma

Guerris, Dari Mayas i J.M. Masip.

Em complau presentar-vos la nova revista del Col.legi Santa Anna, expressió de la vida del centre i fru"it
del laboriós treball realitzat pels professors, alumnes i pares. Treball de col.laboració que ens permetra
construir una comunitat educativa dinamica, oberta, participativa ion tots puguem dir la nostra en benefici
deis alumnes, els vostres fills.
Amb la creació de la revista ROTLLANNA obrim un nou espai, que desitjo serveixi per a que ens pugueu
conéixer millor, que sapigueu quelcom més de I'escola, de les activitats, les sortid~s, ... que vegueu que
fan els vostres fills. quines són les seves inquietuds. els seus interessos. en definitiva, com és J'escola deis
vostres fills.
Som una escola que creix i ofereix ensenyaments que van des de la Llar d'lnfants fins a I'ESO. peró i
sobretot. volem manten ir la vostra confian~a, el tracte personal. la preocupació per les persones, com a
estil educatiu, com a manera de fer i ser escola.
Veureu també que som una escola amb inquietuds, amb ganes de fer coses. de millorar, ... i per aixó aquest
any hem engegat el projecte mediambiental. participarem per primer cop en un intercanvi amb un centre
de Polónia. hem fet activitats on els pares han pogut compartir el treball del dia a dia amb els seus fills
(dia de la família i I'escola. projecte FEAC)... i sobretot no ens volem quedar aquí, hem de treballar més i
millor, i fer del Col.legi Santa Anna, la nostra escola.
Peró no s'acaba tot aquí, ens hem de felicitar per I'éxit de I'esplai Albatros. també ens hem de felicitar del
funcionament de les activitats extraescolars i perqué no de la nova cuina que hem inaugurat aquest any
al centre. i sobretot la nova aula de nadons que ens ha portat la tendresa i alegria deis nadons que ens
arriben amb 4 mesos.
Amb aquesta publicació volem també obrir-nos a tots vosaltres, i mostrar-vos el nostre taranna obert i de
dialeg, perqué entenem I'escola com un espai obert i de comunicació, en el que hem de participar alumnes,
educadors i també vosaltres pares.
L'escola ha de ser un punt de trobada i un punt de retrobament amb tots els valqrs que potser avui en dia
no estan de moda. peró que són vitals per al creixement personal deis alumnes. Es un procés Ilarg i feixuc.
No podem esperar resultats immediats. peró si que sabem que estem plantant la lIavor, i d'aquésta sortiran
homes i dones, que seran PERSONES en el sentit més ampli de la paraula.
Vull acabar desitjant només que aquesta revista sigui la plataforma ideal. per a qué. conegueu tot alió que
realitzem a J'escola, que gaudiu de les aportacions deis vostres fills. i sobretot us animeu afer-les vostres.
Sigui un espai viu de comunicació no sois d'activitats. sinó també de sentiments, experiéncies. desitjos.
il.lusions....



Oficines arreu de Catalunya, departaments especialilzats en Empreses, Grups, Congressos, Incentrus..
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PARVULARI

PARVULARI

Festival de Nadal (17 de desembre)

Visita del Camarlene (19 de desembre)

Trone de Nadal (20 de desembre)

Cantada de Nadales a l'Auditori (10 de desembre)

Sortida a "Fira Natura" (mar,)

Sortida de la primavera (21 de mar,)

Iniei de la nataeió (28 de mar,)

Visita del Camarlene (19 de desembre)

Festival de Nadal

Carnestoltes (27 de febrer)

3r, "Coneixem els autobusos de L1eida" (4 de mar,).

3r, audieió: Orquestra vent i pereussió a l'Auditori (Iebrer)

58 i 68, cantada de Nadales a l'Auditori (10 de desembre)

Sortida a "Fira Natura" (mar,).

- reservas@iltrida.com

Una gran xarxa al seu servei des de fa
25 anys

www.iltrida.com

LLAR D'INFANTS I PARVULARI

Fesles Populars:

Castanyada (31 d'oetubre)

Sant Antoni (17 de gener)

Carnestoltes (27 de lebrer)

LLAR D'/NFANTS

CICLE MITJÁ

ACTlVITATS CURS 2002-2003

Exeursió a Les Avellanes per celebrar la

Castanyada i reeollir els fruits de la tardor

(31 d'Oetubre)

PRIMER CICLE

PRIMÁRIA

4t, audieió El món de la pereusió, (febrer)

Festival de Nadal

Visita del Camarlene (19 de desembre)

Trone de Nadal (20 de desembre)

Exeursió a Montblane: visita cultural i eelebraeió

de la eastanyada (31 d'oetubre)

CICLE SUPERIOR

Vol estar al dia i conéixer les millors ofertes del mercat? : \Vww.viajerosporinternet.com

(~__2 R_E_S_U_M_A_C_T_IV_IT_A_T_SI

3r i 4t, taller de eomies a earree de la

revista Cavall Fort (27 de febrer)

Museu d'art Jaume Morera: Els eolors

deis quadres.(19 de mar,)

A Lleida: Sant Antoni, 47 - Magdalena, 10 - Ciutat de Fraga, 21

C. Castel/s, 1 - Passeig de Ronda, 89 - Corregidor Escoret, 35

Excursió a Preixana per cone¡xer els animals, les plantes

i fruits de la tardor i tamb8 celebrar la Castanyada

(31 d'Oetubre)

Aquest any dies, entrades i activitats gratis, descomples fins el 20%, nens (i no tant nens) gratis..
Demani el talonari de vals descompte en qualsevol de les nostres oficines.
Consulti sense compromiso La milior oferta esta al seu abasto



SECUNDÁRIA

4t d'ESO: teatre,

"Mola Moliere" a I'Escorxador (18 de tebrer)

4t d'ESO: visita al "Bus de les prolessions"

(24 d'octubre)

3r d'ESO: participació al concurs

Euroscola, via Internet.

3r i 4f d'ESO: participació al concurs

d'elaboració d'un periódic, de El Pais

Alumnes de 3r; 41 d'ESO: intercanv;

d'angles amb alumnes de Polónia (18

28 de mar,)

Excursió a Barcelona per coneixer I'obra

de Gaudí (22 de novembre)

2n d'ESO: sortida a I'auditori.

El món del jazz (18 de Febrer)

Excursió a Barcelona: visita; treball "in situ" per

coneixer I'obra de Gaudí (22 de novembre).

2n: CRÉDIT DE SíNTESI

Sortida en bibiclela a la Depuradora

de L1eida. (11 i 13 de mar,)

• Aire Condicionat

• Energia solar

• Aspiració centralitzada

Excursió a Les Avellanes (31 d'Octubre)

Visita al Sant Crist de Balaguer i al

Monestir de Les Avellanes.

PRIMER CICLE

Narracions a I'aula, treball de redacció i

posada en escena al Centre de Titelles

de dues obres d'alumnes de 2n d'ESO:

Bonsái ¡ Bruixa per accident.

3r i 4t d'ESO: participació al concurs

d'articles d'opinió sobre fets

d'actualitat, de La Vanguardia.

Excursió a Sucs per celebrar la

Castanyada. Gymkhana i dinar

comunitari (31 d'octubre)

SEGON CICLE

1r: Sortida a "Fira Natura" (5 de mar,)

I_R_E_S_U_M_A_C_T_IV_IT_A_TS 3__)

3r d'ESO: participació a les proves

Cangur de Matemiltiques.

3r d'ESO: teatre, sortida a

I'Escorxador per veure I'obra Max

a escena (14 de febrer).

Participació al concurs de redacció de Coca

Cola, en catalá i castellá.

MULTISERVEI CAMISON, S.L.

• Calefacció/ Gas

• Electricitat

• Fontaneria .

