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Classe dels petits, mestra: M. Assumpta Verdaguer (1974)

Partit d’hoquei a la pista descoberta























Pla lector al CEIP Mossèn Cinto
Tenint en compte que la competència lectora té un 
paper fonamental en l’aprenentatge, des del CEIP 
Mossèn Cinto  valorem molt el gust per la lectura i 
l’adquisició de l’hàbit  lector. 
 Aquest curs és el tercer que portem a terme el  
“Pla Lector” .
 Amb els alumnes de primària, una narradora de 
contes es desplaça a l’escola un cop al mes i conta 
5 llibres il·lustrats que es queden a la classe fins a 
la sessió següent, els alumnes  se’ls emporten a 
casa per llegir-los i compartir-ho amb els pares.
 Amb els alumnes d’Educació infantil la narradora 
ve un cop per trimestre per anar-los iniciant  en 
aquest procés  i també compten amb la Fada Gina. 
Aquesta fada, és la filla de la imaginació que viu 
dins un llibre a la biblioteca on s’hi guarden tots 
els contes en totes les llengües del món. La seva 
visita, gràcies al vent de l’oest, és un desplegament 

de fantasia que ajuda els infants a apreciar la 
importància de les coses petites i a desenvolupar 
la seva creativitat i fantasia a través de l’escriptura, 
entesa com l’altre banda del mirall de la lectura.
 Aquest projecte és possible gràcies a la 
subvenció del Consell Comarcal, la col·laboració 
de l’AMPA,  l’Ajuntament i l’Associació de Cal llibre.

• AMPA

Des de l’AMPA de l’escola 
Mossèn Cinto, a part d’organitzar 
i gestionar les activitats habituals 
com són activitats extraescolars, 
vigilàncies, menjador, llibres i 
medi ambient, i sortides i festes, 
per a aquest curs 2007-2008 
ens preocupa especialment que 
es faci efectiu l’inici de les obres 
d’ampliació de l’escola.
 Actualment, i després de 
l’última ampliació que es va 
acabar l’any 2004, les aules de 
les quals disposa l’escola són les 
corresponents a una classe per 
curs. Vegeu el croquis de situació 
actual.
 L’evolució demogràfica de 
la població de Folgueroles dels 
últims anys ja ha fet necessari 
desdoblar les classes dels 
cursos de P3 a P5, i la previsió 

per als propers anys (així ens 
ho demostra l’ocupació de la 
llar d’infants) és que continuï 
aquesta necessitat de desdoblar 
les classes de cada curs. Per 
això es duplica el nombre d’aules 
necessàries per encabir-hi els 
alumnes.
 En la visita que va realitzar al 
nostre centre el conseller Ernest 
Maragall el mes de gener del 
2007, ja es va comprometre que 
durant el mateix curs es podrien 
iniciar les obres d’ampliació. 
La realitat ha estat que al mes 
de juliol tot just es disposava 
del projecte inicial d’obra. En 
aquest es projecta la construcció 
d’un segon edifici d’aules a la 
zona de l’actual mòdul on hi ha 
les classes de P4, també es fa 
la remodelació de l’àrea més 

antiga de l’escola per ampliar el 
menjador, i la construcció d’una 
pista poliesportiva adjacent. 
D’aquesta forma s’acabarà 
disposant del nombre d’aules i 
zones de serveis establerts per a 
escoles amb línies desdoblades 
d’acord amb el reglament intern 
del Departament d’Educació.
 Però per arribar tan sols a 
l’inici de les obres d’ampliació 
encara és necessari realitzar 
molts tràmits administratius: 
redacció del projecte definitiu 
d’execució d’obra, revisió del 
projecte per part dels tècnics 
d’ADIGSA i el Departament, 
sortida a concurs del projecte, 
presentació de les licitacions 
per part de les empreses 
interessades en realitzar la 
construcció, adjudicació de 





l’escola en l’organització d’activitats que permetin 
fomentar actituds de respecte cap al medi ambient 
i, també, animar els pares a prendre part en 
aquestes activitats de sensibilització cap a les 
problemàtiques mediambientals.
 Doncs bé, una d’aquestes problemàtiques 
ambientals que ens afecta molt a tots és el tema 
del transport. Des que es va inventar el ferrocarril 
el transport motoritzat de persones i mercaderies 
ha anat creixent, i en aquests moments ha estat 
superat pel cotxe i per l’avió. Aquest augment 
del transport provoca un seguit d’efectes nocius 
per la societat i el medi ambient a tots els nivells: 
salut, ruptura d’ecosistemes, canvi climàtic, soroll 
i emissió de contaminants. Un dels reptes de les 
properes dècades serà el de trobar un transport 
ecològicament sostenible. Aquest transport es pot 
definir com “un transport que no posa en perill la 
salut pública ni els ecosistemes, que satisfà les 
necessitats de mobilitat i que es basa en l’ús de 
recursos renovables per sota de la seva capacitat 
de regeneració”. Mentrestant no arriba aquest 
transport, però, el que podem plantejar-nos és 
procurar fer una utilització dels actuals mitjans de 
transport el més ecològicament sostenible possible. 
Això és el que ens va animar a organitzar la Jornada 
“A l’escola hi vaig a peu”. Una jornada que va 
pretendre potenciar el fet d’anar a l’escola a peu 

aprofitant que com a poble encara tenim el privilegi 
de poder caminar pels nostres carrers sense patir 
les molèsties d’un trànsit excessiu. Això permet 
que els nostres fills i filles puguin anar caminant 
fins a l’escola. Aquest tros de camí fins a l’escola 
fet amb els amics, amb els veïns o companys de 
classe té un gran valor social i fa possible que 
els nens i nenes del nostre poble encara puguin 
viure una experiència que els enriqueix com a 
persones; perquè els dóna un espai d’autonomia, 
de responsabilitat i de relació. 
 Aquesta jornada va consistir en marcar tres 
itineraris pels diferents carrers del poble fins a 
arribar al carrer de l’escola. Cada itinerari tenia el 
seu punt de trobada on un monitor acompanyava 
el grup de nens fins a l’escola. Cal dir que aquesta 
activitat va ser molt satisfactòria, els nens que hi 
van participar s’ho van passar molt bé, i els pares 
també ho van valorar molt positivament, això fa que 
tots plegats estiguem motivats a tornar a repetir 
aquesta experiència. 
 I ara us proposem una pàgina Web on hi podeu 
trobar jocs sobre l’ecologia de la ciutat destinades 
als més petits, una bona manera de sensibilitzar-
nos a través del joc. Que us ho passeu bé!
http://www.mediambient.bcn.es/verdia/cat/intro.
htm

• Llar d’Infants
 Municipal “Patufet”

 Ha començat un nou curs i 
l’Escola Infantil del nostre poble 
ja té les aules plenes. Tenim 
un grup de lactants (0-1any), 3 
grups de maternals (1-2 anys) i 
3 grups Jardí d’Infància (2-3anys). 
La previsió per a final de curs és 
d’arribar a tenir 95 infants.
 Ens organitzem per portar 
a terme moltes activitats per 
despertar l’interès de cada nen/a 
tenint en compte la seva edat.

 L’educació d’aquests primers 
anys és un puntal molt important 
i un repte per a mestres, pares i 
mares.
 Des de l’Escola, aquest 
primer trimestre hem organitzat 
per a les famílies una xerrada-
col·loqui a càrrec del pedagog 
Jordi Valldeoriola amb el títol: 
“L’educació social de l’infant”.
 Ens va exposar la importància 
de l’educació, de la relació entre 

pares/fills per saber establir unes 
normes i adquirir uns valors, 
també els vincles que ajuden en el 
desenvolupament emocional del 
nen/a… Pensem que va ser molt 
planer i profitós per a tothom.
  Des d’aquí, tot l’equip de 
mestres de la Llar d’Infants 
“Patufet” us desitgem:

Molt bones festes i un pròsper 
any nou 2008 !
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