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Després d'haver conegut els quaderns "Llum" escrits pels
alumnes de l'escola republicana de Sant Pere Molanta, i
conèixer aspectes de la vida quotidiana d'aquella època, vam
pensar de poder-ne fer un projecte.
Hem investigat, llegit, preguntat i descobert moltes coses que es
feien a l'escola i, també, el dia a dia de la gent. Hem buscat
informació sobre la guerra que els va tocar viure als veïns
d'aquella generació. El fet de descobrir què feien els alumnes de
Sant Pere Molanta en el temps de la República, ens va fer
pensar que també seria bonic deixar un llegat del què fem
actualment a l'escola, dels serveis que tenim al poble, del dia a dia
dels nostres alumnes i així, d'aquí molts anys, donar a conèixer
com vivim  actualment. Aquí us deixem doncs, un recull
d'activitats que han fet tot l'alumnat des de P-3 fins a 6è,
intentant donar cobertura a diferents temes, tant escolars com
d'actualitat, així com del  nostre municipi i de la nostra
quotidianitat. Us convidem a fullejar-la.
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L'ESCOLA QUE
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El nostre municipi

Des del camí de la font del Cuscó es veu Sant Pere Moltanta, el polígon d'Olèrdola i Vilafrancadel Penedès.

Al nostre entorn hi tenim petites muntanyes i altiplans. 

Al nostre entorn també hi ha petites zones boscoses.

6



Plana de l'Alt Penedès, on hi ha petites muntanyes i també moltes vinyes. 

Les precioses vinyes de Sant Pere Molanta i els seus pàmpols ben verds. 

El nostre municipi té moltes vinyes. Al fons hi podem veure les muntanyes de

Montserrat.
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El dia a dia a l'escolaEl dia a dia a l'escola
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Recull de textos sobre el nostre entorn,
l'escola i nosaltres, els alumnes!Actualitat

El nostre dia a dia
Com són els nens d'avui en dia? Què ens agrada fer al nostre temps lliure? Doncs bé, ens
encanta la música i els diferents estils musicals: el pop, el Reggaeton, el Hip Hop... Però un del
més escoltats és el N.C.S. (No Copyright Sounds), que significa “Música No Classificada”.
Aquestes cançons majoritàriament són d’anime, un gènere d'animació japonès al qual molts
ens hem aficionat. Un productor d’aquest estil musical és l’AlVa. També ens agrada molt estar
en contacte amb les noves tecnologies: els mòbils, les tablets, els ordinadors o la televisió. Per
altra banda, les xarxes socials on la majoria de nosaltres passem més temps són TikTok,
Instagram i YouTube. Les xarxes socials les utilitzem per comunicar-nos i penjar fotos o vídeos
perquè ho vegi la gent.

Aran López, Gal·la Acero i Mireia Vallès 

Les festes de l'escola

Som dos alumnes de l'escola Rossend Montané, el Max Torrents i la Valeria Piñol Tereschuk. Us
volíem explicar que a l'escola celebrem moltes festes com la castanyada, halloween, Nadal,
l'amic invisible, carnaval i la graduació. Per la Castanyada fem un esmorzar a la pista amb tots
els alumnes de l'escola i a halloween fem un concurs de màscares de por. Per Nadal
organitzem un concert als nostres pares de cançons "nadalenques". A l'amic invisible fem
postals a un amic/ga i ell/a ha d'endevinar qui li ha fet. També celebrem el carnaval, els
carnestoltes diuen les consignes que la resta d'alumnes han de complir. Cada any els de 6è fan
de carnestoltes, l'any que ens va tocar organitzar el carnaval la nostra classe, com que som els
més 'xulos', vam ser cinc carnestoltes. El primer carnestoltes va ser l'Albert, el segon el Jose, el
tercer el Max, el quart el Gerard A i la cinquena la Mireia. Les festes més populars entre la
classe de 6è del 2022 són el Carnaval i la graduació, que ja ens falta poc per celebrar-la!

Max Torrents i Valeria Piñol
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Les guerres d'avui en dia
Actualment, hi ha molts conflictes que causen guerres, les que més destaquen són Ucraïna i
Rússia, Israel i Palestina, Marroc i Sàhara occidental, Líbia, in  hi ha una guerra civil i finalment,
Síria, que  està en guerra amb el seu govern.