Riu Ebre, 13, baixos - 25001 LLEIDA e-mail: multiservei@camison.com
Tel. 973206574 - 973 75 1631 Fax 973750547



25002 LLEIDA

Canonge González, 28

(enfront Arxiu Municipal)

Tel. 973 271 362

Edurne Acha/andabaso

Els jocs són la seva base d'aprenentatge, per la qual
cosa, I'edueador propasa jocs coherents, estimuladors
i atraetius, tenln! en eompte el moment evolutiu de I'intant
i del grupo En I'activitat diária (les rutines) es transmeten
uns habits que els permetin aconseguir autonomía i
segurelat i que els faeiliti !'adquisició de nous
aprenenlatges en el seu progrés personal (menjar, donmir,
caminar, ordre...). Tot aixó ha aprenen poe a poe, al seu
ritme. peró amb grans dosis de pelons. abraGades: amb
molla i malta eslima.

Tol el que aprenen és amb carícies i amb molta estima.

Psr acabar, mencionarem que els pares deis lactants
poden optar, si la seva leina ha permet, per la milja
jornada, ja sigui de matí o de tarda, i aix! poder gaudir
del seu fill o filia més estona al lIarg del dia. El centre
ofereix el servei de menjador a la mateixa aula per
tal de no treure els infants del seu espai conegut.

L'adaplaeió d'aquests nadons es traeta d'una manera
particular i individual dones són especialmenl sensibles
als canvis que es produeixen en el seu entorn més proper.

Aquest any el eol'legi Santa Anna ha eomenGal el eurs
2002-2003 amb la inauguració d'una nova aula en la llar,
on els seus petits alumnes han eanviat el tradicional
material escolar per biberons, xumets. bolquers...i bressols.

C_---.::4__-=E::D:..:.IT.::O:..:.R::-IA.::L:--'::SU:::M::.:A:..:.R.::...II

La melodologia amb aquests joves alumnes se centra,
sobrelol, en dues parts moll importants: en la part afectiva
i en els hábits, peró no deixa de banda els allres
eoneixements eom les estaeions de I'any, les fes tes
populars, les deseobertes diáries, els aniversaris, les
paneres, les caixes sorpresa, la psicomotricitat, la música,
etc.

Teixits • Confeccions • Generes de punt

E/s petits de I'escola, juganl a la seva e/ase



I LLAR O'INfANTS I PARVULARI 5 )

LA LLAR D'INFANTS esta formada per tres nivells.

Eulalia Candeas

-Aula nadons
-Aula 1 a 2 anys
-Aula 2 a 3 anys

•
Les aules d'1 a 2 anys estan formades per dos grups de nens/es que ja caminen, es comencen a deseixir
tant en elllenguatge, com en els habits i les normes fet que els ajuda a estructurar I'organització temporal

i la seva ment.
Aquestes dues aules tenen un material i zones especifiques: un canviador, una zona de lIenguatge
conversa que és la catifa, els móduls d'escuma on milloren la psicomotricitat, les construccions, encaixos
i nines on comencen a desenvolupar la precissió i el joc, i un altre espai on hi ha una taula on comencen
a treballar el tra<;:.
Aquest nens treballen en grans grups, aixó vol dir que els nens juguen junts amb els mateixos materials,
tenint sempre en compte que ens trobem en el joc paral'lel, (juguen units, peró encara sois).
Les altres dues aules de 2 a 3 anys estan formades per dos grups de nens/es més autónoms, que tenen
un lIenguatge més desenvolupat i on encara continuen treballant habits d'ordre, neteja i d'autonomia.
L'aula de 2 a 3 anys esta formada per diferents espais com són la caseta on treballen el joc simbólic,
el plastic on s'inicien en motricitat fina, les construccions on desenvolupen la creativitat i la precisió en
els encaixos, la piscina de pilotes on treballen la psicomotricitat gruixuda i la tonicitat, la catifa on juguen
el Ilenguatge mitjan<;:ant els contes i la biblioteca on comencen a treballar I'Mbit de la lectura encara
que tan sois es limitin a contes d'imatges.
En aquestes dues aules els nens estan distribuHs per grups, cadascun deis quals s'identifica amb un

simbol: papal Iones, cuquets i abelles.
Els nens treballen en petits grups, cada grup juga en un espai diferent i cada dia passen pels tres espais.
També treballen altres aspectes com la música, la panera, el joc heuristic i sessions de psicomotricitat.



aula de 2 anys

En el lronscurs del curs escolar, els voslres BlIs/es aprenen
comportaments, destreses, hobits, coneixements ... , de
maneres molt variades pero sempre amb una mateixo
finalitot: formar-se com a personetes autónomes i
independenls i oconseguir un desenvolupomenl hormonic.
Són mo1tes les situocions que comportim o l'oulo diorioment
(o lrovés del joc didoclic, motriu, de lIenguolge, simbólic. .. ),
pero en I'etopa de I'educoció infantil hi ha uno serie
d'oprenenlotges que enllocen mol! cloroment omb les
necessitols vi'ols deIs infonts en aquesto edot i que ens fon
present el fel que deixen de ser bebés per esdevenir nens/es,
en definitivo, ovanc;or cap o uno progressivo autonomio.
Alguns deIs morcs que permeten el procés de
desenvolupamenl i oprenentatge, són les sifuacions
d'olimentoció, de nelejo (coovi de bolquers, l'educoció del
control d'esfínlers, rentar-se les mons i lo coro ...). de descons
(lo migdiodo, vestir-se i despullor~se), d'ordre de les
pertinences personols o de grup (endrec;ar I'obric i 10 bato,
recollir els iocs, els seus trebolls ... ). En definitivo, el coniunt
de tasques quotidiones que s'esdevenen a I'oulo de dos
anys ojuden els nostres infonts o enriquir-se horrnónicament
com a persones.
És, pero, tosca comuna entre pares i educodors proporcionar
015 nostres infants tot un seguit d'eines i recursos per 101
d'oconseguir aquesto fita i per fer-ho col coneixer o I'infant
i estoblir uns criteris educatius comuns.
lo vida a lo llar és un riure, ploror, respectar, compartir,
oprendre a eslimor i o viure junts; en definitiva, ens ajudem
o creixer com o persones, nens ¡ professors.
Per lo meya part, vul! agroir a tots els infonts el fet que
m'hogin regalat el seu somriure i o tots els pares que m'han
enriquit amb les seves inquietuds i dubtes i, en definitiva,
el que m'hogin permés compartir cado instant i aprenentatge
del que sé que és el seu tresor més voluós.

Srta. Moo'se Sonz

or
I servels generols

EMPRESA FUNDADA EN 1.941

m u 11
netejo

"Estimor, respector, estimulor, explorar, construir...sén
poraules que tenen cantingut i són ]'eix vertebrador

de la vida quotidiano o la llar"

Els nens/es, el que necessiten, bósicoment i fonomenlolmenl,
és omor, dedicoció, temps, paciencia i seguretot.
Aprendre i educar són, seguromenl, les tasques més difícils,
delicodes i complexes que ha d'obordar l'ésser humó.
Codo dio, codo situoció, esdevé un nou repte a superar

plegols.

Veure lo vida de lo llar per un foral, em consto que és lo
il.lusió de lols vosoltres, pares i mores. Dio o dio leniu
I'oportunitol i I'ocosió de fer uno oproximació 01 melade
de Ireboll que emprenem.

