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moda
a la nausica

quants 
som?

180

noiEs 106 nois 142

118 tenen 1 fill a l’escola
56 tenen 2 fills a l’escola
06 tenen 3 fills a l’escola

famíliEs

alumnEs

Aquestes  
són les xifres  
del curs 
2014-2015  
de l’escola 
Nausica.

Des de 2003, els dilluns posteriors a la gimcana, l’escala i el 
vestíbul de l’Escola Nausica es converteixen en una passarel·la 
de moda, en la qual els nens llueixen les novetats de la 
temporada. I, des d’aquell any, ja n’han passat 12, en què els 
experts, professionals, models i afeccionats a la moda han vist 
variar els estils, dissenys, estampats, colors, dibuixos...

Els experts estan d’acord que 
els 5 primers anys, s’optava 
per dissenys tradicionals amb 
els esbossos de les disfresses 
de Carnestoltes, estampats 
sobre robes clares. Les úniques 
variacions que es presentaven 
eren els colors dels dibuixos: 
taronja, grana, verd.... Res més. 
Ara bé, 2008 i 2009 van ser 
temporades marcades per una 
certa revolució dins la tradició: 
les samarretes passaven a ser 
de colors més foscos, però 
sense abandonar els dibuixos de 
Carnestoltes.

L’any 2010 tot canvia. Els nostres 
professionals, als quals hem 
consultat, han coincidit que el 
canvi de tendència és majúscul. Hi 
ha qui creu que aquesta revolució 
és el precedent dels hipsters dels 
nostres dies. Qui sap! Des de 
llavors, els colors de la samarreta 
varien cada temporada i els 
dissenys esdevenen totalment 
revolucionaris, trencadors i 
inesperats per a qualsevol.

En fi, ja veieu que la Nausica no és 
una escola qualsevol, sinó un petit 
món, on s’hi cou de tot, fins i tot la 
moda i les seves tendències. Qui 
ho havia de dir...

No us perdeu les properes 
temporades, potser hi haurà 
sorpreses i novetats!
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Extraescolars

inscrits

activitats novEtats
Escola

Aquest any, s’ha incorporat la figura de l’auxiliar de conversa. Els nens i nenes 
de Primària gaudeixen d’una classe setmanal d’una hora amb la Karen, una 
americana molt divertida i engrescadora.

L’equip de mestres de l’escola participa 
en el projecte Retain: amb l’equip de la 
Universitat Ramon Llull,  i  seguint en la 
línia d’innovar i sense perdre el caràcter 
propi de la Nausica, aquest projecte 
fomenta el diàleg col·laboratiu entre 
tots els mestres. L’experiència està 
resultant molt positiva.

El projecte Retain és un estudi 
universitari a nivell europeu que té 
com a objectiu  millorar els entorns 
escolars. Educar en competències com 
la creativitat, la iniciativa, l’adaptació 
als canvis... cal un equip de mestres 
motivats, oberts, creatius i amb talent; 
cal un ambient de treball inclusiu i 
creatiu, basat en la col·laboració i la 
connectivitat de tots els seus agents.

Auxiliar 
de 
conversa

Recordeu que l’any passat es va 
iniciar la campanya d’embolcalls 
reutilitzables per l’esmorzar? 
Enguany, s’han fet molts passos 
amb la finalitat de seguir 
promovent aquest canvi d’hàbits, 
més sostenibles i saludables. A 
tots els alumnes, mares, pares i a 
aquells qui heu fet possible utilitzar 
el bocn’Roll i eliminar l’alumini: 
FELICITATS! Aviat veureu l’èxit 
del procés en un pòster amb el 
tractament estadístic aconseguit.

Oh, benvinguts! Junts, un altre any, 
hem pogut gaudir del nostre espai tan 
familiar, distesament i sense presses, 
escoltant entusiasmades i boniques 
històries, executant grans meravelles 
amb papers ben llampants i engi-
nyant nous aromes, que es van anar 
escampant per tots els racons.

La música, qui la volia ballar, la xer-
rameca, les rialles, les corredisses, 
els amagatalls, els salts i els crits 
han animat la festa. I la xocolata 
dibuixava deliciosos bigotis a tot-

hom que la tastava. Un 23 de maig 
lluït! Un cel espectacularment blau 
i un solet encantador han arrodonit 
la festa de pares i mares, on no hi 
faltava ningú, o...  

“O potser sí, ja me n’adono, que tan 
sols hi faltes tu, també pots venir si 
vols, t’esperem, hi ha lloc per tots,
el temps no compta, ni l’espai, qual-
sevol nit pot sortir el sol.”

Qualsevol nit pot sortir el sol, Sisa
  

Bocabadats i perplexos observem la 
feina i l’esforç de tot l’any concentrats 
en l’exhibició de final de curs: 

Bons esportistes, joc net a futbol 
i voleibol. Grans estrategues dels 
escacs, caps pensants. Excellents 
spikers. Mags sorprenents, delícia 
del públic. Espectaculars belluguets 
corporals, de la psicomotricitat i de 
la gimnàstica esportiva, enveja dels 
més grans. Colossals intèrprets dels 
personatges més clàssics als més 
moderns, Bravo!

Els hem aplaudit la interpretació, la 
valentia, la gràcia, la destresa, l’es-
forç, l’enginy i una llarga llista d’apre-
nentatges, d’ il·lusions i de somnis. 

Seguiu somniant i aprenent! 

Aquest any, trentena edició! Ja som adults 
en aquest camp; ens hem fet grans, però 
conservem  l’esperit jove del primer dia. No 
perdem la intenció ni l’objectiu: estar junts, 
tot jugant i compartint un dia a la natura. 

Al Parc de l’Hostal del fum de Palau-Solità 
i Plegamans, no hi ha faltat un bon esmor-
zar, amb nutrients energètics suficients i 
més,  per poder superar satisfactòriament 
les diferents proves. I, com cada any amb 
un somriure, ens agrada de veure com els 
diferents grups, conformats amb petits i 
grans, s’ajuden i comparteixen el joc, sense 
dificultat, amb paciència i amb respecte, 
amb amistat. Així dóna gust fer-se gran!
 
I, malgrat la final de la copa d’Europa, hi 
hagut temps per continuar amb el dinar 
de germanor i la becaina, el joc, la pilota, la 
caminada o el descobriment del riu.

Un  any més, mil gràcies per la feina 
i els somriures a la paradeta,  pels 
llibres, per l’engalanament de flors,  
per la companyia. 

