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Hola! Soc la Gabriela i estic a l’Escola Decroly des de
Margarida Muset (P2). Soc Isard i el meu color preferit és

el blau.
M’agrada molt llegir biografies, llegendes i tot tipus
d’històries. També m’agrada molt parlar i inventar

contes.
Sempre que reparteixen El Nunci, m’encanta llegir-lo i
fer els passatemps i aquest any tinc l’honor de formar

part dels seus representants!
 

Els periodistes.
Qui som?

Hola em dic Marc Cairó i tinc 11
anys, aquest any faré El Nunci.

Faig hoquei gel des dels 4
anys i m’agrada molt. Jo

sempre veia com el grans
feien el Nunci, i llavors vaig
saber que el volia fer. Les

meves assignatures preferides
són: art, educació física i

biblioteca.
 Espero que gaudiu al màxim

aquest Nunci!!! 
 

Hola, em dic Alba i vaig venir a
aquesta escola a tercer. Des que
vaig entrar sempre he volgut fer
Nunci i mira, aquí estic. M'agrada
molt llegir i jugar a jocs. El meu

animal preferit és el llop. Fer aquest
Nunci ha sigut una experiència

nova i espero que us agradi molt.
Gaudiu!!!!!!

 

Hola sóc l’Edu i soc falcó.
Des de Margarida Muset

que vinc a aquesta escola 
 sempre he volgut fer el

Nunci i ara que estic a sisè
ja el puc fer.

M’agrada molt el cinema i
de gran vull ser cineasta.

També m’agrada dibuixar i
llegir còmics.
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Hola, soc el Marcus i tinc onze anys. Vaig arribar a
l’escola Decroly amb cinc anys (a la classe de Lola

Anglada). M'agrada fer manualitats i jugar a futbol.
Aquest any el meu somni de formar part del Nunci s'ha
fet realitat. Espero que gaudiu tant llegint el Nunci com

jo fent-lo!
 



Hola, soc l'Iu i tinc deu anys i aquest any em fa
molta il·lusió formar part d'aquest Nunci. Vinc a

l'Escola Decroly des que tinc un any i nou mesos i
les meves aficions són fer manualitats, escriure,
jugar a futbol, ballar, cantar i jugar a rol amb els

meus amics. Les meves pel·lícules preferides són
Thor Ragnarok i Thor Love and Thunder i les

meves sagues preferides són Star Wars i
Vengadores i m'encanta Marvel. Espero que us

agradi aquest Nunci, gaudiu-lo molt!!!

Hola! Soc la Thelma i tinc onze anys. Estic a
l'escola Decroly des que tinc tres anys. M'agrada molt

ballar, escriure, estar amb la meva família i amics i
sobretot m'agraden moltíssim els animals! Fa sis anys

que vaig aprendre a llegir i també va ser la primera
vegada que vaig llegir El Nunci, així que aquest any

he volgut participar-hi. M'està agradant molt El Nunci
que estem fent i espero que a vosaltres també! 

4

E n s  e n d i n s e m  a  l e s  a s s e m b l e e s !

PRIMERA ASSEMBLEA SEGONA ASSEMBLEA TERCERA ASSEMBLEA

Acords:
Donem la benvinguda i
ajudem als i les alumnes
nous i noves de l'escola .
Cuidem els espais nous
del pati. 

Acords:
Reutilitzem i limitem l'aigua
que fem servir per jugar. 
Mantenim el pati net i
recollit abans de pujar a la
classe. 

   
                       Equip guanyador: ISARD Equip guanyador: ISARD 

Acords:
Respectar el material del
pati (tractar-lo bé i
recollir-lo al seu lloc) i les
plantes de l'hort. 



Ens endinsem a les assemblees
Què passa a les assemblees de primària?

PRIMERA ASSEMBLEA
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Fa unes setmanes els ecoguardians van anar a l’Ajuntament de Barcelona, al Saló de

Cent, per participar en l’acte de benvinguda del curs 2022-23 de les escoles

sostenibles (com la nostra) i de les escoles que s’incorporen aquest any. Van veure

una presentació i uns discursos sobre el tema de la sostenibilitat. Després tots els

participants van omplir una estructura en forma de dònut amb idees per fer el nostre

entorn encara més sostenible. La nostra escola vam tenir la idea de intentar plantar

més arbres fruiters i de fer cases per als animals i els insectes. Ara intentarem complir

les nostres idees, perquè ens encanta ser una escola sostenible!