Semblo que va ser ahir, quan veu entror o I'oulo de dos
onys, agofont lo maneto deis vostres f¡lIs, que s'inicioven
en uno aventuro pleno de neus reptes, oprenentolges i
experiencies que els han oiudo! i els ojudaron o madurar,
desenvolupor.se i oprendre, en definitivo, o fer·se grans i
tot el que oixo comporta. Pero no han estol tan soIs els
nens/es els únics implicals en aquesto aventuro o procés
d'odoploció i oprenentolge diori; vosoltres, com o pares,
i nosallres, com a educadors hem comportit i comportim
plegats aquesto tosca tan merovelloso.

r------------~·
6 LLAR D'INFANTS I PARVULARI I

M
DILATADA EXPERIENCIA EN TODO TIPO DE LIMPIEZAS:

_OFICINAS y DESPACHOS PROFESIONALES.

- FÁBRICAS.
_COLEGIOS y OTRAS COLECTIVIDADES.

_LIMPIEZAS TÉCNICAS.

TEL. 902.504.405 FAX 93.322.26.03
CC. comercial@mullor.com

DELEGACIONES PROPIAS EN:
BARCELONA-GIRONA-LLEIDA/HUESCA-TARRAGONA



Srta. Tonia i Prol. Ivan

ILLAR D'INFANTS I PARVULARI 7 )

Srta. Estrella i Srta. Mireia

Jugant aprenem i afiancem els hábits adquirits a P3.
L'adquisició d'uns bons hábits és fonamental en aquesta
etapa: potenciar la comunicació; les interaccions socials;
despertar I'interés per la lecto-escriptura; pensar; parlar;
comunicar-se amb els altres per assegurar un bon
desenvolupament afectiu i cognitiu.
La successió de fets i activitats que es van repetint dia a
dia transmeten seguretat i afavoreixen I'autonomia.

Els infants de P4 s'inicien al món escrit amb I'aprenentatge
de les vocals, que es treballen tant a nivell visual com
auditiu.
En aquestes edats, la relació familia-escola és molt
important per afavorir el creixement personal de I'infant.
Entre pares i professors cal estimular i refon;:ar I'hábit de
la lectura i aixi despertar les seves inquietuds vers el món
deis lIibres.

Hola! Sam els nens i les nenes de P3, i us volem
explicar cases que hem fet aquest any.
Durant el curs, hem treballat molts hóbits: mocar
nos, rentar-nos les mans, recollir, posar-nos la
bata, batonar-Ia ... Tot aixo ho hem apres amb
la practica!!1 També hem descobert que no
estem sois, hi ha companys i companyes per
jugar i amb qui podem compartir les ioguines.
I el dibuix? L'hauríeu de veure!!! Ara ia sabem
dibuixar el sol, les persones ... Ahl i jo sabem
escriure el nostre nom!!!
Així dones, jo veieu que de mica en mica ens
hem fet gransl 1 si valeu saber més de nasaltres
quedeu convidats a les nastres classes.
Us esperem!!!

,
1'4 CURS !)'INICIACIO A LA LECTO-ESCRI1'TURA

Mitjangant el joc, I'infant
construeix el seu propi món
interior i aixi afavorim la relació
amb els altres.
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Comertel
alimentación colectiva

ALIMENTACIO A COL·LECTIVITATS'

SERVEI DES DE CUINA CENTRAL A ESCO~ES. RESIDENCIES,

HOSPIT>'ILS, GERIATRICS I EMPRESES.

LA MILLaR QUALITAT DE SERVEIS AMB LA MA'Y<IMA CONFIAN~:A.

El dia 4 de man;, eus va visitar la Pilarin Bayés, professora

i dibuixant de llibres. Va estar una estana parlant amb

nosaltres, ens va explicar cantes i un grapat de coses. Ens

va regalar UTIS dibuixos molt grans que ens van agradar molt.

La senyoreta Yolanda eIs va penjar a la paret de la classe

i venien els professors i altres nens a veure'ls.

P,S ENS VA VISITAR LA PILARIN BAYÉS

( 8 LLAR D'INFANTS I PARVULARI I

Aquesl és un dels dibuixos.

PINTURES DE LLEIDAs.L.
PINTURA 1 REVESTIMENTS DECORATIUS

el Lluís Roca, 9 • 25007 LLEIOA • Tel. 973 23 07 00

Fructuós Gelabert, 2-4 8°4'
08970 Sant loan Despí (Barcelona)
Telf. 934776416 - 973 225503

Empresa certificada amb la
NORMA ISO·9002

CARPINTERIA- DECDRACIDN

4M4DOR "ERDU

Miguel de Cortiada, 11 (Pardinyes) - Teléfono 973 28 13 72 - 25005 LLEIDA



ElIS preparenl per la J/illgzuia de !'Ml/em.

L'm!)' Gnudí arriba n {'escola.

-..:P-..:R-::I~M::.Á::.R::.I:..:.A ---=9__)

EIlS pregulltelll perquc In pau /lO és

IlIla rcalitat.

Comenfa el Cllrs i donem la benvillguda.

Dllrallt tol l'fll!y e/s cursos de Primñria plasmen el seu apreuelltntge nls pasadissos perqué tol el coUegi eH [}ligUE gflluli1:
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COlleixem tutes les "illterioritats" ri'wUl casa

C. majar 32-lIeida-tel.973 24 16 37

EIIS nttlllsem tl la cultura Lleidatalltl

Aprellem rlites populars

PRIMÁRIA I

Aprenem rJlOm en {lllgles

GRUP~

~PAPEl

Carrasco i Formiguera, 9
25001 LLEIDA
Tel. 973 201 112
Fax 973 201 763
ilercole@ctma¡l.net

VENDA A L'ENGR6S DE MATERIAL
ESCOLAR I D'OFICINA

( 10
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2n ESO
Al desembre, els alumnes de 2n d'ESO van preparar unes
narracions per representar al teatre del Centre de Titelles.
Aquesta activitat va ser reafitzada des de I'área de catalá. Els
cantes que es van escenificar van ser aquests: Bonsái

Bruixa per accidento

Bonsai
En temps Ilunyans. en les illes de Sikoku i Kyusu, en tenien el poder els Alkaro i els Mistari, deis quals els uns
pretenien aconseguir el territori deis altres.
La familia deis Alkaro estava formada per I'avi, el seu fill, la seva nora i el fill d'aquests: Yusuke, que tenia divuit
anys i al qual van prometre amb la filia d'una familia rica quan va néixer.La familia deis Mistari eren: l'avia, la seva
filia, el gendre i la filia d'aquests: Chibiusa.
Des d'anys enrere les families havien estat enfrontades per aconseguir l'altra ¡Ila. Les dues families amb la gent
del seu territori planejaven des de feia molt de temps I'atac a I'illa contraria per aconseguir I'altra meitat del terreny
japonés.
Un dia, mentre els dos fills deis caps de les families enfrontades anaven en vaixell per investigar l'i1la ve'ina, es van
veure. Les sevas mirades es van creuar un instant i narnés va caldre aquell moment perqué 811s s'adonessin de
qui era la seva anima bessona, amb qui valien compartir la resta deis seus dies. Encara no sabíen qui era I'altra
persona, i, sense saber molt bé si es tornarien a veure, es van dír amb la mirada que s'esperarien tins que es

tornessin a trobar.
Al cap d'una setmana, a casa del Mistari se celebrava la testa de l'aniversari de la Chibiusa i el seu compromís
amb un noi de c1asse alta, i tot el poble ho celebrava pels carrers. En Yusuke, en saber que era la noia que havia
vist a I'altre vaixell, va anar per veure si la trobava perqué se n'havia enamorat i li volia dir que I'estimava.
A la testa no la va veure i va decidir sortir tora. A la Chibiusa no li agradava gens haver-se de casar amb qui no
estimava, i la testa no I'interessava, així que també va sortir tora. Allí els dos es van trabar i es van declarar el seu
amor. 1, com amostra d'aquell amor a primera vista, van decidir plantar un arbre que simbolitzés el creixement del

seu amor.
Aquel1 amor que mal va poder f10rir en els cors del Yusuke i la Chibiusa tampoc va poder créixer. 1el més curiós
és que l'arbre que simbolitzava el creixement de lIur amor tampoc va créixer, és a dir, va restar igual de petit.
I aquest petit arbre va rebre el nom de Bonsái.

