
Montgat, gener de 2008

Senyor Jordi Ràmia,

Com que la nostra escola és nova i estan fent obres, no tenim
els patis massa macos. Ens agradaria que al pati de l’escola
hi hagués: troncs d’arbres, un estany, moltes flors i plantes,
un bosc amb arbres, muntanyetes per poder jugar, nius per
als ocells, roques grans i pedres, taules i bancs de fusta...
Hem fet un dibuix entre tots perquè es vegi el que ens agrada.
Li agrairíem molt que ens ajudés a fer la nostra escola molt bonica.

Assemblea de delegats de l’Escola Marina.
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 editorial

Vull aprofitar aquest mitjà d’arribar a tots vosaltres per 
informar-vos d’alguns dels projectes que estem treballant, 
amb il·lusió de veure com, poc a poc, van donant els seus 
fruits:

-La Revista ja està en marxa i volem donar-li la continuïtat 
que es mereix. Estem molt orgullosos del resultat i confiem 
que compleixi el seu objectiu d’informar-vos, divertir-vos 
e implicar-vos en la nostra escola. Esperem les vostres 
col·laboracions!

-L’Escola de Pares i Mares vol continuar el bon camí 
iniciat el curs passat i estem molt contents d’aquesta primera 
xerrada sobre les emocions. Us recomano sincerament la 
vostra assistència a les pròximes perquè es enriquidor en 
tots els sentits.

-Ens estem esforçant en millorar, dintre de les nostres 
possibilitats, l’extraescolar de dansa, i els serveis d’acollida 
matinal i de permanència de tarda. 
Finalment hem decidit mantenir els preus fins a final de 
curs, però passar nosaltres els rebuts domiciliats, per no 
haver d’estar controlant els impagats.

-Anem treballant en la tramitació de subvencions que es 
reverteixen en els serveis, instal·lacions i materials, fent 
tràmits, preparant documentació, l’anuari i la festa de fi de 
curs i els llibres i materials del curs vinent.
 
Fruit d’aquesta entesa es fan celebracions com el Nadal, que 
es va fer amb el caliu que es pot aconseguir dintre de l’horari 
lectiu, però amb tot el nostre recolzament (trucada al Patge 
reial, portar-li el tro i trobar-li regals i caramels).

-La Fapac va organitzar una trobada d’Ampas de tot el 
Maresme per impulsar la comunicació entre tots 
nosaltres. Es va dividir la comarca en quatre sectors, amb els 
seus representants i aquest mes de març hi haurà la primera 
reunió del Maresme Sud.

Per finalitzar, només vull recordar-vos que restem a la vostra 
disposició per atendre els vostres dubtes sobre les nostres 
tasques. Rebeu una cordial salutació.

L’AMPA INFORMA

Divendres 21 de desembre 
es va realitzar el sorteig de 
la panera de Nadal pels so-
cis de l’ampa. 
 Els guanyadors van ser 
la família Rodríguez Ruiz. 
Tenen tres fills (Guillem, 
Marc i Roland) a P4A.

NOTÍCIES

COMPARTIM IL·LUSIONS

L’escola ha rebut resposta de l’Ajuntament argu-
mentant que no tenen prou pressupost per realitzar 
l’estudi paisatgístic que demanen els nens i nenes 
delegats de l’escola. 
L’assemblea ha optat per fer una segona carta diri-
gida a l’alcalde on es fan propostes concretes, de-
manant quines pot assumir l’Ajuntament. 
Des de la revista, l’Ampa vol felicitar els nens i ne-
nes pel seu projecte de millora de l’escola!

per Ferran Pérez

Redacció i fotografia: Mónica Roura i Cristina Otero, Edició, maquetació i disseny: 
Eli Vivas. També han col·laborat en aquest número, Ferran Pérez, nens i nenes de l’escola 
i l’equip directiu del CEIP Escola Marina. A tots ells, gràcies per la vostra implicació.

