
En aquest nou apartat, ens interessarem per les diferents sor-
tides que realitzen els alumnes de l’escola. Algunes d’elles fa 
molts anys que es venen fent, d’altres es fan de forma pun-
tual, però totes elles tenen un interès en la formació i educa-
ció dels nostres fills. Les sortides que realitzen no són sim-
plement una excursió d’esbarjo, sinó que s’acompanyen d’un 
treball que en molts casos dura més d’un trimestre, i al final 
la sortida és quasi el premi.

En aquest primer 
article, us parla-
rem sobre la sor-
tida que realitzen 
els alumnes de 
4t, a Moià, i que 
va relacionada 
directament amb 
el llibre Un romà 
al segle XX. Per 
a realitzar aquest 
article, m’he en-
trevistat (de forma 
virtual) amb la 
Teresa Esquirol, 
tutora de 4t A.

CC.- Ens podeu explicar de forma resumida en què con-
sisteix la sortida a Moià i el treball que l’acompanya?

TE.- Aprofitant que a tercer un dels projectes de medi és el 
coneixement de la Barcelona romana, els nens i nenes de 
quart llegeixen i treballen el llibre “Un romà al segle XX”, 
d’Alegria Julià. La sortida a Moià és un recorregut pels di-
versos emplaçaments de les aventures del seu protagonista.
En el recorregut per Moià  els nostres guies són els alumnes 
de quart de l’Escola Pia d’aquesta localitat. D’altra banda, 
cada dos cursos, els nostres nens també fan de guies tot ex-
plicant la Barcelona medieval als moianesos.  

CC.- Quines són les assignatures que es veuen beneficia-
des, per aquesta sortida?

TE.- La sortida a Moià és el punt i final d’una sèrie de feines 
que es fan durant el curs. Pel que fa a l’àrea de llengua, és el 
tractament de l’entrevista i pel que fa a l’àrea de medi, és el 
coneixement del nostre passat.

CC.- Des de quan es fa aquesta sortida?

TE.- Ja fa una colla de cursos que es fa aquesta sortida, que 
sorgeix de l’interès d’ambdues escoles a l’hora de compartir 
experiències i coneixements amb realitats diferents.  I no vo-
lem deixar passar l’ocasió per recordar que fou la Rosa M. 
Ramírez una de les persones que esperonà perquè es tirés 
endavant aquesta activitat, juntament amb la voluntat de la 
Direcció i l’acompanyament dels mestres de l’altra escola.

AG.- Què és el que més els agrada als alumnes/as de tot 
el procés?

TE.- Una de les parts que més els emociona és poder parlar 
amb l’autora del llibre: l’Alegria Julià.

AG.- Teniu alguna anècdota?

TE.- Els agrada anar al parc on en Picanyol, l’il·lustrador del 
llibre, hi té una escultura. Però, de fet, qui acaba robant-los el 
cor és l’armat que els visita! 

CC.- Creieu que podeu afegir alguna cosa més que pugui 
ser d’interès per als pares i mares dels alumnes?

TE.- L’escola prepara aquestes activitats de forma comple-
mentària al que es fa dintre de l’aula i, fent servir les vostres 
paraules, és molt important que hom s’adoni que una sortida 
no és simplement una excursió d’esbarjo.

Sortides de l’escola
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CC- Tens fills? De quines edats?
JL - Sí, dos. Ja són grans, de 20 i 22 anys respectivament. 
Potser el que he fet a casa m’ha servit una mica per a aquí 
també. Suposo que a tots els pares els passa el mateix, que 
quan tens fills potser els adaptes el menjar a ells, i aquí passa 
el mateix, ja veus el que els agrada més i tot això.

CC- I per acabar, avui què menjaran?

UN ROMÀ AL SEGLE XX, MOIÀ

JL - Avui menjaran sopa i peix arrebossat. La sopa els agrada 
molt, se la mengen molt bé, i el peix també, avui sí que els 
agradarà. I de postre: maduixes!

CC- Avui triomfareu !
JL- Bé, ho fem cada dia. ;-)

CC- Moltes gràcies !    JL - A vosaltres!

Per Cinto Casals

Celebracions VO: La Rua 

Curs de Cuina amb Cuina Justa

Per Cristina Vivas

I ja hi van quatre vegades! Com passa el temps… L’escola ja ha participat per 
quarta vegada a la rua del Barri del Poblenou, on enguany hi ha participat una 
mica menys de gent del barri que altres anys. En total 20 comparses de diferents 
associacions culturals. Hi han participat comissions de festes del barri, escoles, i 
les diferents entitats que configuren i representen els diferents col·lectius del barri. 
Varen ser dues carrosses i uns divuit camions, sumant unes 2.000 persones partici-
pant directament a la rua. 

Com tots els carnestoltes les disfresses han estat de tota mena: abelles, de mosque-
ters, de cinema, d’històries de contes, de dimonis (la nostra), etc..

El dissabte ja de bon matí vam començar al pati de l’escola a treballar amb el 
camió i engalanar-lo.

Ens van citar a totes les entitats a la rambla del Poblenou amb Pere IV i d’allà 
s’inicià una marxa lenta fins al final de la Rambla / Dr.Trueta i la tornada també 

a ritme de sons i músiques diferents  fins al Carrer Llull amb Lope de Vega, on vam fer el final de festa tot esperant la 
rebuda de la rua i de Sa Majestat Carnestoltes  (representat per l’escola Pere IV, escollida entre totes les entitats per 
representar el carnaval d’enguany) amb la lectura del pregó.

Nosaltres com a escola vàrem decidir ser els dimonis d’aquesta rua, i vam tenir un èxit de participació i una tarda fan-
tàstica!

Gràcies a tots  per la vostra participació i fins l’any que ve!

Durant aquest hivern, el dissabte 26 de gener, Cuina Justa ens va oferir un curs de cuina que va ser fantàstic. 

Ens vam reunir un grup de mares, el Néstor –Cap de Cuines de 
Cuina Justa- i el José Luis (el nostre cuiner), que ens van acollir 
amb un cafè de benvinguda molt complet i, a partir d’aquí, ens 
vam disposar a escoltar les explicacions amb demostració inclosa 
per fer un risotto amb bolets, un foie micuit i un strudel de poma. 

El curs va ser molt dinàmic, participatiu i amb un ambient immi-
llorable. Les participants vam poder entrar a la cuina, resoldre tots 
els nostres dubte culinaris, ens van explicar trucs de bon cuiner 
i vam poder tastar un menú exquisit, de restaurant de primera 
categoria.

“Una iniciativa molt positiva que ens apropa a Cuina Justa i al 
seu personal i que, a més de complir aquesta finalitat va ser divertidíssima! Ens van explicar tot el que vam voler saber de 
cuina i de tres excepcionals receptes que proposaven i que vam poder menjar. El José Luis i el cap de cuina de Cuina Justa 
van preparar una jornada gastronòmica que, si podem, repetirem!”  (Seguir llegint...)
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