Saltida a la depuradora (Crodi/ de Sin/esi)
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"La nit ha arribat i un encanteri es produira, quan els

ulls obriras un nou món trobaras perqué en bruixa et

convertiras. Plis, plas, cataplas!"

L:Helena va estar tot el dia repetint la fórmula ¡

esperant la nito A l'institut es va trabar la Pru. la Bru

i la Su, les quals, com sempre que es creuaven, la

van empentar fins fer-Ia caure a terra. Aquesta vegada,

pero, ['Helena no va perdre el somriure, tan sois va

dir-Ios que a les dalze de la oH es miressin al miral!.

I quan arriba la mitjanit, l'Helena pronuncia les

paraules magiques:

A continuació va dir amb veu potent : "Un blau

marí potent/ al cabell de la Su trobarem; un rosa

pujadet / els cabells de la Lu com un porquet; / un

taronja estrafolari / fara el cabell de la Pru, un canariJ.

Les tres "preciases" noies van ser víctimes de

I'encanterí. Sabedors del poder de I'Helena, mai no

van tornar a posar-se amb ella ni amb ningú més. I

encara esperen" que torni a posar-se en Hnia el sol, la

Iluna i les estrelles per desfer l'encanteri que encara

les afecta. Peró, és ciar, el que no sabem és que la

conjunció estel'lar passa una vegada cada tres-cents

anys..

Els poders anaven creixent a una Bruixa per

accident.

SECUNDARIA

-Bon dia, K-257- va saludar a la bibllotecaria.

·Bon dia. Crec que tens un missatge. Escolta el

robot: "Ha arribat un llibre que té les

característiques que desitjaves. És de bruixeria

practica. És al preslatge C87 de la sala 835".

-Oh!. gracies. Vaig a lIegir-me'l -respongué

il'lusionada la noia-.

Institut "La Mar Nova", 12 d'octubre de I'any

2053. LHelena. una alumna senzilla. tímida ¡curiosa,

d'ulls foscos i cabell negreo es dirigeix com cada tarda

a la biblioteca virtual del nord-est de la Ciberciutat

on viu. No feia gaire que havia desecbert el fantastic

món de la lectura ¡ des d'aleshores mai no faltava a

la cita amb un Ilibre. Val a dir que passava una

temporada dolenta perqué tres companyes de I'lnstitut,

la Pru, la Su i la Bru, ti feien la vida impossible, ja

que no podien sofrir que Ilegís en Iloc de voltar i anar

a comprar pel carrer Superior.

1
En cinc minuts el tenia a les manso Comenc;a a \

Ilegir: "La nit en qué el Sol. la L1una i les estrelles -

estiguin en Hnia amb el Trópic de Cancer, és indicada

per als encanteris. Aquest fet tindra Iloc el 13

d'Oclubre del 2053. Cal tenir cura de I'encanteri que

es pronunci'i perqué els fets en aquest dia solament

es poden desfer aquell altre dia en qué tornin a estar

en Hnia els astres. Solament cal que es digui, a les

12 de la nit. amb els ulls c1ucs, unes paraules magiques:

( 12

"La nit ha arribat i un encanteri es produira, quan els

LIlls obriras un nou món trabaras perqué en bruixa et

convertiras. Plis, plas, cataplas!"
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INTERCANVI A POLONIA
Un grup d'alumnes de 3r i 41 d'ESO ha realilzat un intereanvi d'anglés amb alumnes d'un eol'legi

de Polonia. a la ciutat de Gostynin. L' experiencia ha estat inoblidable i la iHusió continu...8. perqué els

polonesas ens retornaran la visita durant els días 20 al 30 de maigo

Comentario de Polonia

Polonia me ha parecido un país muy acogedor y bonito. La gente que reside en él es magnífica.

son muy sensibles e intentan tratarte lo mejor que pueden. La mayoría de la población es de piel clara

y de cabello rubio.

Puede parecer que Polonia es un país económicamente pobre. y en parte es cierto si se compara

con España, ya que las calles no están bien conservadas y los comercios están anticuados.

La unidad monetaria de Polonia es el zloty. (Cuatro zloty serían aproximadamente 1euro).

Las cosas típicas que pueden encontrarse en Polonia. son:

- el pan de jengibre

- el vodka

- el ámbar,

- el queso de oveja

- el erislal tallado

- las muñecas de porcelana

Una de las tradiciones a la que nosotros pudimos asistir fue la Llegada de la Primavera. la cual

se celebra en el campo y consiste en ahogar en un río unas muñecas hechas a tamaño real, de cartón

y tela. Al terminar este acto, se acude a un lugar donde encienden una hoguera y allí se cocinan

salchichas, que son un plato muy típico.

Sin ninguna duda, fue una experiencia inolvidable.

Cristina Moreno Cazarla
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Aquesta lesta tradicional la vam celebrar

tots; e/s grans uan sortir o menjar les

castanyes fora de Lleida i e/s petits es van

quedar al col-Iegi i van fer una lesto Q fo

qual van convidar els pares.

~Pte5

fet¿kts
KI\~i
RArOL~~;~ •

""':iYl~

E/s a/lImnes de 41 d'ESO van organitzar unes

paradetes al poli per la/ d'aco17seguir diners

pel projecle "Amigos de los nil10s del mundo ".

La idea va donar moll bon resulta! i la/esta

va ser lolul1 e.x.jt.

CASTANYADA

( 14 LES FESTES TRADlCIONALSI
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A. RUEDA
ELECTRICITAT INDUSTRIAL

I ALTRES ACTIVITATS

Com codo cny, les nenes, els nens ¡ l'equip de mestres

d'Educació Infantil van reunir esfon; i ¡1'lusió per continuar

aquesta festo que és tola una Irodició o la nostra escalo.

Aquest any, el lema escollit era "Les civililzocions".

Tot ballant i fent gresca vam veure desfilar davGnt

nostre lo tradició mil·lenaria deis xinesos, els balalladors

vikings, lo c1assicitat romano, el "glamour" deis egipcis,

els coloristes moies i els sensuols bolls turcs.

A més o més, un heterogeni grup d'angels, orbres de

nadal, pares noel, pingüins i nens i nenes vestils de festa

per rebre el nou any, van deleitar-nos amb unes quantes

nadoles.

Només ens quedo desitjor-vos que l'ony que ve lorneu

i us ho posseu millor encaro!!! A reveure!!!

"Mores, pares, podrins ¡ podrines!!! Benvinguls 01

OFICINA:
Av. Alacant, 12, 3r 3a - Tel./Fax 973 20 47 19

25001 L1eida
TALLER:

Cronista Muntaner, 4 - M6bil 678 44 83 46

Festival de Nodol d'Educoció Infonlil. .." (17.12-2002)

FESTIVAL DE NADAL

CANTADA DE: NADALE:5

A L'AUDITOR.I

Raquel Filial, 1r d'ESO

«El dia 16 de NOllemb"e hi ha "''''gm"

fesÚl'itat en molts eol'legis de las Hn"s. de Sta.

Auna (Lleida, Monzón, VilaFanea, Jaca.. ') em

hi trobem per a realitzar una convivencia amb

nois i noies deis dife,-ents col·legis.

Almatí &5 'realitzc1'l joes per a coneixer

els almnnes dels diferents centres i desp,-és de

dit¡,ar (J,1'J.cm a visitar la casa de la fu.ndadora de

l' ordre, la Mare Maria Raftls i finalment tome",

a L/cida.