Ajudeu al follet a trobar l'Escola Decroly per donar aquest regal a tots els nens i
nenes!

Som i serem una escola sostenible
Per Alba De Gispert 

Jocs



Podrem tenir sempre els nostres infants dins
d’una bombolla? 
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Per Sandra de Ramon

El paper dels pares i mares és vital pel desenvolupament i creixement dels infants.

Des del primer alè de vida són la nostra responsabilitat, els alimentem, en tenim cura,

els protegim i els anem coneixent dia a dia. A mida que van creixent, els infants

aprenen a menjar sols, a desplaçar-se, a descobrir l’entorn, a pensar, a parlar i un llarg

etcètera que va transformant aquest primer vincle de supervivència, que s’estableix

ja dins del ventre matern, en un vincle afectiu i familiar que va deixant enrere la

dependència, en el seu sentit més literal. 

L’acompanyament, l’estima i la pertinença a la família són fonamentals durant tota la

infància i al llarg de la vida. Pels pares i mares és inevitable preocupar-se i vetllar

perquè als seus fills i filles no els passi res, perquè no pateixin i estiguin contentes.

Però en quin moment la protecció cap als infants és excessiva i passa a ser

sobreprotecció? La sobreprotecció pot limitar les experiències vitals dels nostres

infants? 

Acceptar que els nostres fills i filles creixen i es fan grans, potser és una de les coses

més difícils que hem d’afrontar com a mares i pares, ja que requereix de confiança,

paciència, serenor i diàleg per poder donar una resposta adequada en cada moment. 

Estar presents en el desenvolupament personal dels infants és donar la ma, però no

portar-los a coll. És crear situacions d’autonomia perquè aprenguin a fer, però no

donar-los-ho tot fet. És donar respostes a les preguntes que ens fan i escoltar les

respostes a les preguntes que els fem per saber com veuen el mon. És permetre que

amb les seves pròpies decisions s’equivoquin o no, i no anticipar-nos per evitar-los

situacions i sentiments negatius com la tristesa o la frustració. És aprendre a pensar a

partir de la reflexió sobre que els fets tenen conseqüències i no donar solucions. És

obrir la porta de les experiències per encoratjar-los a superar-se i rebre’ls amb els

braços oberts. 

L’amor i dedicació cap els nostres fills i filles pot ser, de vegades, confús i ens pot

portar a actuar d’una manera sobreprotectora. Per tant, hem de ser conscients que si

sobreprotegim els nostres infants estem fomentant la dependència cap a nosaltres,

provocant així, sentiments d’inseguretat i baixa autoestima que els incapacitarà a fer

les coses amb autonomia i responsabilitat. Podrem tenir sempre els nostres infants

dins d’una bombolla? 
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Per Marcus Fonds i Marc Cairó

Còmic: Veïns



-Hi havia una senyora que vivia al pis de dalt d’una casa, i que estava preparant un bon berenar.
Aneu a saber si devia ser un pastís o uns panellets. El cas és que aquesta senyora tenia la veu molt
aguda, i quan parlava de vegades es confonia amb les veus de les orenetes.
I li va passar que quan va obrir l’armari per agafar el sucre va veure que a la bossa no en quedava
ni una miqueta. I va dir, amb la seva veu tan aguda:
- I ara què faré, sense sucre, per preparar-me aquest berenar tan bo?   Ja ho sé, n’hi demanaré
a la senyora greu!
La senyora greu era la veïna que vivia al pis de sota, i que tenia una veu molt greu. Semblava el so
d’un camió de les escombraries. No és que estigués enfadada, no, és que era així, la seva veu.
I ja teniu la senyora aguda baixant al pis de la senyora greu:  
 -Toc, toc, toc...
- Qui hi ha? -Va dir la senyora greu amb aquella veu tan greu-
- Soc jo, la senyora aguda! 
- Ah! Hola senyora aguda!, quina il·lusió veure-la. Què hi ha de nou?
- Que em podria deixar una mica de sucre per acabar de cuinar un berenar molt bo?
- I tant que si!  -li va dir la senyora greu amb  aquella veuassa-
I així la senyora aguda va poder tornar a casa tot cantant amb la seva veu fineta, i amb  aquell sucre va
poder acabar la recepta d’aquell berenar tan bo.
Això sí, el berenar el va compartir amb la seva veïna. Quina festassa que van fer aquella tarda!”

Doncs bé, ara ja sabeu perquè els instruments tenen veus tan finetes o tan
gruixudes: és per poder parlar de les seves coses, demanar-se sucre o el que els
calgui, i, sobretot, berenar plegats!
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Juguem amb l'agut i el greu
Per Daniel Parache

Potser us preguntareu com és que alguns instruments
tenen una veu més aviat aguda com per exemple la flauta
mentre d’altres tenen la veu molt greu, com ara el trombó.
Fins i tot cada instrument dins de la seva pròpia família pot 
tenir la veu una mica més greu o més aguda que els seus germans, vegeu si no la
família del contrabaix, violoncel, viola i violí.
Doncs fa molt de temps em van explicar una història que podria ser l’origen
d’aquestes diferències de veus:
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De l'aula al despatx

Perquè sempre m'ha encantat
interactuar amb nens i veure com
entenen el món des dels seus ulls. Quan
vaig ser més gran em va començar a
interessar molt tot el que estava
relacionat amb la neurociència (ciència
que estudia el cervell) i les dues coses
van fer plantejar-me ser mestra. He de
dir, que no tinc gaire bon record de la
meva escola i tenia clar que si era mestra
ho seria en una escola que fos diferent i
on aprendre fos com un joc.

Per què vas escollir ser professora ?

Tenir la possibilitat de poder veure
totes les classes i conèixer totes les
famílies.

No era una cosa que m'esperava tot i  
que m'agrada trobo molt a faltar el
contacte amb els i les alumnes.

A quina universitat vas estudiar?

A la Universitat Blanquerna vaig estudiar
Magisteri d'educació infantil. Desprès
vaig estudiar el màster de coaching i un
altre de direcció de centres educatius.

Vas anar alguna escola que no sigui 
aquesta?
Si vaig fer pràctiques a altres escoles.
També he visitat escoles de Suècia,
Dinamarca i sobretot de Brusel·les.

Quants anys fa que ets professora?

Fa disset anys que soc professora.

Quin va ser el teu primer paper a l'escola?
Pràctiques a Margarida Musset amb
la Concepció. I després un any amb la
Berta a Lola Anglada. 

T'esperaves arribar a ser directora?

Què és el que més t'agrada de ser directora?

I el que menys?

Per Iu Zapater i Edu Miralta

Omplir papers i tenir reunions amb el
Departament i altres institucions.

Què és ser directora? 
Saber acompanyar als i les mestres 
 però també als alumnes i famílies
perquè l'escola sigui cada cop millor.
També donar a conèixer l'escola
Decroly i la nostra forma de treballar
al màxim de gent possible. 

Els periodistes del Nunci hem entrevistat a la Romina, l'actual directora de
l'escola. 



Sortida a Vic
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El passat mes d’octubre vam fer una sortida tot l’alumnat

de Primària. En un primer moment, havíem de pujar el

cim del Matagalls, i per això totes les classes van preparar

diferents activitats relacionades, com ara cerca

d’informació del cim, creació d’una maqueta... 

Malauradament el temps no ens va acompanyar i vam

haver de modificar el destí de la nostra sortida de tardor i

vam anar a Vic. Allà vam fer una ruta pel centre històric de

la ciutat, començant pel carrer Jacint Verdaguer, on vam

contemplar la façana modernista de Casa Comella, que té

unes imatges que representen les quatre estacions.