El dia 22 d’abril tindrem 
la nostra pròpia parade-
ta   l’escola. Els guanys de 
la venda de llibres i roses 
seran destinats a adquirir lli-
bres per a la nova biblioteca 
de l’escola. 
Us hi esperem a tots!

 Des d’aquí volem fer una crida a tots els 
pares  i mares interessats en cooperar amb l’Ampa, 
donat que a dia d’avui, malauradament, estem tre-
ballant sota mínims. 

LLIBRES PER a SANT JORDI BUSQUEM LA VOSTRA 
COL·LABORACIÓ



MINYONS I MINYONES

Ja tenim nom i logo! 
En Ramon Coronado i la Laia Alargé han estat els guanyadors del con-
curs per batejar la nostra revista. Enhorabona a tots dos! 

El dia 22, a les 17h, dins de les activitats programades per 
celebrar Sant Jordi a l’escola,  l’Ampa farà el lliurament de 
premis als dos guanyadors del concurs. 

A la resta de nens i nenes, moltes gràcies per les vostres 
genials idees!

Ramon Coronado Montoro. 
2n de primària

Laia Alargé Duarte. 
2n de primària

ELS NOSTRES I LES NOSTRES FINALISTES de...
ARIADNA RODRÍGUEZ IRENE REYES BERMEJO GERARD SAUCEDO

HUGO CABRA GÓMEZ ALBA GARCÍA LÓPEZ MARINA PÉREZ RAMOS

DAFNE PÉREZ RODRÍGUEZ BRAIS RODRÍGUEZ MARIA VÁZQUEZ

P3A

P3B



MINYONS I MINYONES

ELS NOSTRES I LES NOSTRES FINALISTES de...

MIRIAM GONZÁLEZ MARTÍN MARÍA MARTÍNEZ JIMÉNEZ ELIA MILLÁN CORRO

ROLAND RODRÍGUEZ GUILLEM RODRÍGUEZ HAYDÉE MARTÍNEZ MARTÍNEZ

ROCÍO QUILES ROMÁN NICO DÍAZ ANDREU VIOLETA NÉSPOLO VIVAS

MARC RODRÍGUEZ

IVAN MATONS BALAGUÉ

ARIADNA FERNÁNDEZ SARA LÓPEZ

MARIA MILLÁN CORRO JÚLIA MORALES LLEAL LAURA PÉREZ BERNAL

 
MARIONA CAMPS ROTLLANT 

MARTA MORALEJO OTERO

P4b

P4A

ELS NOSTRES I LES NOSTRES FINALISTES de...



minyons i minyones

ELS NOSTRES I LES NOSTRES FINALISTES de...

P5
AISHA MARTÍ AZUAJE ALEXIA BALMAÑA LUNA

ANNA CABRERA CHIMISANAS YAIZA MARTÍN VALLE MARINA MORENO NAVASJOAN BEL ROMERO

JUDIT PADRÓS GARCIA ALEJANDRO RAMIRO LEÓN LEO VALVERDE ROURAESTHER PADRÓS GARCIA

ONA ALDEA BLASCO JAN ALDEA BLASCO

PAU BELMONDO LAURA MORALEJO

ELS NOSTRES I LES NOSTRES FINALISTES de...

1r
ÀLEX RODRÍGUEZ LUCAS



minyons i minyones

ELS NOSTRES I LES NOSTRES FINALISTES de...

2n
PAULA GIMÉNEZ PAULA GONZÁLEZ JIMÉNEZ AINA LOLLERA

CHANTAL MOLINA REDONDO DANIEL MORENO NAVAS OSCAR MORENO NAVASARNAU LOZANO

ELS NOSTRES I LES NOSTRES FINALISTES ANÒNIMS



Al 
febrer 

es va dur a terme la 
primera trobada de pares i mares 

de l’escola.

La xerrada va ser a càrrec de Neus Pintor Duran, psicóloga, màster en 
psiquiatria infanto-juvenil:

“Les emocions dels nostres fills”
Tant l’escola com l’Ampa estan treballan conjuntament per preparar les properes trobades.