Ucraïna i Rússia estan en guerra perquè Rússia vol uns requisits. Com per exemple que tres
ciutats d'Ucraïna entrin a Rússia. Perquè el nostre país es centra més en la guerra d'Ucraïna i
Rússia i no en les d'altres països? Aquesta qüestió ens ha fet reflexionar molt sobre aquest
tema! Nosaltres creiem que és perquè Ucraïna i una part de Rússia formen part d'Europa i ens
afecta més directament.

Akram el Ouilkadi, Maria Marques i Albert Aranda

El dia a dia després de l'escola
Els nens i nenes d'avui en dia, després de l’escola, tenen moltes activitats a fer, alguns infants
fan extraescolars com per exemple: judo, robòtica, rítmica, patinatge… Altres no en fan, però
practiquen els seus hobbies com futbol, basquet, dibuix o teles acrobàtiques. Voleu saber
quina és la nostra rutina?

"Jo després de l’escola bereno, a vegades vaig a jugar al nostre poble amb els meus amics, pero
primer faig els deures o repasso el que hem fet a l’escola, també practico el meu hobby que és
fer teles acrobàtiques."  (Gal·la Acero)

"Jo després de l’escola bereno, jugo a futbol a Sant Cugat Sesgarrigues, vaig casa meva i faig els
deures. El meu hobby es dibuixar!" (Jose Maria Ortiz)

"Jo després de l’escola bereno, vaig a jugar a bàsquet amb el casal de Vilafranca, després em
dutxo i vaig a casa, seguidament surto pel poble amb els meus amics. El meu hobby és jugar a
bàsquet! 

Gal·la Acero, Jose Maria Ortiz i Gerard Ansón
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El millor de l'escola
Anem a l'escola Rossend Montané i som de 6è, la nostra classe és diu ''Els Paparazzis''. Durant
aquest curs hem realitzat moltes colònies i excursions. La primera excursió que vam fer va ser
la de la Font del Cuscó, també vam anar a veure l'ajuntament i el castell d'Olèrdola. Un altre
lloc que hem visitat ha estat un parc natural, després d'aquesta vam anar a València, de
colònies, a un poble que es diu Oliva i al final del curs la sortida ha estat a Port Aventura. El que
més ens va agradar va ser anar a València. Vam estar tot el dia parlant en anglès amb els
professors. Va ser realment molt divertit, vam fer molts amics i ens ho vam passar molt bé. Ens
agradaria repetir-ho!

Héctor Moreno, Ainara Cruz i Yúlia Ferrer

Una gran pandèmia: la covid
El 13 de gener de 2020 va arribar per primera vegada la covid-19, de fet, a Espanya els primers
casos es van detectar el 24 de febrer de 2020. La majoria de científics diuen que la covid és un
virus que va ser creat per un científic xinès, que el va fer per a reduir la població mundial. Hi ha
moltes variants com la Delta i l'Òmicron. Els seus símptomes són mal de cap, mal de coll, febre,
nas tapat, tos i fatiga. La covid ha afectat negativament a la població, ja que hi ha hagut molts
morts i també ha afectat els nostres estudis i la nostra manera de viure. A l'escola no ens ha
afectat tant com d'altres centres educatius. Hem hagut de portar mascareta a classe fins a
l'abril de 2022!

Noa Muñoz, Maria Sabaté i Gerard Gàlvez
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Pau Sánchez
Cesc Pellisa

ALTRES CURIOSITATS
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Carla Massana
Eloi Serradell
Carla Rovira
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Arnau Parellada-Damián Velasco- Youssra El Amri

ELS NENS/ES DEL SEGLE XXI
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Ester Caballero- Eloi Urbano- Aina Gómez
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Lucia de la Rosa-Aleix Villanueva-Èric Mey
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ENTREVISTA  A ....

LA BESÀVIA  DEL  PERE : 

LA  SRA.CLAUDINA
 
 

Aquest curs, a la classe de 4t hi ha un company 
que té una besàvia que es diu Claudina i ha 
complert 101 anys. 

Volem aprofitar aquest fet per fer-li una entrevista sobre la seva vida. 
Així podem observar els canvis que ha viscut i com han anat canviant les coses.
Entre tots els companys de la classe hem pensat unes preguntes i el Pere  les hi ha preguntat.  

