Crònica:
brutals

Unes

colònies

El dimarts 29 d’octubre vam anar tres dies d’estades a
Capafonts. El viatge va ser en autocar i es va fer una mica
llarg, però al final vam arribar a la casa de colònies.
El primer dia vam fer una excursió al poble de Capafonts, on
vam berenar galetes amb xocolata. Seguidament, vam tornar a la
casa i vam preparar les habitacions. Els nens i nenes de
cinquè dormíem en dues habitacions petites de quatre persones
i una habitació gran. Després de sopar vam fer el joc de nit,
i ens ho vam passa molt bé.
L’endemà, vam fer una excursió a la Cova de Les Gralles. Ens
va costar una mica arribar però ho vam aconseguir. La cova era
molt bonica, no hi havíem anat mai i ens va sorprendre. A la
tarda, vam fer una activitat de pastorets. Vam fer petits
grups i vam poder representar l’escena de Pastorets que més
ens agradava. Quan vam acabar els van entregar uns diplomes on
hi havia escrita la millor característica de cada grup
participant. Tot seguit, vam poder jugar al cabanòdrom.
Després de sopar, vam fer la vetllada i tots vam poder ballar
i saltar, ens ho vam passar súper bé. En acabar la vetllada,
vam fer una guerra de coixins i va ser molt divertit.
L’últim dia, vam fer les motxilles per marxar, i tot seguit,
vam anar a caminar una mica i vam fer joc lliure. Poc després
vam dinar i vam tornar a l’escola amb autocar.
Han estat unes colònies súper divertides on hem pogut fer
noves amistats i ens ho hem passat molt bé. Una de les coses
que més ens han agradat va ser l’excursió a la Cova de Les
Gralles. Han estat unes colònies genials!
Jana S.

10 anys
Color blau
Classe Les Hores

Estades a Capafonts
La classe Del Xiprer, juntament amb la classe de cinquè Les
Hores, vam marxar el passat 29, 30 i 31 d’octubre de colònies
a Capafonts. Tot i que vam haver d’endarrerir les estades,
finalment vam poder gaudir i fer totes les activitats que hi

havia preparades. El que més ens va entusiasmar va ser poder
conviure tres dies amb els companys de classe. Junts, vam fer
moltes activitats. Les que més ens van agradar, van ser les
dues excursions. La primera excursió que vam fer, va ser al
poble de Capafonts. Al llarg del camí, vam poder veure els
desperfectes que va causar la tempesta de la setmana passada.
Hi havia arbres caiguts i, moltes pedres al mig del camí que
vam haver de saltar. Però vam arribar tots i totes al poble i
allà vam poder berenar i agafar forces per tornar fins a Mas
Fortet. Pel que fa a la segona sortida, els Gorgs, ens va
servir per poder repassar i profunditzar sobre la nostra UT1:
Plantes i Ecosistemes. A més a més, a la tarda vam poder
completar l’activitat del matí buscant diferents fulles i
fruits pel voltant de la casa Mas Fortet.
A part d’aquestes activitats, els nens i nenes Del Xiprer,
també vam poder gaudir molt de l’entorn durant l’estona
lliure, ja que vam poder fer cabanes plegats.
Finalment, volem destacar positivament aquestes estades, ja
que ens van servir per conèixer-nos més uns als altres, i
gaudir de la natura.
Van ser unes estades fantàstiques! Ja pensem amb les de l’any
que ve!
Classe Del Xiprer

Estades a Capafonts
La classe Llimoner, juntament amb la classe de cinquè Mar i
Cel, vam marxar el passat 14, 15 i 16 d’octubre de colònies a
Capafonts. Tot i que pensàvem que el temps ens faria la
guitza, finalment vam poder fer totes les activitats que hi
havia preparades. Van ser uns dies de convivència molt
especials, on vam gaudir dels companys/es i de la natura. Fent
l’excursió als Gorgs vam poder descobrir diferents plantes i
fruits, i parlar i profunditzar sobre la nostra UT1: Plantes i
Ecosistemes. A més a més, vam fer un recull de les diferents
fulles que anàvem trobant pel voltant de la casa Mas Fortet,
per poder-les portar cap a l’escola i estudiar-les al
laboratori i, fer creacions artístiques des de l’àrea de
plàstica.
A part de les activitats, els nens i nenes de la classe
Llimoner, van poder mostrar les seves habilitats per la
música, la dansa i la màgia preparant i fent, amb molta
il·lusió, diferents actuacions abans de passar-s’ho d’allò més
bé a la discoteca.
Van ser unes estades fantàstiques on ens vam poder conèixer
més uns als altres. Ja pensem en tornar-hi!
Classe Llimoner
Estades Capafonts Classe Llimoner de comunicaciogpv

Estades al Mas Fortet
Els dies 14, 15 i 16 de setembre la Classe Mar i Cel vam fer
les nostres estades al Mas Fortet, a Capafonts. Van ser tres

dies de diversió i de connexió amb la naturalesa. Una de les
millors activitats va ser l’excursió a la cova de les Gralles,
que es troba al barranc de la Font Nova. Tot i que el camí va
ser llarg, va ser una visita molt interessant perquè vam veure
com l’erosió de les roques per l’acció de l’aigua i el vent,
han fet que es formi aquesta cova. Aquest tema l’estem
treballant en el projecte global i va ser molt curiós veure
tant a prop aquelles roques gegants. Una altra activitat que
teníem moltes ganes de fer era la discoteca perquè vam cantar
i ballar sense fi. Va ser fantàstic compartir tres dies amb
tots els companys de classe, ja tenim ganes de tornar-hi.
Classe Mar i Cel

Estades a Capafonts de les
classes Mireia i Tarongers
Els darrers dies 9,10 i 11 d’octubre vam anar a Capafonts les
classes Mireia, de 5è de Primària i la classe Tarongers, de 4t
de Primària.
Quan vam arribar al Mas Fortet, els tutors ens van explicar
com ens organitzaríem durant les estades. Una vegada vam

acabar d’esmorzar, ens van deixar 30 minuts de joc

lliure.

Seguidament, vam anar a dinar i, més tard, ens van deixar una
estona de joc abans d’anar d’excursió al poble de Capafonts
per berenar la tradicional coca feta a partir de pa, cacau i
oli.
Per acabar el dia, ens van deixar anar a l’era per fer el joc
de nit anomenat policies i contrabandistes. El joc consistia
en que els policies se n’anaven pel cabanòdrom i el senyor
Jordi Cavero donava una carta en la qual sortia una planta i
havíem d’esbrinar si es tractava d’una espècie herbàcia o
llenyosa.
Al dia següent els alumnes de 5è vam anar d’excursió a la Cova
de les Gralles. Després d’un llarg camí, vam arribar a la cova
i, allà, el Sr. Alberto Gómez ens va proposar si seríem
capaços de recrear les quatre capes de la terra (biosfera,
geosfera, hidrosfera i atmosfera) fent servir elements del
nostre entorn. Després d’una estona, vam ser capaços
d’explicar que l’atmosfera era l’oxigen del nostre voltant, la
hidrosfera l’aigua que portàvem a les cantimplores, la
geosfera les roques i el terra i, per últim, la biosfera els
insectes i les plantes.
La classe Tarongers vam anar d’excursió a les Gorges. Allà vam
agafar objectes de la natura per fer un treball amb la Sra.
Alba Carrera.
A la tarda alguns alumnes vam practicar els balls i les obres
que representaríem a la nit.
Al vespre, després de sopar, va començar la famosa vetllada
amb concursos i discoteca. Un cop va a arribar a la seva fi
vam anar a dormir per descansar i agafar forces per l’últim
dia.
Al matí següent vam esmorzar tots junts en pijama al menjador
i, més tard, vam començar a organitzar les maletes per tornar

a l’Escola. Abans de marxar, però, vam poder gaudir d’una
divertida guerra de coixins amb el nostre tutor i tots els
companys i d’una sèrie de jocs en equip per acabar de
conèixer-nos.
Estades Capafonts Classes Mireia i Tarongers de comunicaciogpv