COMUNITAT

QUIÉSQUI     

Lourdes Ferrer López i Trinidad 
Domínguez Hera 

Que qui són? Doncs són les encarregades de 
que cada dia ens trobem l’escola neta i pulida. 
Poques vegades les veus, perque els seus 
horaris són diferents als horaris escolars, elles 
obren i tanquen l’escola. Tant te les pots trobar 
a les sis del matí com a les sis de la tarda. Lourdes Ferrer López i Trinidad Domínguez Hera, les dones encarregades 

que tot estigui a net a l’ escola  FOTO: MÓNICA ROURA

La Lourdes fa 21 anys que viu a Montgat, té 
dos fills el Cristian i el Jonathan.
La Trini és de Montgat de tota la vida, també 
té dos fills, la Judith i l’Adan. A més, la Trini és 
la Presidenta del club de patinatge Montgat.

Mentre que per la Lourdes és el seu segon any 
a la nostra escola, per la Trini n’és el tercer. 
Ella va començar quan l’escola només eren un 
parell de mòduls, uns vint nens, dues 

professores, una directora i una conserge.
 
Els hi hem preguntat quin era el curs més 
endreçat o el que menys, però ens han 
contestat que no depèn del curs, ja que tots els 
cursos deixen la seva aula ben recollida, però 
que si es veritat que els dies que plou tenen 
més feina, o els dies de festivitat a l’escola com 
Nadal, carnestoltes, …

per Mónica Roura

ESCOLA DE PARES        I MARES

Un moment de la xerrada al menjador del centre La psicòloga Neus Pintor amb dues mares de l’escola



Li agrairíem molt que ens 

a

judés a fer la nostra escola 
molt bonica.

Assemblea de delegats de 
l’Escola Marina

L’Alcalde de Montgat rep l’Escola Marina

L’alcalde de Montgat al consistori amb alguns delegats de l’Escola Marina 

Montgat, gener de 2008

Senyor Jordi Ràmia,

Com que la nostra escola és 
nova i estan fent obres, no 
tenim els patis massa macos. 
Ens agradaria que al pati 
de l’escola hi hagués: troncs 
d’arbres, un estany, moltes 
flors i plantes, un bosc amb 
arbres, muntanyetes per 
poder jugar, nius per als 
ocells, roques grans i pedres, 
taules i bancs de fusta...

Hem fet un dibuix entre tots 
perquè es vegi el que ens 
agrada.

Els delegats i delegades de l’assemblea de 
delegats de l’escola van decidir el mes de 
novembre escriure una carta a l’Alcalde de 
Montgat per demanar-li millores per al pati de 
l’escola. Entre tots van dissenyar el pati que els 
agradaria i van fer un dibuix. 

El dia 25 de gener un representant de cada classe, 
juntament amb dos membres de l’equip directiu 
de l’escola, van anar a l’Ajuntament a lliurar 
la carta i el dibuix. Els va rebre personalment 
l’Alcalde, Sr. Jordi Ràmia, que va dir que faria el 
possible per atendre la  sol·licitud.

Esperem que sigui així i aviat puguem jugar en 
un pati més bonic.

Ceip Escola Marina

COSES DE L’ESCOLA

Vista del pati del davant, sense l’arbrat i els bancs 
actuals.

Disseny paisatgístic per a la mateixa ubicació dels 
nens que composen l’Assemblea de Delegats

1 2

EL PROJECTE



FAMÍLIES A L’ESCOLA

Família Rodríguez Gonzaloqui és qui
Viuen a Montgat des de l’any 2002 i treballen junts. El
pare és comercial i viatja molt i la mare li porta la 
comptabilitat.

L’Ani vivia a Poblenou i el José Luis a Santa Coloma. Van 
estar cinc anys vivint al Masnou i després es van traslladar 
a Montgat.

És el seu primer any al Ceip Escola Marina i tenen dos fills, 
el Brais i l’Ariadna, que fan P3 i els hi agrada molt la nostra 
escola.

per Mónica Roura

CONEIXEN ELS PARES D’EN BRAIS I 
L’ARIADNA ELS SEUS FILLS?
En cursiva, la solució.

-Qui són els millors amics dels nens?
D’en Brais, l’Spiderman
L’Ariadna té varies amigues, sobretot l’Aina.
Brais: Dani
Ariadna: Dani

-Quin és el seu menjar preferit?
Els macarrons a tots dos, i a l’Ariadna, la pasta en ge-
neral.
Brais: macarrons
Ariadna:  macarrons

-Quin és el seu color preferit?
El del Brais, el blau i a l’Ariadna li agrada el  rosa.
Brais: blau
Ariadna:  rosa

-Quin animal els agrada més?
A en Brais no li agrada cap, els té por. En canvi, a
l’Ariadna, tots.
Brais: Un gos que es diu Odin
Ariadna: tots

-Com es diuen els pares? Nom i cognoms
Brais: El papa, José Luis no sé, i la mama Ani no sé.
Ariadna: Jose Luis Rodríguez Gonzalo i Ani Gonzalo 
Ortiz
Jose Luis Rodríguez Mourelo
Ani Gonzalo Ortiz

-Què els agrada més, la platja o la muntanya?
Brais: Al papa, sofà i platja, i a la mama la platja.
Ariadna: Al papa, la platja, i a la mama també.
Jose Luis: el sofà, la muntanya i la platja
Ani: la platja

-De què treballen?
Brais: El papa, de ganar dinerito i la mama, de factures.
Ariadna: El papa no sé i la mama, de factures.
Jose Luis: Comercial
Ani: Comptable

-Els agraden els animals?
Brais: Al papa ni un animal i a la mama no li agraden
Ariadna: Al papa no i a la mama tampoc.
Jose Luis: si, tots
Ani: si, però em fan por

CONEIXEN EN BRAIS I L’ARIADNA ELS SEUS 
PARES?
En cursiva, la solució.

FOTO:  Mónica Roura



FAMÍLIES A L’ESCOLA

Hem aprofitat que tenim trigemins a la nostra escola per fer-li una entrevista a la seva mare, la Marisa

Com vas reaccionar al saber que portaves trige-
mins?
Amb entusiasme, positivament. Però amb por, més que 
per l’organització per si hi pogués haver cap problema 
de salut.

Com és un embaràs i un part de trigemins?
És més curt que un embaràs d’un sol nen, normalment 
són unes 34 setmanes; és més intens perquè et fan mol-
tes proves. T’has de cuidar molt i et controlen més. 
També he de dir que és tranquil, ja que et fan fer molt 
de repòs.
El part és relaxat ja que et fan una cesària programada, 
a mida que van sortint te’ls van donant i després els van 
ficant a l’incubadora. El post-part per això és horrorós 
amb els “entuertos”.

Com li vau posar els noms els trigemins?
Els noms estaven ja decidits quan estaven a la panxa. 
No van canviar la seva posició, i al ser cesària 
ja sabíem quin seria el primer en sortir: 
el Marc,  el segon el Guillem i el 
tercer el Roland.

Com són els preparatius quan venen tres nens de 
cop?
Una ruïna. Començant que el primer que vam fer va 
ser canviar de cotxe, i amb el temps vam canviar de 
casa. Imagina’t tot el que necessita un nen multiplicat 
per tres.

Com van ser els primers dies a casa?
De bòlid, no tenia temps de dutxar-me ni de fer-me el 
menjar. 
El pitjor era la nit. Encara que fèiem torns, els nens 
menjaven cada tres hores, sense poder saltar cap toma 
ja que eren prematurs. No podia dormir ja que quan 
acabava amb l’últim havia de començar un altre cop 
amb el primer. Quan li donava la primera toma al pri-
mer gairebé plorava pensant que encara li quedaven 
dos més. L’únic consol va ser que el meu marit va 
col·laborar al 100% amb tot.