Amb l’ajuda de la seva família, les han gravat en un vídeo i aquestes són les respostes:

1. On vas néixer?
- A Sant Pere Molanta.

2. A quina escola vas anar?  
- Primer vaig anar a l’escola de sant Pere Molanta i després a l’escola de les monges de Vilafranca.

3. Com hi anaves?
- Per anar a Vilafranca, marxàvem caminant a les 8h del matí per arribar a les 9h. Anàvem una colla de nens i
nenes del poble i jugàvem pel camí i ens empaitàvem. 

4. Quan eres una nena, recordes a què jugaves? 
- Si, a saltar amb la  corda i ens empaitàvem.

5.  Et diverties ?
Si molt, anàvem a ballar a les festes majors dels pobles d3el voltant. Hi anàvem a peu, tota la colla.

6.  Ajudaves a les feines de casa?
Sí, ajudavaa la mare Adela a casa, també a la botiga de la iaia Mercè, etc.

7.  Com era el poble quan eres petita? Ha canviat molt?
Sí, abans els carrers estaven enfangats i ara estan asfaltats. No hi havia ni un cotxe.

8  T’has dedicat a algun ofici?
Sí, al molí ajudava a moldre el gra i a fer farina i també al cafè.

9. Quina edat tenies quan va començar la guerra civil? Com ho vas viure?

Tenia 15 anys. Escrivia als milicians per animar-los. A casa meva no passàvem gana perquè teníem animals.
Havíem de vigilar que no ens entressin a robar. 
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10.  Quin moment de la teva vida ha estat més difícil ?
El més difícil per mi ha estat la guerra civil perquè sentíem les bombes a prop de casa. 

11.  Quin són els canvis més importants que has viscut?
Al poble només hi havia un telèfon públic que estava a casa la meva àvia i abans no hi havia cotxes, només dos
veïns en tenien. Quan veiem un cotxe ens amagàvem perquè ens pensàvem que ens agafarien.

12.  Estàs contenta de tenir tants anys?
Oh! És clar! I que duri! Si em trobo bé, rai... Ara si no em trobés bé.... malament.

13.  Et cuides molt?  (Com és el teu dia a dia?)
Llevar-me al matí, esmorzar i ves.. tins una dona que m’ajuda a fer les coses de casa.

Agraïm moltíssim la col·laboració de la família Montserrat Villalobos i sobretot a la Sra. Claudina la seva amabilitat
en respondre les nostres preguntes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 MOLTES GRÀCIES FAMÍLIA!!!
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Serveis de Sant Pere Molanta
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ENTREVISTA AL XAVI FONTANALS
 

T’agrada fer de forner?
Sí, m’agrada molt.

Com has après a fer de forner?
El meu avi i el meu pare em van ensenyar i també vaig estudiar per aprendre a fer de

forner.
Com fas el pa?

Els ingredients són: farina, aigua, sal i llevat. Es barregen tots i després se li dóna la forma
que vols. Aquesta massa s’ha de deixar reposar 2 o 3 hores i després es cou al forn.

Quants anys fa que està el forn a Sant Pere ?
Fa 157 anys, però aquesta fleca que està davant de l’escola només fa 10 anys que està

oberta. 
Quin és el menjar que més es ven?
El producte que més venem és el pa.
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ENTREVISTA A L'ELISABETH MIRET
 

Què és el que més t’agrada fer?

El que més m’agrada fer és tallar el cabell.

Com has après a fer de perruquera?

De petita ja m’agradava i quan vaig  ser gran vaig anar a una acadèmia per aprendre a

fer de perruquera.

Quants anys fa que està oberta?

Fa 19 anys que jo hi treballo però abans la perruqueria ja existia i hi havia una altra

perruquera. 

Quants nens i nenes venen a la perruqueria?

Doncs venen bastants nens i nenes a tallar-se el cabell.
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L’AMPA és una associació de pares i mares de l'alumnat de l'escola sense afany de lucre, que gestiona recursos i activitats per

l'alumnat i per les famílies de l'escola, per tal de millorar les seves infraestructures i les condicions en les que desenvolupa la seva

activitat. L’AMPA col•labora en les activitats educatives del centre mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.