SORTIDA VILAFRANCA

(Foto Enrie Centeno)

El día 10 de Desembre. a l'Auditari Enrie Granados es

va celebrar la Cantada de Nadales en la qual van participar

alumnes de tor el col-Iegi.

Va ser tor un exit d'actuació i d'organització.

¡.
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Día 30 de enero. Es el día mundial de la paz

y también en el colegio lo celebramos.

Es [radición llevar un lazo blanco en el

uniforme como símbolo de la paz. Corno

cada año, hicimos una misa acompañada de

un gran coro. A continuación \-imos un

vídeo solidario donde unas personas

reconían roda Europa. Después fuimos a

manifestarnos al Barrio de "1'Escorxador"

)' colgamos en el monumento que allí hay,

unas manos solidarias hechas por todos los

alumnos del colegio. Cuando todos los

alumnos y profesores estábamos reunidos

alrededor del monumento, cantamos la

canción det día de la paz "Color Esperanza">

adaptada por rodas los alumnos a partir de

un canción de Diego Torres.

VlA VE LA PAU

Del 20 al 30 de enero, los alumnos de 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de ESO,
disfrutaron de unos días de estancia en la nieve con el siguiente horario:
-7:45: suena el despertador manual, es decir, llamando de puerta en puerta los profeso

(A algunos, varios avisos, como en los toros).
-8:30: desayuno (hay que coger energías en abundancia)
-10:00 llegada a pistas y recogida de material para esquiar.
-De 10 a 12: calentamiento y tíempo libre.
-De 12:00 a 14:00, cursillo de esquí con los monitores.
-De 14:00 a 14:30 se puede aprovechar para hacer una bajadita más.
-14:30, comida en el restaurante de las pistas. .' -~. ".' (
-Después, hasta las 16: 15, podían irse donde quisiesen, pero siempre acom~~(.lC).. : ós..<~..~:tf' .~
-16:15: retorno del material. .:(~;.~. J ,:'

-17:30: llegada al hotel Condes del Pallars (Rialp). '>.~ -",
-De 17:30 a 19:00 ducha o también, algunos iban al gimnasio. l.::' ~ ~!.,;~;~~.:;g ~~.~ '-2
-19:00 a 20:30: estudio. .{':/:'J,;.), ~,.;; 'O; ~ 'j:'.-,." . ~ .._. ,~,. , _. "-
-20: 45: cena. ~' , :" q:,,' .{ ~:':'.? ~.- ,'"o '
-Después, tiempo libre y, a las12:00 pasaba el sereno y todo el mundo a doffnir;!.. . <t:, - .~. ~ • di: '.,-, .. : 1

Otras actividades: '~:" .-...,'5S'I'.
El jueves tenian la posibilidad, de 17:30 a 19:00, de ir a la piscina, ir a dar una "'.

vuelta por Sort (y comprarle de todo a mami, papi, etc) o estar en el gimnasio. .
Por las noches, de 10:00 a 12:00, podían escoger entre varias alternativas: sala

de juegos, discoteca, película, estar en sus habitaciones, hacer amistades con otros
coles, etc. (También tuvimos al lumbreras de turno que se le ocurrió la brillante idea de

abrir un extintor por todo el hotel).
Tan sólo decir que los alumnos que este año han venido a esta convivencia han

dejado la imagen del colegio Santa Anna en muy buen lugar.

(
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Gestor

C/ Tarragona, 2 Baixos
25620 TREMP
Tel. 973 6510 06
Fax 973 65 1136

tremp@centregestor.es

I ALTRES ACTIVITATS

lJABORfi\L • mSCAII""";\CoMPTABLE • IV ÍDíCA f
ICINA¡I¡CERl:' ASSIWURPlNCES-' GESTO RIJA

Centre

Rambla d'Arag6, 23
25003 LLEIDA
Te!. 973 27 97 00 www.centregestor.es
Fax 973 2612 28
general@centregestor.es

Schindler

{

The Elevator and Escalator Company

iornc¡dc¡ de portes obertes
El día 22 clefebrer es 'Va celebrar al cofofegi fa Jornada ele

Partes Obenes. TOlhom, 11.0 'Va p'l~eparar CIlnb nwlcfssil1'lCt

·il·ltlsió l, Tealmene, 'Va ser tul elia nwgll~fic; 'V(I 'Vell'iT molla

ge1ll nova ·í t.mnbé molts alU/Hiles del coHegi C/lnb efs S€l,l.S

pares. La llo't.'ewr cl'aquest cmy 'i,.)Ctn ser els wlle,'s de corones

i de maquilfcuge i el.gntp de mÚsica algir/l./lCts, que 'Vafer la

carcla mole divertida.

dr\
. \717
~

:.BiRMBNOS .R'iUII.B
S.L

TALLER DE CERRAJERIA

EL SON SO ES A.:.

&custielec"

Dr. Fleming, 7
Torres de Sanui, 40
25006 L1eida
Tel. 9732331 72

PUERTAS METÁLICAS Y CARPINTERIA DE ALUMINIO

Garcia Larca, 2 - 25001 MAGRANERS (L1eida)
Tel. y Fax 973 20 63 43
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JlTLETIS:: t A
L'otletisme és un esport omb molta tradició al col-legi. És

un esport que requereix mo~o mofivoció per poli deis esportis1es

¡mol! socrifici; es !rodo d'uno superació constant on,

veritablement, es competeix tombé omb un moleix j l'exit no

és només guanyor sinó, O poc a poc, arribar més IIvny, més

011, més fori.
Els nostres afieles d'oquest coy han participo! olllarg del

curs en diverses competicions escolors de pista i de Cross,

així (om als compionofs comarcols, provincials, de Cotalunyo

i d'Esponyo.

HlJ.NDBOL

L'equip de lo categoría aleví, que entreno Josep MO
Pujol, ha quedo! 1r o lo lIigo escolar, seguío! lo trojectoria

deis altres equips de handbol del cal'leg; que els han

precedit.-

BASQUET

El coHegi participo o lo Iligo escolar de bosque! omb

un equip codet femení, el qual ha finclina! lo temporada,

segones en lo dassificodó del compionot.

1

Aquest coy ha comenc;ot, i omb malta motivoció, el

futbol com octivifal extroescolor. Cal destocar I'interes

deis jugodors de I'equip benjomí mosculí. D/ohm bando,

s'ha aconseguil crear un equip de futbol cade! femeni,

el qual, tenint en compte que es participo per primera

vegada oquest ooy en aquest esport j en aquesto categoria,

podem ¿ir que s'hon ossolit ómpliament els objectius.

FUTBOL
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ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES 19 )

Aprofito I'oportunitat que m'han donat en aquestes linies, per

felicitar a tots els alumnes. monitors. pares i altres membres de

la comunitat educativa, que han fel possible que s'arribi ja fins

a 19 grups realitzant activitats.

Us informo que tenim 5 equips participant en competicions

escolars fora del centre: Futbol Benjamí Masculí, Handbol Aleví

Masculi, Basquet Cadet Femení. Fulbol Cadet Femeni i I'equip

d'atletisme en toles les categories. Molts anims i sor! pels vostres

equipsll

i
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ACTIVITATS
EXTRAESCO LARS

APORTACIONS
El present curs, I'AMPA ha col'laborat amb el col'legi mitjangant I'adquisició de nou material

esportiu, educatiu i també material audiovisual. Ha subvenvional, també, activitats per tots els'
alumnes, com en la festivitat de la Mare Ráfols, el dia de Sant Jordi i la Festa de I'escola.