Estades a La Conreria
Dimecres, 18 de setembre, tot 2n d’ ESO van fer una sortida a
La Conreria amb la finalitat d’ establir relacions i fer
germanor.
En primer lloc, van anar amb autocar fins a Tiana, molt a prop
de l’Escola germana Pere Vergés. Allà van baixar i van
començar l’excursió cap a la casa de colònies La Conreria, que
estava situada al cim de la muntanya. Va durar una hora i
quart aproximadament. A l’ arribar van assignar habitacions,
van endreçar motxilles i van tenir temps lliure fins a l’hora
de dinar. Per la tarda, es van dividir en grups de treball
específic per dur a terme diferents jocs de treball en equip
on havien de memoritzar paraules, salvar a uns astronautes amb
un problema de lògica, descriure companys i crear una
teranyina amb llana a mesura que ens els hi anaven fent
preguntes per tal del conèixer-se millor entre els membres de
l’equip. Van sopar i a continuació van dirigir-se cap a una
sala amb moltes cadires i una pantalla per veure la pel·lícula
“Wonder”. Al finalitzar se’n van anar a dormir per començar el
següent dia. Aquest es va iniciar esmorzant i preparant les
maletes per deixar-les enllestides. Van dividir-se en dos
grups: un anava d’excursió per la serralada (2 km) i l’altre
veia una obra relacionada amb el masclisme i les diferents
situacions que poden passar en l’adolescència. Quan els dos

grups ja havien fet les dues activitats van anar dinar. Això
va donar pas a una estona lliure que conclouria amb una
fotografia de grup i la tornada amb autocar cap a l’escola.

Crònica : Estades a Coma-Ruga
A l’ arribar a l’escola tots estàvem molt nerviosos i amb
moltes ganes d’estar uns dies amb els amics. Sobre les 9:00
vam emprendre el viatge.
A l’ arribar a Coma-Ruga, un poble de platja situat a
Tarragona al sud de Catalunya, vam descarregar les maletes a
l’hotel i tot seguit vam anar a la platja a esmorzar i a
conèixer als monitors. A continuació vam jugar a uns quants
jocs. Després de conèixer-nos i jugar vam anar a fer un pícnic
en una zona de pins.
Després d’haver menjat va arribar el moment que tots
esperàvem, anar a instal·lar-nos a l’hotel. De seguida que vam
poder vam anar corrents a les habitacions on aproximadament
una hora després vam haver d’abandonar-les. Durant la resta
del dia vam fer unes petites olimpíades. Quan les olimpíades
es van donar per finalitzades, vam anar a berenar i després
vam anar directes a banyar-nos a la platja i la piscina.
Després de banyar-nos vam anar a les habitacions a canviar-nos

i vam anar a sopar. Després de sopar varem anar a un parc a
fer un joc de nit.
A l’endemà ens vam llevar a les a les 8:45 del matí i vam
baixar a esmorzar al gran menjador i un cop vam acabar vam
anar directes a la platja i durant tot el dia vam estar
realitzant activitats físiques. Per acabar el dia vam fer unes
actuacions i una discoteca molt “xula”, ens ho vam passar
genial.
L’últim dia quan ens vam llevar, vam anar directes a la petita
sala on el primer dia vam deixar totes les maletes, i vam fer
el mateix. A continuació vam esmorzar i tot seguit vam anar a
fer les últimes activitats que ens faltaven, les aquàtiques i
el circuit. Cap a la 13:00 vam menjar a l’hotel i una hora
mitja més tard tornàvem amb l’autocar a Esplugues.
Ens han encantat aquestes estades i considerem que hem tingut
molta sort de poder anar a Coma-Ruga.
Inés i Juni
12 anys
Color Verd
Clase Nautilus
Estades Coma-Ruga 6è de Primària de comunicaciogpv