Escola 
més 
sostenible

Festa de  
pares i mares

Finals 
de curs

Gimacana
Sant Jordi

El
Projecte 
Retain

Paraules i imatges, flaire de roses, 
que preserven un gran tresor, una 
tradició, molt nostra, que ens omple 
d’imaginació, que encomana festa i 
convida a fer un cop d’ull, a tafanejar, 
a agrair, a conversar i passejar pel pati 
gran, a participar en aquest  
Sant Jordi particular.  

Tot aquest allau de col·laboració 
ha fet possible que dels 1.500€  
recaptats en el mercat de llibres  
de 2a mà, la venda de roses i punts  
de llibres... 750€ es destinin al Casal 
dels Infants del Raval i els 750€ restants 
a subvencionar les convivències  
de 5è i 6è del curs vinent. 

Un total de 298 nens i nenes s’han inscrit a les activitats extraescolars organitzades des de l’AMPA.  
Aquest any comptem amb una nova activitat, la màgia!  L’AMPA agraeix els suggeriments que creieu  
oportuns per millorar aspectes referents a les activitats extraescolars. 

23 de maig 

6  de juny

298
ANGLÈS CONTES ESCACS FUTBOL ESPORTIVA INICIACIÓ JOCS MOTRIUS MÀGIA TEATRE VÒLEI

P4 10
P5 10 3
1r 6 10 10 1 6
2n 8 13 6 5 10 4
3r 8 9 10 5 11 7 7
4t 7 8 6 10 3 7
5è 1 2 11 1 16 11
6è 7 18 17 14

30 23 24 62 24 21 20 23 33 39



El gargot és un “traç imperfecte com és ara les lletres traçades per una mà poc traçuda a escriure” (DIEC).
Des de ben menuts, el dibuix forma part de la nostra vida. Un dibuix més o menys destre, imperfecte o 
no, ordenat o desendreçat, molt personal, lliure, amb una imaginació i creació original, molt personal, 
deslliurada de tòpics i imitacions de la realitat més immediata. Un dibuix, un gargot, un traç imperfecte.
Ben aviat, es va adquirint control sobre el traç, que reflecteix la coordinació entre el desenvolupa-
ment visual i motor. I malgrat que el dibuix del nen/a transcorre per diferents etapes relacionades  
amb l’edat, l’evolució de cada nen i nena és diferent, la qual cosa comporta que el gargot es mantingui 
en cada nen de manera distinta.

dEl GaRGot     
 al cos HumÀ

El gargot és necessari i interessant, 
observem-lo, doncs,  amb l’interès que es 
mereix i gaudim d’aquests impressionants 
picassos i mirós dels inicis de P3, que 
fan possible arribar a crear el cos humà a 
finals de curs. Fixem-nos en l’evolució que 
han fet els petits de P3 aquest curs. 

P3
A partir dels dos anys, els més menuts 
s’afronten al llapis i al paper. Quina 
dificultat dominar aquest estri! Els primers 
gargots desordenats i sense cap intenció 
realista sorgeixen, surten a la llum. Són 
el primer traç, el primer dibuix, base de 
l’avenir de les beceroles. 

QUIN 
CANVI!
NO?!
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Tots naixem amb la curiositat a flor de pell, amb la creativitat 
com a motor de vida i amb la necessitat d’estimar i ser 
estimats. Obrim els ulls al món amb l’entusiasme que provoca 
aprendre, comprendre i sentir i ens aferrem a aquells que 
intuïm que mai no ens fallaran. Aquells que estaran al 
nostre costat amb la titànica força d’un somriure i la càlida 
seguretat d’una abraçada per protegir-nos i per impedir que 
deixem de ser qui som, obrint-nos les  portes al coneixement 
per experimentar què volem. Els mestres són una gran part 
del ventall de personalitats que trobarem per descobrir el 
nostre camí. Tant de bo algun d’ells sigui el mag que encengui 
la foguera de l’interès,  generi l’estímul del joc  i provoqui la 
màgia de la motivació en els nostres fills.Aquí teniu el que 
opinen, pensen i senten alguns dels mestres de la Nausica. 
Calidoscopi  de veus amb un propòsit comú: fer  
que l’aprenentatge sigui una descoberta cap a la felicitat.

multiEntREvista 
a alGuns dEls 
mEstREs quE fan 
BotaR la Pilota  
a la nausica.

El binomi família-escola 
que representa?

Mònica Subirà La unió de dues organitzaci-
ons socials que comparteixen l’educació i el 
desenvolupament dels infants. És per això que 
aquesta unió ha de suposar un alt grau de com-
promís mutu, cooperació i interacció, confiança 
i proximitat, implicació, comunicació, respecte i 
reconeixement. És molt important que es con-
verteixi en un bon treball d’equip, per així, en-
tre tots plegats, aconseguir l’èxit educatiu dels 
nostres infants. 
 
Què simbolitza la Nausica per a tu?

Dolors Santiago La Nausica és una part molt im-
portant de la meva vida. Hi vaig arribar després 
que va tancar una escola del Polígon Can Serra de 
l’Hospitalet del Llobregat, on havia treballat durant 
sis anys. Ara, a la Nausica, ja en porto gairebé 25 i 
és com si fos una mica casa meva, ja que hi treba-
llo, però també he de dir que he après i continuo 
aprenent molt dels meus companys, dels alumnes 
i de les famílies, que hi ha i de les que van formar 
part de l’escola. Els/les alumnes, infants a la fi, són 
el motor principal, són aprenents i ensenyants 
alhora, i no parlo només a nivell acadèmic, te´ls 
estimes molt. Quan acaben la primària i marxen a 
fer l’ESO, hem compartit tant, que cadascú  marxa 
amb una miqueta de tu i tu estàs impregnat  de 
les seves essències.

Cèlia García La meva segona casa i família! Vaig 
començar l’any 1992 gràcies a una meravellosa i 
excel·lent persona, la Maite Gesa, treballant com a 
auxiliar de la llar d’infants i, desprès d’uns anys de 
més formació professional, portant la tutoria de P1. 
Els companys, alumnes i pares, m’han servit per a 
formar-me professionalment, per a créixer i madu-
rar. M’han aportat confiança, respecte, afecte, així 
com ajut, coneixements i suport. Jo, a canvi, els he 
ofert tot allò que ha estat al meu abast, en tots els 
àmbits existents. He après de tots i de cadascun, 
dels meus moments viscuts. D’altra banda, la de-
fineixo com una majestuosa escola, de gairebé 75 
anys d’antiguitat! Tant tutors com especialistes, 
auxiliars i d’altres, lluitem per aconseguir un alt 
nivell en coneixements i la formació com a perso-
nes, de cadascun dels nostres alumnes. Tot això 
gràcies a la tasca, tant individual com col·lectiva, 
DE TOTS PLEGATS!!!
 