TROBADA
El dia 29 de man;:, pares, mares i professors vam tenir al Coi'legi una trobada de convivéncia

i reflexió amb la preséncia del Sr. D. Abilio de Gregorio, un gran professional del món de la pedagogia
i d'ampli renom a nivell nacional, amb profunds coneixements de la relació entre pares i fills. Després
de les salutacions va tenir lIoc la conferéncia amb ellilol: "Relació pares-fills" amb un interessant
contingut sobre com ha de ser aquesta relació per ajudar els nostres fills a ser més segurs, forls,
amb més autoestima, més creients. I cóm educar els nostres fills en la fe. A continuació vam tenir
una estona de descans i una dinámica de grups per treballar, pariar i posar en comú les diverses

opinions.

XERRADES
Com cada any, I'AMPA ha organitzat una série de xerrades al lIarg del curso Aquestes

xerrades estan pensades per ajudar els pares i mares en I'educació deis fills i per tant es propasen
temes interessants per a tots els nivells: L'alimentació i els problemes de parlas· Condicions visuals
favorabies per un rendiment en I'estudi. Valors i educació. Velles i noves propostes. L'adquisició
de bons hábits. Prevenció de transtorns de la lecto-escriptura.

ACTIVITATS DE L'AMPA
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Neix la FAMPAEC
Federació d'Associacions de Mares i Pares de l'Escala Cristiana- lila unió fa la torga"

Des de fa varis anys, representants d'APAs d'alguns
col·legis de Ueida han estat representant I'escola cristiana
de Ueida en diferents organismes locals i a Barcelona,
assumint les funcions d'una Federació que no existia, al
mateix temps, es va intentar varies vegades la creació
de la Federació, peró les iniciatives no prosperaven.
Finalment, grácies a I'impuls del Bisbat, deis Directors i
TItulars deis Col'legis i I'enlusiasme d'alguns pares, el
passal curs 2001- 2002 es va aconseguir reunir tots els
Centres Cristians de lIeida sota un esfor~ comú, la
FAMPAEC.

Formen part de la Federació els Col'legis Santa Anna,
Sagrada Familia, Mater, Episcopal, Carme (Bordeta),
Claver, Dominiques, Montserrat (Borges Blanques).
Marisles, l'Estonnac i Pare Palau (Altana).

Pot sorprendre aquesta unitat entre Centres diferents,
amb particularitats dilerents que s'han de respectar i que
alhora enriqueixen la vida educativa de la clutal, peró els
pares d'alumnes de l'Escola Cristiana tenim moll en comú
i hem d'estar units i treballar a fans.

La Federació és necessária per molts motius:
- unificar criteris, esfor~os i iniciatives de les AMPES.
- defensar els nostres inleressos davant els organismes
educatius on tenim dret a representació.
- ajudar a cada AMPA en temes puntuals que necessitin
la lor~a de la Federació.
- representar els pares de l'Escola Cristiana de Ueida
davant la premsa local i en qualsevol fórum on calgui.
- informar i formar les Ampes sobre temes d'interés
general.
- intercanviar experiencies entre les Ampes.

ENTREVISTA
AM B .J o S EP ANTD N ALlANA

Aquesta entrevista ens permetra saber una mica
més sobre el professor de socials de la E.S.O i tutor de
quart E.S.O A. Segur que grácies a aquestes respostes
coneixem el vertader Josep Anton, no nornés al professor
que mana deures i dóna apunts ... sino tarnbé la gran
persona que s'arnaga darrera.

'Com va descobrir la seva vocació de mestre?
Fent de monitor en grup desplai.
·Quants anys porta donant classe?
Donant classe 20 anys i al col'legi Santa Anna uns 18.
·Té bans records de la seva época d' estudiant?
Mol/s bons, sobre /ot de lestiu, sempre i quan les notes
haguessin anat 00, és ciar!
'Era ban nen?
No massa,era una mica trapella ..
·La pitjor trastada que va fer?
Desinflar la roda de sis o set cotxes.
·1 el pitjor cástig que li han posat mai?
Copiar cent vegades els verbs en Irancés.
·Es sabia tates les capitals d'Ásia als 14 anys?
Li va costar aprendre-se-Ies?
Sí, sí que me les sabia, i no em va costar gaire, el normal.

Objectius de la Federació:
- detensar el dret deis pares a escollir la millar escala per
als seus fills, que per a nasal tres és l'Escola Cristiana
per la qualitat de I'ensenyament, per I'esfor~ deis docents
i pels valors humans i d'estima al treball que s'ensenyen.
. coneixer la implicació en els nostres fills deis temes
més actuals del món: la immigració, la sexualitat, intemel,
televisió, la relació pares-fills, etc.
- fomentar la participació deis pares de tates les escales
en el Programa Familia-Escala.

La FAMPAEC forma parl de la Confederació
d'Associacions de Pares, fundada a Montserrat fa ara 25
anys, i que agrupa les 8 Federacions deis diferents Bisbats
de Catalunya. Els principis que regeixen la Conlederació
són:
. defensar una escala cristiana ¡catalana.
- adhesió a la Declaració deis Drets deis Inlants.
- preséncia deis pares a I'escola i a la societat civil.
- pie reconeixement de Catalunya.
- tluitar per un millor nivell de Justicia.
- fidelilat a la missió de la lamilia i I'educació deis fills.
- treballar a favor deis pobres i marginats.

Principis tots encaminats a educar els nostres fills en la
tolerancia, a remarcar la importancia de la funció deis
pares en I'educació deis fills i descriure la situació actual
de les lamilies i els problemes més actuals.

'S' ha Ilegit 'El Quijote'? Li va agradar?
Quant va tardar a Ilegir-to?
Sí que em va agradar No vaig tardar gaire, un estíu
més o menys.
·1 ara quin lIibre té a la seva tauleta de nit?
Soldados de Salamina.
.Li agrada viatjar?
Sí, moltíssim.
'La clutal que més li ha agradat?
De moment, Madrid. És preciosa.
·Li fa por pujar a un avió?
No, gens ni mica.
·Les seves aficions?
L'esport.
'De quin equip és?
Del Ueida.
'Un jugador de futbol?
N'hauria de dir dos: Johan Cruyf i Míchael Laudrup.
'La seva actrju favorita?
Níkole Kídman.
'Una pel'licula?
N'hi ha mol/es. Segons el génere.
Dramátic, Memórías de Alríca;
Ciéncia-licció, Matrix; histórie, El Cid; etc.
'Un somni?
Fer-me gran, pero sentint-me jove
·1 per últim, qué pensa del fet que es laci una revista al ool'legj?
És una bona iniciativa.
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Aqucst élll"S 2002-2003, s'lm iniciat HII llOU ¡wojcd.(.· il ¡'escola: I](..'{luc<lci6 ambiCllt'li.

EIs compOllcnts, jUllt Hmh cls ¡wofess()1"s EngnlCia l\lolillH i Josem.\ P<llmil, són:

11' ESO: i\Iaria Sieso, S<-lra Snils ¡Carlos Fcrnínc1iz
2n ESO: Cm-me Alba, Alc~'dis GiJ¡\I1, Alb<l Escucto i Blallc(I Coloma

:31' ESO: i\larin 'ful'llcl, Aim\ Si:llIS, T¡lIIi¡¡ Bmitos.

4t ESO: 'lb'esa 1\Im-tíllcz, Gcmma COI·tasa, Yo]¡.m(\a P,l!aeios i i\fiquell\Jir
Aquí tClIill c\.s objectins i llHrt dlJl trcLmll quc fem.

FEAC al CoHegi Santa Anna. Un projecte amb futur que ens iHusiona

I_N_O,-U.:....:.S_P_R_O.:....:.JE=-C.:....:.T=-E.:.S__2_1~)

Ramon Moreno i Giménez

Coordinador del Programa FEAC al Col'legi Santa Anna.

La porta deis grups FEAC és oberta a tothom, no en quedis fora.

El cert és que estem contents per aquest nou projecte que
hem endegat al nostre centre per donar resposta a les
necessitats i les inquietuds deis que formem part d'aquesta
comunitat educativa del CoHegi Santa Anna.

Aquest programa FEAC, "FamiliaJEscola, acció compartida',
neix de la reflexió del cinqué Congrés de l'Escola Cristiana de
Catalunya. en el que s'ha anomenat "reptes dellercer mil·leni'.
Se'ns cap mena de dubte la relació famllia/escola és un reple
important per I'educació i com a resposta s'ha dissenyat aquest
programa. Un programa amb la finalitat de fomentar les relacions
de col·laboració entre pares i escola a la qual els pares heu
confiat els vostres fills.

Els seus dos components són una eina j un estímul important
per anar posant els fonaments de I'educació deis nois i noies
del futUL Un butllelí que aneu rebent durant el curs amb diferents
seccions ¡temes diferenciats per etapes educatives on se'ns
ajuda a reflexionar sobre temes importants per I'educació deis vostres fills i filies. lunes trobades en les quals participen
els pares i mares que desitgen compartir inquietuds i preocupacions amb els educadors i les educadores. Tot aixó
perqué volem entendre I'acció educativa com una acció compartida.

En aquest curs, el nostre primer curs amb FEAC, la nostra escala ha endegat grups en I'etapa d'lnfanlil i de Primaria
(Inicial i Mitja) i preveu fer-ho el proper curs extensiu als altres cicles i etapes del nostre centre educatiu.

Un primer any on tres grups s'han vingut reunint un total de cinc vegades per a compartir la seva experiéncia
educativa com a pares i mares, o com a educadors o educadores. Cadascú des de la seva realitat ens hem anat
enriquint d'alló que tots ens podíem oferir, se'ns dubte ha estat moli.

Una il'lusió que acaba de comen<¡ar i que vol ser el punt d'intersecció entre les famílies i ['escola per millorar la tasca
que ¡unts hem empres, uns com a pares ¡mares, i altres com educadors i educadores. Només animar als que participeu
en el programa de trobades FEAC que expliqueu la vostra experiéncia a altres pares, mares, educadors i educadores
perqué puguin gaudir i enriquir-se amb aquestes estones de dialeg.



..AL AÑO

El reto se llama
IIsonrisall

Por medio del Apadrinamiento, una niñaJo recibe
todo lo necesario para que disfrute de una

infancia feliz y se le ayuda a preparar un futuro
digno. La educación es el corazón del desarrollo.

Una persona analfabeta es un espíritu
subalimentado.

APADRINAR UN NIÑO: SOLO CUESTA ....

PASTORAL I

Lo puedes hacer conectando con:

Las Hermanas de fa Caridad de Santa Ana
Oficina Central:
Hna. Raquel Mayayo
Madre Rafols 13, 50004 ZARAGOZA
Te!. 976435422

"AMIGOS DE LOS NINOS DEL MUNDO"

Los pequeños proyectos demuestran que si se quiere el gran reto de erradicar el hambre es viable.
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Professor Rafa Lozano

La primera impressió deis nens va ésser riure's deis
monilors disfressats de bruixes i bruixots. Ja quan van
parar, vam entrar al gimnás a posar, el que seria aquella
nit, el nostre lIil.
Avangada la tarda vam ter el passadís del terror, que va
consistir en espantar simpatieament als grans i petits
més atrevits.

Després d'un ban ápat, encara tenien molta estona per
davant, aixi dones, cada monitor es va reunir amb el seu
grup. A rnesura que avangava la nit, els nens es leien els
valents i les nenes no podien ser menys, així dones, tots
plegats cornpartien la sensació de por i divertirnent
alhora. Al capvespre varen caure tots rendils.

Sen maliners vam ser, per continuar passant'ho bé. Ens
reunirem per ler tallers, molt variats, per a tots els gustos
i edats, ens varn licar el davantal i rnans a I'obra a ler
panellets, i continuant amb dolgos vam ler la bassa de
"Trick or Treak", cares a les carabasses, moll tipiques
del Halloween i jocs.
Per a molts era la primera experiencia de compartir amb
companys d'escola una dorrnida lora de casa, va estar
un exit, moll companyerisme, somriures imolla participació
de toles les activitats. La verital, se'ns va fer curl a tots,
així doncs, ens lornern a trobar el proxim HALLOWEEN!!!

Tol va comengar el dia 1 de novembre a les sis de la
larda, quan els nois i noies de I'espai Albalros estaven
impacients a I'espera de que els monitors obrissin la
porta.

de primaria, en companyia deIs graos mags ¡deis

plena de magia i emocions per a tots els neos ¡nenes

comenc;at a principis d'aquest trimestre una aventura

tots els poders que tenim en les nostres mans ... En la

La cambra deis secrets. Amb aquesta tematica hem

3mb aquesl personalge i vam compartir les aventures

L'objeetiu d'aquesta activitat és fer un curs de magia

propera edició d'aquesta revista llS explicarem com ha

cinema en companyia de Harry Potter. Duranl quasi

de primaria, vam gaudir d'uDa emocionant tarda de

En les vacan ces de Nada!, els neos i nenes de Se i 6e

tres hores vam endiosar-nos en un món pIe de magia

aprellents.
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que viu en la segana part de la seva fascinant historia:

a I'escola de Howarls que ens permeli arribar a controlar

HARRV POTTER

L'esplai Albatros del col·legi Santa Anna de L1eida, es un esplai dedicat al temps de Ileure. En ell es busca a mes
d'omplir les tardes deis dissabtes, educar en els valors, d'acord amb el carisma de Maria Rálols. L'Albatros es realitza
normalment els dissabtes de 16:00 a 18:00. Ara hi ha 106 nois i noies de 3er de primária a 20n d'Eso que realitzen
les activitats. Aquestes són pensades per a cada edat, i les reatitzem separant els diterents cursos, encara que algunes
les fem tots junts. Per citar-ne alguna que fem: tallers, jocs, esports, 'gimcanes', sortides, celebració de 'cometes',
carnestoltes ... El nostre Albalros, au viatjera per exceHencia, ens duu cada setmana un ,,¡'pte,una aventura, un lil
conductor que ens vol unir cada cop mes. Viure totes aquestes experiéncies, valla pena, de segur, lIuny en el temps
les recordarem i pensarem en t'estima deis amics, i corn ens ho vam passar aquel les tardes de dissabte a l'Albatros.

aconseguits pels noslres joves estudianls.

"b'espIai AIbatvos"

anal el primer clirs a I'escola de magia i els resultats



SORTIDA A CELLERS perdeixarelnostrepessebre

Al cap d'un parell d'hores, vam tornar a canviar els patíns
per les sabates per tornar cap a la porta principal on
havíem quedaf amb els pares i acompanyants. Tots
estavem esgotats després de tant esforG, peró sens dubte
va ser molt diverti!.

Per sort, alguns deis que allí érem ja havien vingut altres
vegades i dominaven el patinatge sobre gel, de manera
que els que no en sabiem ens recolzavem en ells. Tot i
aixó, les caigudes no hi van faltar en un ample repertori,
des deis cops de cul fins als aterratges de tot tipus, sense

que ningú prengués mal.
Justament aquest dia era I'aniversari d'una de les noies
de I'Albatros, la Rosa. Un grup d'amigues van propasar
dedicar-li una canGó per a felicitar-la i amablement una
de les noies que s'encarregaven de la pista de gel va
accedir afer-ha deixant-nos fins i tot elegir la canGó que
més li agradés a la Rosa. Va ser una gran sorpresa per
ella que patinava tranqui!'lamenl sense sospitar-ne res.

Una música per tOt5 coneguda comen<;a a sonar mentre
ens endinsavem en un nou repte: mantenir-nos de peu
damunt deis patins.

i vam emprendre la dificil tasca de posar-nos els patíns.
que finalment vam superar amb I'éxi!. Ja estavem a punt

per patinar! 1!

L'ESPAI ALBATROSI I

PATJINAN'f SOlBRE GEL

Desembre dia 15, 7:15 h. Els integrants de I'esplai van arribant a I'estació de trens. Tenim una mica de desconcert.

ja que les obres de I'AVE, han" reorganitzat" I'estació.
7:45 h, no saOOm I'andana a la que anem, perdrem el tren? (nervis). 7:55 h localitzat tren de la Pobla i amb bitllets al
nostre poder, comencem a envair (pacificament) dos vagons del famós tren dromedari de color taronja. 7:58 ALERTA
a I'aire hi ha gotes d'aigua, i sembla que són només les primeres. No ens espatllaran els plans!! 8:ooh el tren comenGa

a moure's (aquesta vegada surt puntual!)
Res podia anar millor arribant a la vertiginosa velocitat de 70 km/h, compartírem dos vagons, del més lamós tren de
les terres de ponen!. Jocs, cantades, converses, (i tot s'ha de dir, alguns caramels) lan que el viatge no es faci molt i

molt lIarg.
Les cares de tots els nois i noies es van pegar a les finestres deis seus costats...plou. Peró els ulls deis nostres joves
no es van omplir de lIagrimes, més aviat, van agafar forces, cap contratemps ens fara enrera!
10:35 h arribada a I'estació de Cellers. Aquí també plou i no sabem perqué, peró sembla que plou més al carrer que
dins al tren. A I'aixopluc de la vella, peró forta estació, ens posem a menjar els nostres entrepans que amb tant d'amor
han preparat els nostres pares i com no, també les mares. (Felicitacions, estaven bonísims

l
)

La pluja (empipadora) no descansa i el terra comenGa a
fer-se fang, no hi ha sortida, agafarem el tren de les 13:00 h
tornada a L1eida! No pot ser, pensavem molts deis que hi

erem, pero així era.
Tots al tren! I com que encara no haviem dinat. vam fer
deis nostres vagons el menjador. Aixó si, tot va quedar molt
ne!. A ¡'arribada alguns pares estan esperant a I'estació,
ja que un contacte situat a L1eida va trucar a tots els pares
per informar de la nova situació, (a tots?, Si si, va trucar a
tots!) La gran majoria vam anar al cale i els que van valer
van veure una súper pel'li, i la resta vam fer esport. Mica
a mica el gran dia de la sortida es va esvaint, tes cares
d'alegria dets pares es fusionen amb un petó a les esgotades
cares deis fills. I aixi amb els records que deixara I'aventura,
esperarem amb i1'lusió, que torni a néixer el nen Jesús.
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Un cap dins, ens van donar uns patins de gel, vam deixar
les bosses, els abrics i les sabates a la zona de penjadors

'T'
'.' El passat 23 de desembre el grup d'ESO de I'esplai

Albatros, juntament amb alguns monitors, vam anar a
patinar sobre gel a la pista instal'lada al palau de vidre
deis Camps Elisis. Ens vam reunir a la porta principal que
dóna accés al recinte i tots plegats vam dirigir-nos al

pavelló.

~tÁ
'>1'1'

*
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DEPORTES

Encuentra el nombre de siete deportes:

A BC DH H F N O MH C C
N F SO PA UG N E CI N
A IU RO N B EC AE CN
T N A TS DA M I I SA A
LM CA BB IY BK MV T
EA M EL OE DO BQ EA
T H CM N L LN RU KP C
IZ S X AIVI MI ES L P I
SV XR ET IK A J NB O
MD Z J lB HB L F N J N
CA NT PA TI NA J E S

*

PA.f.fATEMP.f

CRUCIGRAMA

ELS RECONEIXES?

1) Sirven para cortar papeles.
2) Sirve para ver la letra más grande.
3) Sirve para guardar los colores.
4) Cosa que se guarda dentro del estuche. en plural.

5) Se hace punta al lápiz con ella.
6) Se utiliza para borrar.
7) Sirve para apuntar las cosas en el cole.

• FRASE: "TODOS TENEMOS LA DE QUE LLEGUEN LOS REYES MAGOS"

11
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La mare em va fer cantant, De noche aparecen

ADIVINANZAS i vaig tot vestit de blanc, y nadie las llama,
no tinc cos i no tinc testa, en el dia se marchan,
no sóc persona ni bestia. volverán mañana.

PARA PENSAR

1 Si te miras en un espejo y te 3 ¿Cuál era la montaña más 5 Un crucero por los mares de
ves a ti mismo enseñando la alta de la Tierra antes de que la Tranquilidad, de la Serenidad
letra ~d" con la mano izquierda, se descubriese el monte o de la Fecundi-dad te lIevaria
¿qué estás haciendo en Everest? con toda seguridad muy lejos derealidad?

aquí. ¿dué medio de transporte
2 Usado todavia en la actualidad 4 ¿Qué fue primero, el huevo o deberías utilizar para visitarlos?
en algunos lugares del mundo, la gallina?
hay un invento que permite ver,
sin dificultad, a través de las
paredes. ¿Cuál es?



One day, Beatrice was in the mountains riding her bike, suddenly she saw Fostrats' car far away and decided to go

watch him.
When she arrived, Fostrat was changing the wheel of his car because it had had a puncture. Beatrice told him: "if you

want, I ~an take you home on my bike", when Fostrat heard that, he accepted, gave Beatrice a flower and said: "sorry

for what I said before... "
And they slarted a love relalionship togelher. Afler Ihree years Ihey had Iwo daughlers and a big house in Goslynin .

,-.

Eva Palazón, 41 ESO•

Nosotros mucho podemos ayudar
si hacemos paz en nuestro lugar.
Y, si rezamos con el Señor
podremos tener paz y amor.

Laura Fontana Sierra (4° Primaria)
23/04/03 :loes Fiarais· Ir premi

Calma, todo pasará,
la guerra pronto se acabará

Tu espalda para llorar quiero ser, Señor,
porque nadie calma tu tristeza ni tu dolor.

y me sumerjo tristemente en el corazón
de esa pobre gente que sufre un montón.Oigo
llantos, lloros y gritos
y pienso en esos pobres niñitos.
Veo muertos, heridos y misiles,
veo que mueren muchos civiles.
Humo huelo a montones
porque incendios haya horrores.

. /
0, \

y me sumerjo tristemente en el corazón
de esa pobre gente que sufre un montón.

Me gustaría que me explicases cómo empezó todo,
si la paz era así o de otro modo.

A veces, cuando me vaya dormir,
pienso en la paz, me pongo a reir.
A veces, cuando me voy a acostar,
pienso en la guerra, me pongo a llorar.

Aunque lo que oigo por la radio y la televisión
me disgusta, pero un montón,
la esperanza no quiero perder
de que la paz volverá a nacer.

La paz ya no reina en la tierra,
toda la ha roto esta maldita guerra.
Pero yo no me rendiré
y protestando seguiré.

Señor, bien sabrás
que la guerra ha empezado ya.
Dicen que es algo que no se puede detener
porque los gobernantes mandan, tienen el poder.

Some days, in the road that.she followed lo go lo

her job, Beatriee met Foslral by ehanee, he was a

very stupid man, he loved cars and he always went

to his job by caro When Fostrat drove his car next lo
Beatrice and her bike. he always insulted her lika this: ~you are very aJd-fasioned! You should buy a car lika this! u or:

"[ook! The snails are tastar than you!". But these insulls didn't worry her because she had love Fostrat sinca the day

she started to work in the same placas as him.

Two years ago, in Gostynin, a village 01 Poland, there

was a very beautiful woman called Beatrice, this
woman went every day to her job on her bike because

she was an ecologist and she didn't lika
contamination, particularly the contamination of cars.

Love alwa~5 win5
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