Crònica: Estades a Capafonts
Només arribar al Mas de Fortet, ens vam instal·lar i vam fer
les habitacions. Cadascuna va anar a una habitació diferent.
Després els professors ens van deixar una petita estona per
jugar. Més tard, vam dinar el menjar preparat de l’Escola.
Seguidament, vam jugar una estona més. Poc després vam fer una

excursió al riu i vam arribar cansats/des. A continuació, ens
vam preparar per sopar. I aleshores vam fer el joc de nit, que
consistia en buscar animals amagats en pistes pel Mas.
L’endemà ens vam despertar, vam esmorzar molt per tenir
forces. Ens vam dividir en grup “A” i “B” de tot 4t. Els del
grup “B” van començar anant als Gorgs. Mentre el grup “A” feia
activitats d’anglès. Nosaltres tres, som del grup “B” així que
vam començar anant als Gorgs, que ens van agradar molt, va ser
una excursió divertida i entretinguda tot i que l’aigua dels
Gorgs estava molt freda. A l’arribar al Mas, vam dinar tots
junts/es. Aleshores vam fer el canvi; el grup “A” anava als
Gorgs, i el grup “B” feia les activitats d’anglès, aquestes
activitats consistien en la “City”. Com que el grup “B” va
acabar abans les activitats ens vam començar dutxant i
berenant, i quan van arribar els del grup “A” ja es van
dutxar. Vam sopar i després ens van deixar una estona per
preparar les actuacions que faríem a la festa, i més tard vam
fer la festa que tots estàvem esperant. Les primeres
actuacions van ser de dansa, les segones de teatre i les
terceres de màgia i acudits, tothom ho va fer molt bé,
finalment tothom vam ballar i ballar sense parar… Quan es va
acabar la festa vam fer una guerra de coixins al menjador. Vam
anar tots a dormir, ja que estàvem molt cansats.
L’endemà, ens van despertar amb cassoles i vam sortir al camp
d’esports a ballar, vam esmorzar, i a continuació, vam fer les
bosses. Després, vam ensenyar les llegendes teatralitzades que
havíem preparat per colors. Vam dinar, i per finalitzar les
estades vam tornar cap a l’Escola.
Aquestes estades han estat diferents, úniques i divertides
respecte als altres anys.
Xènia, Laura i Jana
9 i 10 anys
Classes Del Xiprer, Tarongers i Llimoner
Color Blau
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Crònica : Estades a Capafonts
A l’arribar vam pujar les motxilles a les habitacions i vam
conèixer la casa i l’entorn. A la tarda, vam fer una excursió
on vam haver de travessar el riu.
Dimarts ens vam dividir en dos grups i mentre un grup feia
activitats en anglès, l’altre va visitar el poble de
Capafonts. A la tarda ho vam fer a l’inrevés. Seguidament ens
vam dutxar i ens vam preparar per la festa de comiat on ens ho
vam passar molt i molt bé.
Dimecres van venir al Mas de Fortet un ramat de cabres amb el
seu pastor, el senyor Sergi, la formatgera, la senyora Eva, i
la Junsa, la seva gossa.
Després de dinar ja vam tornar cap a l’escola.
Aquestes estades han estat molt divertides!

Estades a Can Mas
Ens va agradar molt veure els animals, sobretot el poni i el
cavall.
Vam fer una excursió i vam veure els cirerers.
Vam tenir estona per jugar a futbol.
Per la nit vam ajudar al Bob a trobar estrelles.
Després vam fer una desfilada de pijames.
L’endemà va ploure i vam fer tallers: joc didàctic, el joc de
l’assassí i el joc de les pel·lícules.
Ens ho vam passar molt bé.
Estades Can Mas 1r de Primària de comunicaciogpv