Una escola ha de ser un lloc 
on no hi falti mai…

Marina Melis L’amor ja que, abans de tot, els nos-
tres alumnes són persones. Quan parlo d’educa-
ció, veig la meva, quan miro un nen als ulls, em 
veig a mi. Ells són part de nosaltres i, per tant, no 
podem considerar la nostra relació només com 
a subjecte i objecte educatius.

T’ensenyen els nens?

Amèlia Esteban Si, moltíssim i cada dia. M’ense-
nyen a veure el dia a dia amb ulls de nen. M’ense-
nyen a curar els mals amb una mica d’aigua, una 
tireta i un petó. M’ensenyen a resoldre els malen-
tesos i amb tant sols una abraçada i un “perdó”. 
M’ensenyen que rient i cantant tot és més fàcil . 
M’ensenyen que si t’equivoques “no passa res”. 
M’ensenyen que hi ha moltes maneres d’entendre 
i fer les coses. M’ensenyen a creure en la màgia de 
les paraules. I per sobre de tot m’ensenyen a ser 
millor persona i millor mestra.
 
Núria Vara Els nens m’ensenyen que res és per 
sempre i que la vida és ara; que l’amic d’avui pot-
ser no serà l’amic de demà i que el plor i l’alegria 
van sovint molt lligats de la mà. Em demostren que 
hi ha coses que no estan pensades per ells, però 
que són capaços d’enfrontar-se a allò que faci 
falta, costi el que costi. M’ensenyen que compartir 
és difícil i que a vegades un petó, una abraçada o 
una tireta solucionen el més gran dels problemes. 
Em deixen veure com és d’emocionant descobrir 
les coses per primera vegada i m’ensenyen que 
estant al seu costat, fent de mestra, també puc 
redescobrir-les jo. Tot plegat el que m’ensenyen 
és una mica màgic.  

L’escola és petitona, això impedeix 
acomplir amb la dita” mens 
sana in corpore sano”?

Manel Hurtado L’escola és petita, però tenim 
allò més principal: ganes i molta motivació. 
Penso que a infantil l’espai està prou bé;  amb 
el parquet,  el gimnàs, hi ha guanyat molt.  A Pri-
mària, és quan l’espai queda una mica petit. La 
gran dificultat recau en el cicle superior però el 
poliesportiu dels ARCS és el nostre gran aliat. 
A més, si no tenim espais, els busquem com la 
piscina, fent sortides per treballar altres aspec-
tes curriculars, difícils de treballar en espais limi-
tats: la cursa d’orientació, la biatló escolar, etc. 
La veritat és que les mides de l’escola no són 
cap impediment per tocar molts patrons motors 
i assolir sobradament els objectius curriculars. 
La gran majoria dels nens/es de l’escola estan 
molt motivats per fer activitat física i, en això, 
hi ha una implicació familiar molt important al 
darrera. Sempre que plantejo alguna activitat la 
resposta és molt bona, la participació a les Olim-

píades Escolars del Districte va ser un èxit i per 
ser una escola petita tenim 7 equips de futbol 
sala competint i 5 de vòlei . Quan parlo amb al-
tres companys d’altres escoles, no s’ho poden 
creure. Només cal veure que  tenim un golfista, 
jugadors de pàdel, jugadors de rugbi, de bàsquet, 
de tennis, ballarines, nedadores, etc.  És estrany 
el nen/a que no practica esport. Aquest fet de 
la motivació m’ajuda molt alhora de treballar a 
classe i compensar el handicap de l’espai.

A part de coneixements què 
més s’aprèn a l’escola?

Dolors Santiago A l’escola s’aprèn de tot, per a 
la canalla l’escola és el seu nucli social. S’aprèn 
a compartir, a sentir, a explorar, a descobrir, a 
enfadar-se, a gaudir, a aprendre, a fer vincles, a 
encaixar les conseqüències, a ser feliç, a valorar 
i ser valorat, sentit crític , diferències, pertànyer a 
un grup, respecte, amistat, estimació, valors, sen-
timents, esforç, emocions…….i així podria omplir la 
plana. A l’escola,  com a la vida, estem en constant  
aprenentatge de tot i tothom i,  sempre hi ha al-
guna vegada que podem compartir el què sabem 
amb algú altre.

Quin lloc ocupen les emocions 
i com les gestiones dins l’aula?

Judith Vendrell A nivell personal, crec que les 
emocions ocupen un paper fonamental dins de 
l’aula, i saber gestionar-les en tot moment no és 
una tasca gens fàcil. Nosaltres també tenim dies 
més i menys bons, aquest fet influeix molt en els 
radars detectors d’emocions i saber-los treba-
llar és clau per tenir els sensors emocionals ben 
oberts. Crec que un simple bon dia mirant els ulls 
de cada nen, ens permet saber com estan i és a 
partir d’aquest punt,que podem intervenir parlant 
obertament, en privat, explicant un conte que saps 
que pot anar bé per algun alumne en concret, es-
coltant una cançó. Veure com els nens s’obren i 
comparteixen allò que els cou i que els ocupa en 
cada moment és una sensació màgica, agrada-
ble i dolça tot i que sovint també ens desborda 
i fa que nosaltres ens obrim i els mostrem què i 
com ens sentim.
 
Sara Ferré Les emocions són part de la persona, i 
per a mi les emocions, el pensament ... formen un 

gran tot indivisible. Procuro validar tot el que passa 
en el món emocional de cada nen, diferenciant el 
que senten del que fan. Per exemple, una cosa és 
estar enfadat i l’altra pegar, insultar un company. 
Una cosa és tenir por i l’altra deixar de fer coses 
per aquesta por. Una cosa és estar content i l’altra 
saltar al mig de la classe.
  
Les teves classe són bàsicament 
un bon lloc per... 

Anna Bayó Estimar les matemàtiques! Despertar l’in-
terès, les moltes possibilitats que tenen, la relació amb 
el món que ens envolta; experimentalment, en grup, 
individualment, reflexionant, relacionant, investigant...

La professió de mestre 
exigeix una formació constant?

Marina Melis I tant! La societat actual, caracterit-
zada per tots els avanços tecnològics, ha canviat 
a un ritme hiperbòlic durant les últimes dècades i, 
per tant, l’escola ha de fer el mateix. Aquests canvis 
requereixen que els mestres seguim un procés de 
desaprendre i d’aprendre noves metodologies, com 
usar nous recursos, etc. Cal revisar l’herència que 
tenim del passat, polir i conservar allò que valgui 
la pena; conservar i incorporar tots aquells canvis 
necessaris per adaptar-nos a la nova societat i als 
nous alumnes.

Teresa Sala Ho trobo molt important, no et pots 
quedar ancorat en el passat, els temps estan evo-
lucionant  molt ràpidament aquests darrers anys. 
Els alumnes han canviat molt i la forma d’ensenyar 
també. Ja no serveix fer classes magistrals i que els 
alumnes estiguin en silenci escoltant. Ara és treba-
lla més en equip i fent activitats més participatives. 
Quan fas formació sempre pots aprendre coses, 
tant positives com negatives, t’adones de coses de 
les quals un mateixa no és conscient que estaves 
fent i que et vénen com una cosa molt important; 
o penses “això m’agrada més fer-ho d’aquesta al-
tra manera amb el tipus d’alumnat que tinc aquest 
any”. En el meu cas, que estic sola a l’escola, a més 
serveix per posar en comú treballs, dubtes i parlar 
amb altres professionals que tenen els mateixos 
problemes amb què em trobo jo. Ha de ser molt 
avorrit fer sempre el mateix!

Mònica Subirà Per suposat, és importantíssima...!!! 
És una professió viva, amb canvis continus en tots 
els aspectes que l’envolten: la societat, les famílies 
i els Alumnes, per una banda, i totes les lleis que 
ens regeixen, per l’altra. Tot plegat, fa necessària 
una formació constant, de vegades difícil de poder 
dur a terme en relació a tot plegat. Però, malgrat 
totes les dificultats que ens podem anar trobant... 
aquí som, sempre al peu del canó, batallant per 
aquesta professió que estimem.

Quina és la teva prioritat educativa?

Anna Varderi La meva prioritat educativa és 
que els nens i nenes siguin feliços a l’escola i 
que, com a mestra, sigui capaç d’aprendre tot 
el que ells m’ensenyen. Penso que un mestre 
no ha de ser la font d’aprenentatge d’un infant, 
no ens correspon aquest paper. El rol que tenim 
dins l’aula ha de ser de mediador entre una cosa 
i l’altraaa, hem de ser un suport en l’aprenentat-
ge dels nens i nenesa, els hem d’acompanyar i 
deixar que ells construeixin el seu propi camí. 
Tanmateix considero que és molt important 
potenciar l’autoestima dels nens i nenes i que 
aquests aprenguin a valorar-se, a posar nom a 
les emocions i sentiments que experimenten i 
viuen a cada moment. Per últim, no ens oblidem 
de la família, la principal font d’aprenentatge dels 
infants. Una altra prioritat educativa penso que 
és saber valorar les famílies que cada dia con-
fien els seus tresors més preuats a nosaltres, 
els mestres.

Heu incorporat l’ ipad com a eina de treball. 
Quines portes ha obert dins l’aula?

David Leira L’ipad és una eina magnífica, il·lusiona i 
té moltes virtuts, com la immediatesa o la potència, 
que ens obren les portes de la recerca. Però són 
els programes que pots trobar a la xarxa, l’enorme 
capacitat d’informació que tenim al web i la facilitat 
que et dóna per crear els teus propis continguts 

allò que fan d’aquesta tauleta informàtica un mit-
jà envejable. Ara bé, aquesta innovació suposa 
valentia, dedicació, molta feina i moltes ganes de 
fer-la. Construïm noves portes, no n’obrim. No hi 
ha catàlegs complets on se’ns informi de les excel-
lències dels programes ni dels seus usos. Pel que 
fa a la xarxa, l’excés d’informació i la seva relativa i 
qüestionable qualitat  fan que caiguem en el parany 
de la intoxicació d’informació. Per tant, cal pautar i 
destriar una varietat d’adreces més o menys fiables 
abans de plantejar una tasca de recerca. Més inte-
ressants encara són els programes que serveixen 
per fer els teus propis continguts. Amb aquests 
darrers és quan la imaginació pren més força i quan 
pots ser capaç d’aproximar-te a allò que pretens 
oferir a l’alumnat. Arribats a aquest punt, estic to-
talment convençut que tornar a crear el contingut 
de la matèria que fa anys que treballes, si cal (com 
dirien en la cuina moderna) “desconstruint-lo” per 
fer-lo més accessible a l’alumne, és una tasca que 
et millora com a docent. El coneixement no té sen-
tit, si no el pots transmetre, i aquesta és la nostra 
principal tasca i, per fer-la millor, cal obrir-se a la 
realitat dels nous temps, i aquests passen per l’ús 
de les tecnologies, però de manera controlada, lò-
gica, raonada i sabent que l’aplicaràs sobre aquells 
que t’estimes, els teus alumnes.
 
Què s’hauria de complir perquè 
hi hagués un autèntic aprenentatge?

Irma Golf Segons la meva opinió, el grau d’apre-
nentatge d’una persona va molt lligat al nivell de 
motivació i d’implicació que el contingut desperta 
en si mateixa.  Em refereixo al lligam i a la significa-
tivitat que l’alumne dóna a allò que està aprenent 
juntament amb els seus companys i companyes. 
A l’escola s’ensenyen molts continguts, alguns 
més útils que d’altres, i la missió del mestre o de 
la mestra, en aquest cas, és aconseguir que els 
nens trobin útil allò que estan aprenent, que ho 
sentin important de cara al seu futur i que s’adonin 
del que poden fer.  Quan el que s’està explicant té 
una aplicació i un significat a la vida real, aleshores 
els nens troben important i necessari el que estan 
fent i li donen un sentit. A part que el contingut que 
s’ensenya ha de ser motivador i útil per a la vida, 
penso que per garantir que hi hagi un autèntic apre-
nentatge, cal tenir en compte el tipus d’interaccions 
que hi ha dins l’aula: entre alumne i alumne; entre 
mestre i alumne;formular qüestions que puguem 
resoldre entre tots, comptar amb l’opinió de tot-
hom, aprendre a escoltar-nos i a respectar-nos els 
uns als altres. En conjunt, tot un seguit de factors 
que afavoreixin que el clima i l’organització dins la 
classe i fora de la classe, siguin adequats perquè 
hi pugui haver un aprenentatge.

Sabem que la curiositat és la porta 
a l’aprenentatge…

Sara Ferré La sorpresa és la avantsala de la cu-
riositat que genera les preguntes necessàries 
per buscar les respostes i en aquest procés de 
buscar respostes i organitzar el que trobem, es 
dóna l’aprenentatge i amb una mica de sort més 
curiositat amb moltes més preguntes per tal que 
l’aprenentatge sigui un camí sense fi.

Merche Hernández Els nens i nenes tenen curi-
ositat per tot el que els envolta i cal aprofitar-ho. 
La manera de fer-ho és potenciant els seus inte-
ressos, la seva creativitat i imaginació. Els infants 
tenen gran desig de saber i conèixer, és per això 
que és important que hi hagi un aprenentatge actiu 
davant les activitats d’aprenentatge per part dels 
alumnes i els mestres. Els nens i nenes aprenen 
en el moment que observen, manipulen, expe-
rimenten, escolten, expliquen, juguen. En cada 
instant de la seva vida adquireixen coneixements 
per formar-se com a persones.

Quins valors ens regala el treball en equip?

Irma Golf Crec que el treball en equip és una bona 
estratègia metodològica que pot arribar a ser molt 
positiva, sempre i quan, es dugui a terme correcta-
ment i de forma organitzada dins un grup de per-
sones: estudiants, alumnes més petits, adults, etc. 
D’entrada, penso que posa en joc una sèrie d’habi-
litats personals i socials que cal tenir en compte: 
la iniciativa personal, la planificació i l’organització 
d’idees que es volen aportar, el respecte envers les 
opinions de tothom, l’escolta activa, entre d’altres. 
Totes elles són difícils d’adquirir si el treball és tan 
sols individual. Permet a cada alumne avançar en 

el seu procés d’aprenentatge, aportant el millor 
d’ell mateix i nodrint-se al mateix temps del que li 
poden oferir els altres. L’aprenentatge sorgeix de 
la interacció entre iguals i al mateix temps s’adqui-
reixen una sèrie de competències personals que 
enriqueixen els alumnes en la seva dimensió per-
sonal. Afavoreix també els alumnes que poden tenir 
més dificultats, i alhora pot ser una bona manera 
de donar responsabilitats als que poden ajudar i 
donar suport a la resta. En qualsevol cas, quan es 
planteja una tasca en equip, és important deixar 
clar als alumnes què se n’espera com a equip i tam-
bé què esperem de cadascú de forma individual.

Tot i els canvis educatius que ens vénen 
de l’exterior, sabem que el moviment i 
la música es mantenen ferms dins l’escola... 
és una part vital de l’aprenentatge?

Teresa Sala Evidentment que és una part vital 
d’aprenentatge, amb la música pots treballar tantes 
i tantes coses!  És un art que va lligat a la felicitat. 
Una forma d’expressió i comunicació que desper-
ta el creixement vital i emocional de les persones. 
Penseu que els grans pensadors i creadors de la 
humanitat eren tots músic! Et produeix una ober-
tura de mires, ja que és un llenguatge universal que 
travessa fronteres. Som éssers de vibració, per tant, 
la música composta de vibració sonora incideix di-
rectament sobre el nostre ser. “La música és vida” 
i l’ésser humà és la màxima expressió de la vida. 
Contribueix a millorar la capacitat d’escolta, la ca-
pacitat de concentració,  d’expressió, l’autoestima, 
la responsabilitat, la disciplina, el respecte, la so-
cialització i l’actitud creativa. Millora el llenguatge, 
la memòria, la conducta i la intel·ligència espacial. 
S’aprèn a treballar en equip. Aprens un nou llenguat-
ge, desenvolupa l’oïda, l’agilitat, la independència 
de les mans i aconsegueix una millor coordinació 
física. També és un remei per la timidesa i la por 
escènica; ajuda a  superar les seves pors i a gua-
nyar seguretat i confiança. Trepitjar l’escenari ge-
nera una experiència que afavoreix, amb el temps, 
la capacitat de parlar en públic amb més facilitat.

Ens imaginem un món sense 
paraules? i sense música?

Judith Vendrell Des de ben petita, la música ha 
format part de la meva vida, no sé tocar cap instru-
ment i, possiblement, no sigui la persona amb més 
ritme de l’escola però penso que escoltar i sentir 
allò que ens diuen les cançons és una font molt 
important de coneixement d’un mateix. Sovint la 
música m’ajuda a expressar allò que amb parau-
les em costaria més de dir i procuro transmetre 
aquest idea als nens. Moltes vegades parlem i ens 
comuniquem amb la música, em demanen algu-
na cançó, la posem, l’escoltem, la sentim, la vivim, 
en comentem el vocabulari i els dobles sentits, en 
treballem les rimes. Una cançó té el poder de ser 
un dard que va directe al cor sense passar pel cap 
i sovint els nens que entren a escoltar-la s’obren 
parlen i expressen allò que senten i els inquieta, 
llavors és quan m’adono del poder real de la mú-
sica i em motiva a continuar posant-ne.
 
Si potenciem la fantasia estem propiciant, què?

Mònica Tiana Estem propiciant que els nens es-
devinguin PERSONES. La fantasia és la porta a la 
vida. Tots hem crescut envoltats de contes, pel-
lícules, històries… Tothom ha volgut portar unes 
sabates de cristall o conduir un vaixell pirata; hem 
volgut volar amb en Peter Pan fins el País de Mai 
Més i hem pensat que seria divertit acompanyar els 
set nans a collir diamants a la mina. Els nens són 
experts en aquest tema, ens els hem d’escoltar i 
deixar-los ser ells mateixos. No els tallem les ales, 
que volin! Acompanyem-los, no els fem créixer 
abans d’hora. Aprofitem i gaudim dels seus pen-

saments i històries, tot i que ens semblin increïbles 
i absurds; perquè estan formant la seva personali-
tat. Crec que és absolutament necessari somniar i 
imaginar quan som petits (i no perdre el costum de 
fer-ho de tant en tant quan ens fem grans!), per tal 
de convertir-nos en les persones que volem ser.

Anna Varderi Per a mi, estem propiciant una de les 
qualitats més boniques que tenim com a éssers hu-
mans. Els nens i nenes tenen la capacitat de veure 
més enllà, de veure diferent i això no se’ls hauria 
de treure ni frenar mai. Al contrari, ens hauríem de 
deixar portar, entrar dins del seu món, si ens ho 
permeten, i recuperar per un moment aquesta ca-
pacitat d’imaginar que s’amaga quan som adults. 
La fantasia és una eina més d’ensenyament-apre-
nentatge de la qual gaudim com a mestres. Poten-
ciant-la, ajudem els nens i nenes a fer espectacular 
el més senzill. Qui no voldria veure en una capsa un 
coet per arribar a la lluna o un vaixell per viatjar? Jo 
m’hi apunto!

Quin vincle hi ha entre emoció 
i creativitat, el tens present?

Marta Farrés EMOCIÓ,...etimològicament prové 
del verb llatí e-movere, que significa moure’s, allò 
que ens impulsa a anar endavant . Conèixer l’arrel 
del que ens mou és un pas cap a la llibertat. Crec 
fefaentment que l’expressió creativa està sempre 
relacionada amb l’emoció i allunyada del judici i la 
falta de confiança. Tots necessitem formar part 
d’un grup acollidor, que no ens jutgi, per poder-nos 
expressar sense por. És cert que el paper d’edu-
cadors ens dóna poder per a fomentar o inhibir la 
creativitat i, només creant vincles d’afecte, respec-
te i confiança, podem aconseguir un mutu apre-
nentatge. En la meva pràctica diària, intento tenir 
present aquest vincle. Els diferents llenguatges 
formen part d’una mateixa cadena. Una creació 
plàstica serveix d’estímul per a una proposta cor-
poral, de la qual sorgeix una invenció oral o escrita... 
Tota creació pot suggerir un nou joc creatiu que no 
deixa de sorprendre. Fora rutines, estimulem cap 
a l’atreviment!!! Cal preguntar-se... i jo què puc fer? 
... I acabem sisè, fent una celebració amb esperit i 
cos, ombra i llum, fent poesia en l’aire... tots junts.

Quin és el teu somni com a mestre?

Cèlia García Que els alumnes que cursen P1 
aconseguissin tenir, almenys un petit record, 
de la seva estada en aquest curs tan merave-
llós, tendre i ple d’emocions, així com enriqui-
dor, evolutiu i màgic! P1 és un dels cursos on 
als alumnes se’ls veu un gran progrés, evolució i 
maduració. Aprenen a caminar, a parlar, a raonar. 
Adquireixen coneixements, hàbits, conceptes. 
Arriben pràcticament sent bebès i finalitzen el 
curs semblant diminutes personetes!! Tot això, 
aconseguit gràcies a l’afecte, seguretat i confi-
ança que se’ls aporta i mostra, diàriament, d’una 
manera lúdica, fàcil i eficaç. Malauradament, el 
fet que siguin tan petits fa que aquesta etapa 
s’esborri ràpidament de la seva ment i, simple-
ment, els quedi una lleugera pinzellada d’una 
meravellosa infantesa i contundent reflex d’una 
majestuosa formació, degut a tota una intensa 
tasca, de tot un personal que, d’alguna manera, 
hi ha tingut una relació!!

David Leira Tradicionalment, els estudiants, a 
l’hora de valorar la matèria de socials, manifesten 
una autèntica polarització d’opinions. Si hi sumem 
la idea equivocada que és una matèria de pelar 
colzes i que té una utilitat de pura i simple cultu-
ra general, el resultat d’aquesta opinió es redueix 
a amor o odi. El meu objectiu, que reconec que 
sempre ha estat molt ambiciós, és que la matèria 
trenqui els motllos on ha estat encaixada i que 
s’aproximi de diferents maneres a l’alumnat, tot 

estimulant, amb aquesta diversitat, les seves vir-
tuts. Per assolir aquesta fita, he procurat buscar 
quines són les grans carències que tenen tant 
l’assignatura ensenyada de manera tradicional 
com les meves pròpies com a docent i, poste-
riorment, buscar solucions. Els mitjans que he 
escollit per resoldre la situació han estat la ima-
ginació i les noves tecnologies, eines atractives i 
mal·leables, adaptables a les meves necessitats, 
combinant-les amb una renovació constant i mol-
tes ganes d’innovar per intentar arribar al màxim 
nombre d’alumnes possible. 

“Quan mires als ulls d’un nen, què hi veus?“

Núria Vara Hi veig il·lusió, ganes, curiositat, emo-
ció, alegria, vitalitat, somnis, idees, innocència… A 
vegades també hi veig tristesa, dolor, por, nervis, 
desconcert... Hi veig sentiments, ràbia, picardia, 
seducció.  Desprenen espontaneïtat, una energia 
que s’encomana, una visió del món diferent, origi-
nal i única. Hi veig confiança i vincle, hi veig amor. 
M’agrada mirar-me’ls. A P2 fem fotos dels ulls i 
juguem a reconèixer de qui són... I aquests nens 
i nenes que un dia van fer P2, a poc a poc, es van 
fent grans i la mirada canvia, però el fons es man-
té. De cop arriben a sisè i aquests ulls te’ls mires 
diferent. S’han fet grans i te n’alegres horrors... i 
t’entristeixes alhora. Perdràs de vista aquells ulls... 
i aquells nens i nenes. I aquest any, per a mi, és 
una mica especial. Quan vaig començar a Nausica 
els que avui fan sisè acabaven de fer P3. No puc 
negar que trobaré a faltar veure els vostres ulls.

Mònica Tiana Els ulls dels nens són el reflex de 
totes les emocions. M’encantaria poder dir que hi 
veig emoció, curiositat, alegria… però no sempre 
és així i, a vegades, també hi ha por, tristesa o frus-
tració. No obstant, els infants no han après a fer 
allò que fem els adults d’intentar tapar i amagar 
qualsevol sentiment per evitar que altres adults 
vegin que ho estem passant malament o, simple-
ment, per fer-nos creure a nosaltres mateixos que 
estem bé quan en realitat no és així. Els ulls dels 
nens són transparents. Ells no dissimulen, no es 
fan els forts. Ens els hem de mirar perquè sovint 
tenim una paraula, un somriure, una abraçada… 
qualsevol gest que actuarà com una vareta màgica 
que farà rebrotar l’espurna d’il·lusió que tot infant 
hauria de tenir sempre a la mirada. En
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aPREnEm junts
Aprendre sempre, i si és amb els altres millor. Fer un servei i ajudar els que tenim a prop, és fàcil a l’Escola 
Nausica. En aquesta gran família, els germans grans aprenen dels més petits i a l’inrevés... Les relacions 
entre els uns i els altres, hi són ben presents i es potencien des de ben aviat. Relacionar-se amb tots, conèi-
xer-se tots, trobar-se amb dificultats i empescar-se-les per resoldre-les...  ben segur que ajuda a créixer, 
ben segur que fomenta el respecte i l’admiració. Fer un servei, compartir amb els altres allò que aprens és 
adonar-te que has après i que aprens.

Veiem, però, algunes de les interrelacions entre els diferents cursos...

P1

P2 i P3

6è

P1 i 6è

La festa de la Primavera

Ha estat entranyable ajudar a 
despertar els més menuts; posar 
sabates, donar de beure aigua, posar 
jaquetes i endreçar els llits. I pensar 
que no fa tant érem nosaltres qui  
fèiem la migdiada!

Aquest any els nens i nenes de P2 i 
de P3, units molts matins gràcies a la 
“porta mágica”, vam decidir celebrar 
l’arribada de la primavera junts!

Vam plantar llavors, cantar una 
cançó en anglès i vam preparar 
un pa amb tomàquet…. Alguns, 
evidentment, s’anaven menjant el pa 
i els tomàquets abans d’hora… 

Va ser una gran festa i és que… les 
coses bones s’han de celebrar! I 
junts, sempre és millor!

Vam experimentar junts amb verdures:  
olorant-les, tastant-les, manipulant-
les i observant-les. Després, en vam fer  
unes estampacions xulíssimes. Sort 
que els nens i nenes de P5 eren a prop; 
així tot va ser més fàcil! 

P1 i P5

Amb l’ànim d’aprendre jugant i 
de manera inconscient, ens hem 
trencat les banyes per construir un 
joc. Hem participat amb orgull en 
un treball dur, constant, creatiu i ple 
d’enginy. I el dissabte, 16 de maig, 
Espartac Peran i Màrius Serra van 
conduir el lliurament dels premis 
a l’antiga fàbrica Fabra i Coats de 
Sant Andreu. Alumnes de 6è, amb 
el suport de molts pares i mares, hi 
eren. Va ser un acte molt emotiu, 
amenitzat pel conta contes Ricard 
Ull Distret. La decepció inicial de 
no guanyar va ser apaivagada per 
la Coral Da Capo. La música ens va 
retornar la pau d’esperit i la sensació 
agradable d’haver fet una feina 
ben feta.  Un pas més per fomentar 
l’interès per la llengua catalana.  
Gràcies PIRATES catalans!

Els alumnes de 6è han participat en el 1r Concurs de Creació de Jocs de 
Català. Els mateixos protagonistes ens ho expliquen:
 
Pregunta: Aprenem jugant? Divertir-se, jugar i aprendre poden anar de la mà.

Com ens vam implicar en el 1r CONCURS DE CREACIÓ DE JOCS DE 
CATALÀ proposat per l’ONG Plataforma per la Llengua? S›organitzava en 
commemoració a Tísner, pseudònim d›Avel·lí Artís i Gener, i ens va captivar al 
moment. Prohom català, fàcilment admirable i difícilment emulable. Tísner i 
el Joc de Gramàtic Monstre; ell enfront nosaltres:

 T Traductor   vs  Intèrprets
 I Il·lustrador   vs  Dibuixants de caretes 
S Home de Seny  vs  Somiadors
N Narrador   vs  Escriptors novells
E Enigmista   vs  Solucionaris d’enigmes, fins i tot alguns de filosòfics!
R Republicà, Redactor  vs  Reincidents, ja que el proper any hi tornarem

Projecte Tísner



Aquest any va de museus! Museu? És un « lloc on es guarden i s’exposen col·leccions 
d’obres d’art, d’història natural, d’objectes d’interès, curiositats, etc., amb finalitat cul-
tural ». La diversitat de curiositats o d’objectes i col·leccions a Barcelona o a d’altres 
indrets de Catalunya és imparable. 

Etimològicament, aquest mot prové del llatí museum, que significa “lloc dedicat a les 
Muses”, “biblioteca”, “museu”, i alhora prové del grec, on el significat modern de mu-
seu apareix per al·lusió al centre de cultura creat a Alexandria per Prometeu I, i a les 
grutes obertes en vil·les gregues i ornamentades amb pedretes i conquilles, indrets 
consagrats a les muses. 

Però, amb un sentit no artístic, aquest mot ja és utilitzat, 
molt abans en llatí, en els grans edificis reials i senyorials, 
per designar departaments pomposos on es dipositaven o 
emmagatzemaven objectes a salvaguardar. D’on prové la 
formació d’un derivat “museria” amb què els majordoms 
senyorials designaven les coses que havien de guardar 
amb més precaució i delicadesa. D’aquí prové l’altra ac-
cepció del mot que ens ocupa.

Fem un cop d’ull als museus 
de Barcelona! Divertim-nos 
aprenent i visitant la llarga 
oferta cultural que ens ofe-
reix la nostra ciutat i aquest 
petit país! Si n’hi ha de mons 
per descobrir! 

El primer diumenge de cada mes,  el MNAC, el CCCB i el Museu Picasso, per exemple, són alguns dels museus de Bar-
celona que tenen entrada gratis. D’altres, són d’accés lliure els diumenges a partir de les tres de la tarda. 

A Barcelona, hi trobem una gran diversitat de temàtiques: 
Museus d’art com el MNAC, el museu Picasso o la Funda-
ció Antoni Tàpies o la Fundació Joan Miró, o la Casa Museu 
Gaudí, entre d’altres. Museus d’arts aplicades com el Museu 
de la cera, del calçat o del disseny.... Museus d’història, ar-
queologia, etnologia i música amb el Born Centre Cultural, 
el museu egipci...Museus de ciències i tecnologia encap-
çalat per l’emblemàtic Cosmocaixa, el Museu Blau, el jardí 
Botànic o el Museu geològic. Museus dedicats a l’esport i 
altres museus com el de la xocolata o d’idees i invents.

Podeu trobar informació sobre museus en els webs següents: 
http://www.bcn.cat/museus/diumengestarda/
http://www.timeout.cat/barcelona/ca/atraccions/museus-gratis-diumenges
http://www.diba.cat/web/opc/museuslocals
http://museus.cultura.gencat.cat/

PERò, què Hi diuEn 
Els nEns i nEnEs? 

què Els aGRada dE visitaR?

i Els PaREs i maREs?!
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Un museu  que cal veure és…  

El Museu Blau al Cosmocaixa

Perquè… 

És molt interessant i hi pots apren-
dre un munt de coses. Segons co-
menta el Martí, hi ha un esquelet de 
balena que és xulíssim! i l’Amanuel 
afegeix que també hi ha molts ani-
mals dissecats i, a més a més, en 
Marc ens explica que hi ha una bola 
del món gegant, molt impressionant!
A principi de curs vam tenir la sort 
de visitar el Cosmocaixa, tot i que es 
tracta d’un museu que molts nens i 
nenes ja el coneixien perquè hi van 
molt sovint. El Guillem destaca el 
fet que hi ha molta ciència i que es 
poden experimentar moltes coses. 
Com a opinió generalitzada, el Bosc 
Inundat és l’estrella del museu, ja 
que és fantàstic el fet de tenir un 
tros de selva a la ciutat. A més, hi ha 
animals de molts tipus i, fins i tot, hi 
plou encara que a fora hi hagi un sol 
espatarrant!

La  classe de primer de primària. 
Tutora Mònica Tiana

Un museu  que no us
podeu perdre és… 

El Museu d’història 
de Barcelona. 

Perquè…  

Es fa un repàs molt ben estructurat 
de la història de la nostra ciutat i s’hi 
poden veure clarament els nostres 
orígens. 

Pare 5è
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Un museu  que cal veure és…

Als nens i nenes de quart, ens agrada 
molt anar a veure museus. I és per 
això que no ens hem posat d’acord 
a l’hora d’escollir-ne només uns 
quants. Així doncs, a continuació, 
exposem la llista de museus. Fi-
xeu-vos quina llista! Museu Olímpic, 
Museu de Cera, Museu del Disseny, 
el Poble Espanyol, el Museu Blau, el 
del Mamut, Museu Picasso, Museu 
Egipci, el CosmoCaixa, el CaixaFo-
rum a Barcelona i el CRAM al Prat 
de Llobregat, el Museu Tèxtil de Ter-
rassa, el Museu d’Història Natural de 
Londres i el Museu dels Dinosaures 
d’Astúries (MUJA). 

Perquè… 

Els trobem divertits, interactius i po-
dem aprendre moltes coses noves!
 
La  classe de quart de primària. 
Tutora Judith Vendrell

Un museu  que no us 
podeu perdre és… 

El Museu de la Ciència 
i la Tècnica de Terrassa. 

Perquè…  

Es un museu per a totes les edats i per 
visitar diverses vegades. És interac-
tiu i molt formatiu, i no us penseu pas 
que els nens es cansin;  hi ha un munt 
de coses per descobrir. Està situat al 
centre de Terrassa, s’hi pot anar en 
ferrocarril i, a més, és econòmic.
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Un museu  que cal veure és… 

Museu de les Mines Prehistòriques 
de Gavà, el Museu Picasso i el Museu 
dels Invents de Barcelona.

Perquè… 

El Museu de les Mines Prehistòri-
ques de Gavà és molt interessant i et 
permet conèixer com era la vida de les 
persones durant la Prehistòria. Els ví-
deos són també molt interessants, s’hi 
poden visitar unes mines on et posen 
un casc;  els monitors són molt diver-
tits, i l’estona et passa volant! 
El Museu Picasso és un museu pe-
titó i que està ben a prop. Gràcies 
als tallers que fan per a nens, pots 
entendre com dibuixava i pintava 
Picasso, i quin significat tenien els 
colors per a ell.
El Museu dels Invents de Barcelona 
és superdivertit i curiós!! Hi ha un 
munt d’invents d’allò més estranys 
i també hi ha els pitjors invents de la 
història (els més inútils). Els tallers 
que fan per a nens són molt xulos!

La  classe de cinquè de primària. 
Tutora Irma Golf

Un museu  que no us 
podeu perdre és… 

El Museu de la xocolata 
de Barcelona.

Perquè… 

Ens fa un recorregut pels orígens 
de la xocolata i hi descobrim les 
seves propietats medicinals i nutri-
tives, altrament desconegudes per 
més d’un. Val la pena de saber-ne 
més, d’aquest aliment, delícia de 
tothom. 

Pare 5è

Un museu  que no us 
podeu perdre és… 

El Museu egipci 
de Barcelona. 

Perquè…  

Hi fan visites guiades i tallers infan-
tils, de 6 a 12 anys,  dos dissabtes 
al mes, i altres exposicions  i tallers, 
dos diumenges al mes.

Mare 4t



1— Angulo Aguilar, Jordi André

2— Aragonés Pallàs, Carla

3— Aragonés Pallàs, Natalia

4— Baeza Tejero, Nicolàs

5— Blanch Garigali, Carolina

6— Borràs Sayas, Maria

7— Burguera Torrandell, Miquel

8— Casals García, Maria

9— Dangerfield López, Nicolàs

10— De Tomàs Giménez, Alex

11— Escriche Viñas, Mª del Mar

12— Escriche Viñas, Oriol

13— Fayos Sabat, Paula

14— Fernàndez Martínez, Kilian

15— Ineva Comanges, Mario

16— Jardí Vanaclocha, Enric

17— Lizán Moreno, Irene

18— Mallol Ponseti, Carla

19— Nadal Domingo, Alex

20— Poole Aguilar Ponce, Célia

21— Ramos Jerezano, Gisela

22— Roca Farré, Max

23— Ruiz Barenys, Carla

24— Sabanés del Barco, Enric

25— Subirana Martí, Arnau

26— Vilaseca Vila, Pol

27— Villena de Moragas, Bernat

28— Vives García, Eric

Nausiqueros i nausiqueres de 6è! Arriba  
el vostre viatge! Estem contents de veure-us 

volar i de veure com comenceu el vostre camí! 
Tot i que ens sap greu la vostra marxa,  

aquí us esperem.

Només tenim bons desitjos en aquest  
camí que enceteu i que, ben segur, aprofitareu.

Ha estat un plaer compartir  
aquesta llarga estada amb vosaltres.

Fins sempre!