Després vam anar a la plaça Major, antic mercadal

medieval, on encara es celebra el mercat setmanal i on

també hi ha l’ajuntament. Després, vam visitar la catedral,

on vam veure el campanar romànic. També vam veure el

Temple romà i el pont de Queralt, el pont més antic de

Vic. I vam acabar la nostra ruta tornant a la plaça Major, on

vam dinar sota els porxos. 

Per Isabel Sánchez



L'AFI ens informa!
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Hola a tots i totes, alumnat, famílies, equip docent, equip de secretaria i serveis. 
L’AFI ha començat aquest nou curs amb força i empenta i de moment aquest primer
trimestre ha vingut ben carregat de coses que volem compartir amb vosaltres. 
 

 
 

Com ja era habitual en els cursos anteriors a l’arribada del COVID, el dia 30 de setembre vam
poder tornar a celebrar la festa de benvinguda de l’AFI per tal de rebre a les noves famílies
que s’han unit a la comunitat decrolyana i donar així el tret de sortida al nou curs escolar. Va
ser una festa fantàstica! Com ja sabeu, a la nostra escola tenim un munt de perfils
professionals diferents entre els pares i mares i és per això que en aquesta ocasió vam poder
comptar amb el servei ofert per algunes famílies que ens van oferir menjar i beure elaborat
artesanalment per tal de poder amenitzar la vetllada. 

També vam comptar amb la col·laboració d’una empresa externa
que va preparar diferents jocs de fusta a la pista del pati. I els
pintacares! Els més menuts de l’escola es van poder maquillar
d’animals, de personatges fantàstics…. l’equip de maquilladors que
va venir, van fer autèntiques obres d’arts a les galtes dels més petits
de l’escola. Va ser un èxit.  I si vau veure els nens i nenes amb

Per altra banda el Grup Natura, liderat pel vicepresident de l’AFI, el
Jonathan, va fer la primera sortida del curs el passat 23 d’octubre.
Aquesta vegada el grup d'excursionistes va fer una ruta per Vilanova
i la Geltrú i el Far de Sant Cristòfol. Com que el dia era més semblant
a un dia de primavera que de tardor, els més valents van acabar fent
un banyet al mar i tots plegats van fer un dinaret de pícnic a la
platja. Aquestes sortides són una bona ocasió perquè les famílies
dels diferents grups/classe es coneguin més enllà de les parets de
l’escola i d’aquesta manera, tots plegats, ens puguem conèixer una
mica més. 

un gelat a les mans és perquè també vam comptar amb un carretó de gelats que els
repartia entre tots els qui en volguessin gaudir.

Per acabar el trimestre, la junta de l’AFI s’ha reunit el dia 24 de 
novembre per celebrar la seva assemblea anual per compartir amb 
les famílies de l’escola, els aspectes més rellevants dels funcionament de l’AFI. Enguany
també és temps de canvi i ha arribat l’hora de renovar càrrecs després d’anys en que alguns
dels membres de la junta ens acompanyen; ha arribat el moment de passar el relleu a noves
incorporacions. Donem la benvinguda a la Maria Gonzalvo, la Sara Planas, la Maria Ribó i la
Rut Gil. 
Volem també agrair tota la feina feta als nostres companys i companyes que finalitzen en
els seus càrrecs. Us trobarem a faltar. 
Ben aviat us anunciarem les noves incorporacions que de ben segur vindran carregades
d’energia.
Ens acomiadem d’aquest primer trimestre que ha passat volant desitjant-vos un molt Bon
Nadal i Feliç Any Nou. 

Per l'AFI



Per la classe de Salvador
Millet
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El Sol es mou o som nosaltres?
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Els nens i nenes de Sant Francesc hem estat uns dies investigant sobre el
sistema solar. 
Primer de tot, vam fer un gran llistat amb dubtes sobre el què volíem saber i el
vam dividir en dos: preguntes per fer durant la sortida al CosmoCaixa i
preguntes per cercar aquí a l’escola.
Per continuar amb la nostra investigació, vam visitar l’exposició “El Sol. Vivint
amb la nostra estrella” al CosmoCaixa, on vam descobrir un munt de secrets
sobre aquest estel!

Després vam viatjar per l’univers al Planetari
Bombolla!

Un cop a l’escola, vam decidir baixar al pati a observar el Sol, per tal de confirmar
algunes de les nostres hipòtesis. 

Vam aprendre moltíssimes coses sobre el cel, el Sol, la lluna, les estrelles i els
planetes! 

Per últim, ens vam dividir per grups per cercar les qüestions que encara ens
quedaven per resoldre! 
Hem acabat de trobar les respostes als nostres dubtes en tots els llibres que
hem anat recopilant de casa, la biblioteca i l’escola. Finalment, les hem
compartit entre tots els nens i les nenes de la classe.

Per la classe de Sant Francesc



Hem observat un crani de cavall
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El Roger ens va portar un crani de cavall i
ens va dir que el va trobar el seu oncle al
bosc perquè treballa com a guarda forestal.
Hem après un munt de coses com ara:
Vam comptar que té 20 dents a la
mandíbula superior i 20 a la mandíbula
inferior.

Les molars i premolars tenen forma
prismàtica per poder triturar bé l’herba que
menja.

És blanc, dur i està format per molts ossos, 
units com les peces d’un trencaclosques.
És molt llarg, mesura 49 cm de llargada,
 quasi la meitat d’un metre. Té uns forats i
 creiem que és per on passen els nervis i les 
venes. Amb un dinamòmetre el Luc el va 
pesar i pesava 5 quilos. La mandíbula
inferiorens recorda la lletra “L” i la “V” quan
la posem en diferents posicions.

Vam dibuixar la mandíbula inferior per la
part de sota i és força estranya, i cadascú de
nosaltres ens imaginàvem moltes imatges
diferents!

Ah, i sabeu què? Dintre del crani hi havia
amagat un rusc minúscul de vespes!
Amb aquesta observació estem descobrint
com és la vida d’un cavall i farem activitats
de simetria, problemes i una manualitat
que ens va proposar la Martina molt
mágica...

Per  la classe de Ferrière



 
Un dia, després de l’entrada de l’escola, una mandarina, la Pepita va caure del
seu arbre. Ella, amb molta curiositat, va començar a rodar. Va arribar a infantil, va
veure molts nens i nenes en rotllana escoltant com les 3 senyoretes parlaven
d'una cosa molt important. 
Primer la Raquel els va explicar que aquest any haurien d'escollir un dels tres
equips, després l’Anaïs va continuar i va dir que els tres equips eren; els isards, els
dofins i els falcons.  
Per acabar, la Montse, va dir que aquesta decisió era crucial, ja que aquests
equips els tindrien tota la seva vida al Decroly. 
Més tard la Pepita, molt contenta de tenir aquesta informació, va anar rodolant
fins a primària. Allà es va trobar els nens de primer, segon i tercer explicant als
nens nous que una assemblea era una “reunió” que feien els nens de quart,
cinquè, sisè i els consellers on explicaven notícies i deien els punts finals dels
equips guanyadors i perdedors. 
La Pepita es va adonar que parlaven d’aquells equips que havia sentit parlar a
infantil, va seguir rodolant, va caure per les escales i va arribar al pati on hi havia
els nens i nenes de quart, cinquè, sisè i consellers fent l’assemblea. Allà estaven
explicant les notícies que havien passat durant les últimes tres setmanes
(l'última assemblea), van valorar com havien fet els càrrecs del govern, també
van explicar quin equip havia guanyat i per últim van escoltar quins nens feien
els càrrecs de govern. 
La mandarina Pepita molt contenta de saber tot allò de l’escola li va demanar als
seus pares si podia ser una alumna més al Decroly, i els seus pares li van
respondre 
-Esclar que sí! Però hauràs d'escollir el teu equip. 
- Gràcies, pare! Crec que voldré ser... 

La mandarina Pepita
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Dibuixa a continuació l'equip que creus que voldrà ser la mandarina Pepita:

Per Alba De Gispert i Thelma Boonen i Gabriela Roldan
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A continuació podeu retallar els següents dibuixos i jugar al Christmas
 memory:

Memory
Per Alba De Gispert i Thelma Boonen i Gabriela Roldan
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