I com ha estat la resta de dies?
Cada vegada és més complicat. Ara arriba la part edu-
cativa. Cadascun dels nens té el seu caràcter, el que 
significa que ja no volen fer el mateix. I tot i que són 
trigemins també tenen el problema dels gelos.

Heu tingut ajudes de cap mena?
Per ser trigemins cap, per ser família nombrosa les que 
pertoquen.

“Estic encantada de la vida amb els meus tri, 
és el millor de tot”

per Mónica Roura



TRADICIONS

SANT JORDI
Sant Jordi és l’heroi d’una gran gesta cavalleresca, 
que la tradició catalana creu esdevinguda als voltants 
de la vila de Montblanc. 

Diuen que assolava els voltants de Montblanc un 
monstre ferotge i terrible, que tenia l’alè pudent, fins 
el punt que des de molt lluny produïa la mort de tots 
els qui el respiraven. Tota aquella contrada regnava 
el terror més profund. 

Les gents van pensar donar-li cada dia una persona 
que li serviria de presa. Tot el veinat va concloure 
fer cada dia un sorteig entre tots els veïns de la vila, i 
aquell que destinés la sort seria lliurat a la fera. I així 
es va fer durant molt de temps.

Heus ací que un dia la sort va voler que fos la filla 
del rei la destinada a ser presa del monstre. La 
princesa era jove, gentil i gallarda com cap altra, i 
feia molt dol haver-la de donar a la bèstia. Ciutadans 
hi hagué que es van oferir a substituir-la, però el 
rei fou sever i inexorable, i amb el cor ple de dol 
va dir que tant era la seva filla com la de qualsevol 
dels seus súbdits. Així, el rei va avenir-se a que la 
princesa fos sacrificada.
La donzella va sortir de la ciutat tota sola i 
espantada, i va començar a caminar cap al cau del 
monstre. Mentre, tot el veinat, desconsolat
i alicaigut, mirava des de la muralla com la princesa 
anava al sacrifici. 
Quan portava una estona caminant se li va presentar 
un jove cavaller, cavalcat en un cavall blanc. La 
donzella, esborronada, li digué que fugís de pressa, 
puix que per allí rondava una fera.

El cavaller li digué que no temés, que no li havia de 
passar res, ni a ell ni a ella, per tal com ell havia vingut 
expressament per combatre el monstre, per matar-lo 
i alliberar del sacrifici a la princesa, com també a la 
ciutat de Montblanc del flagell que li representava el 
veïnatge d’aquell monstre.
Entre aquestes, la fera va presentar-se, amb gran horror 
de la donzella i amb gran goig del cavaller, d’una 
llançada la va malferir. El cavaller, que era Sant Jordi, 
lligà la bèstia pel coll i la donà a la donzella perquè 
ella mateixa la portés a la ciutat. El monstre va seguir 
tot manso i estemordit a la princesa. Tot el poble de 
Montblanc, que havia presenciat la baralla des de les 
muralles ja esperava amb el braços oberts la donzella 
i el cavaller, i enmig de la plaça va esbravar el seu odi 
contra la fera.   

El rei volia casar la seva filla amb el cavaller, però 
Sant Jordi va replicar que no la mereixia; va dir que 
havia tingut una revelació divina sobre la necessitat 
urgent d’anar a combatre el drac ferotge i alliberar la 
donzella. I així ho havia fet amb la protecció divina iI així ho havia fet amb la protecció divina i 
per manament diví. Per tant, ell no havia fet res per ell 
mateix i no mereixia cap premi. 

Text extret del Costumari Català de Joan Amades.  

Aleshores, Sant 
Jordi desaparegué 
misteriosament, talment 
com havia aparegut. 

Es té constància de la
celebració de la Fira 
de roses per 
Sant Jordi des 
del segle XV.



PASSATEMPS

Hi ha 7 diferències entre els dos dibuixos:

Pinta el dibuix:Repassa  les línies de punts sense 
aixecar la ma i sense parar:

Sumes 
creuades.