Les famílies de l'alumnat del Centre poden associar-se a l'AMPA pagant la quota aprovada en assemblea per a cada curs. En aquests

moments, totes les famílies en son sòcies.

El nostre objectiu principal es promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre i la seva representació i participació

en els Consells Escolars, a més de donar suport i assistència a persones de l'associació, i en general a les famílies, als mestres, a

l'alumnat del centre, i a la comunitat educativa en tot el que es refereix a l'educació dels fills i de les filles.

L’AMPA s’encarrega de la DISTRIBUCIÓ, GESTIÓ I PREPARACIÓ per cada alumne dels llibres de text i material que ens indica l’escola

per curs (aplicant el mateix descompte a les famílies que ens ofereixen les editorials a nosaltres). També gestionem la venda de les

samarretes de l’escola.

L’AMPA fa d’enllaç entre les famílies i l’escola a través dels DELEGATS I DELEGADES de cada curs, que recullen la informació de les

famílies i es reuneixen periòdicament amb la comissió de delegats i delegades de l’AMPA, per tal que aquesta assumeixi les demandes

efectuades.

L’AMPA contracta un AUXILIAR DE CONVERSA EN ANGLÈS des de ja fa 9 cursos, en línia amb l’impuls que des de l’escola es dóna a

l’aprenentatge en anglès, i de comú acord amb la mateixa. L’auxiliar de conversa està present en la meitat de les classes d’anglès de

tots els cursos de l’escola, des de P3 fins a 6È; l’experiència d’aquests anys ha demostrat que és un gran reforç pels alumnes, i que

ha fet que els seu anglès millori.

L’AMPA també COL•LABORA econòmicament en el tió i reis de l’escola, en tallers que es realitzen a l’escola, en la festa de final de

curs i en totes les necessitats puntuals que sorgeixin des de l’escola, i en les quals es demani la seva col•laboració.

L’AMPA ofereix el SERVEI D’ACOLLIDA matinal de les 8 a les 8.30 del matí, i canguratge a les tardes de 16.00 a 17.30h

L’AMPA gestiona el SERVEI DE MENJADOR, amb un conveni amb l’empresa FUNDESPLAI, que amb un cuiner/a fan el menjar in-situ a

la cuina de l’escola, i amb el monitoratge adient per la ràtio decomensals que acompanya els infants durant el temps del migdia.

L’AMPA organitza les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS al migdia de 12.00 a 13.00h, i de 13.00 a 14.00h i a l’acabament de la jornada

escolar de 16.00 a 17.00h, ó en alguns casos fins les 17.30h. 

L’AMPA ha estat organitzant des de fa uns anys les COLONIES (fora de horari lectiu, coincidint amb els dies de lliure disposició de

l’Escola). 

L’AMPA organitza XERRADES adreçades a les famílies de l’escola, de temàtiques que les mateixes famílies suggereixen a nivell

individual o a través dels delegats/delegades de curs. També col•labora en l’organització de xerrades que realitza l’escola adreçades

a les famílies. També, ens les reunions que organitza l’escola amb les famílies, posa a disposició dels fills/filles de les famílies que hi

assisteixen CANGURATGE GRATUÏT.

Aquest curs 2021-2022, després dels confinaments que la pandèmia de COVID ens ha imposat, hem pogut tirar endavant una FESTA

DE CARNAVAL, i també la DIADA DE SANT JORDI.

Oferim atenció personal i presencial a les famílies al despatx que tenim a l’escola.

Totes les activitats que realitza l’AMPA s’aconsegueixen gràcies a la col•laboració de totes les famílies i de l’escola. L’escola i

l’AMPA anem a la una per fer la millor escola possible; intentem col•laborar en tot el que puguem, i aprofitar les sinèrgies. Les

famílies col•laboren amb la quota anual, però sobretot col•laboren participant en el dia a dia de l’escola dels seus fills/filles, sigui

fent de delegats de curs, proposant noves activitats o canvis en les que ja es fan, col•laborant puntualment en l’organització o,

simplement, participant en les activitats organitzades. L’objectiu de l’AMPA és l’objectiu de totes les famílies, perquè 

sense famílies, no hi ha AMPA: L’AMPA SOM TOTS.
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En aquesta revista han col·laborat:




