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EDITORIAL 

Durant tot aquest curs estem treballant a partir del 

projecte dels ECOSISTEMES. A cicle infantil treballen el 

ecosistema aquàtic i a primària el terrestre. 

L’estudi dels ecosistemes ajuda a l’alumne a 

conscienciar-se amb el coneixement i amb la 

conservació del medi ambient. 

D’aquesta manera, dins la revista podeu veure alguns 

dels treballs que han realitzat els/les nostres alumnes 

al voltant d’aquest projecte. 

Com ja és tradició, a la revista publiquem també els 

textos guanyadors i finalistes d’aquests XX Jocs Florals 

realitzats pels nostres alumnes en prosa (llengua 

catalana) i en poesia (llengua castellana). 

El dia 26 d’abril ens farà l’honor de fer l’entrega de 

premis l’Alba Manyanet López*, que és biòloga i 

educadora de la Fundació CRAM i que ens parlarà 

sobre aquest centre i quines funcions i tasques fan.  

*Alba Manyanet López  és biòloga especialista en Biologia de la 

Conservació. Ha participat en diferents voluntariats 

internacionals en projectes de conservació de tortugues 

marines. També és educadora en el Departament d’Educació i 

formació de la Fundació CRAM on realitza visites guiades i 

tallers de conscienciació, sensibilització i actuació a favor del 

medi marí per a infants, joves, adults i famílies. 

 

Adreça web del Col·legi Santo Tomás

http://www.santotomas.cat 

Sumari 
Portada 

Índex......................................................2     

Editorial..................................................2    

Els cartells dels Jocs Florals.......................3 

Educació Infantil......................................4 

Relació d’alumnes premiats......................7 

Cicle Inicial..............................................8 

Prosa en català........................................12      

Recull fotogràfic.....................................20   

Poesia en castellà...................................23 

English....................................................25 

Passatemps.............................................27 

Contraportada........................................28 



Revista VISCA L’ESCOLA 
 
 

  3 
 

 

 

Com cada any a Cicle Superior s’han encarregat de confeccionar 

els cartells que anuncien els Jocs Florals.  Tots ells han demostrat  

les seves habilitats creatives i artístiques. Mireu que bonics han 

quedat!!!! 
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Els nens de la classe dels peixos (P3) han fet un mural amb les parts del peix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem pintat l’espina del 

peix amb ceres toves. 

Amb la tècnica del collage hem 

fet les diferents parts del cos. 

Amb  pintura hem pintat el 

fons del mar. 

I aquí tenim el nostre peix. 

Ens ha quedat molt maco! 
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Som la classe dels         (P4)                      

 i  estem aprenent moltes coses d’aquests animals tan simpàtics i divertits. I 

ho fem amb ganes i il·lusió perquè volem saber com són, com viuen i com es 

relacionen. 

Ja sabem moltes coses i algunes no ens agraden gens. Hem vist com  alguns 

dofins, i d’altres animals marins, queden atrapats entre xarxes de pescadors 

o es posen malalts perquè el mar està brut i contaminat. 

Per això, sabem que és molt, MOLT IMPORTANT  tenir cura dels mars i 

oceans i no llençar res. 

HEM DE RESPECTAR I PROTEGIR EL MEDI MARÍ !!! 

 

Oh! Un dofí atrapa’t... 
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Els nens i nenes de P5 estem treballant el tema dels pingüins. 

Voleu saber que hem après? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També hem fet uns pingüins de plastilina. Que bonics!!! 
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RELACIó d’ALumnES pREmIAtS 

XX Jocs Florals Escolars 
 

 

 Classe de 3r        Primer premi: Gilsela Gaslisteo López 

                                Finalista: Aitana Aranda Robles 

  

 Classe de 4t        Primer premi: María López Suárez 

                                Finalista: Lidia Fernández Sánchez 

 

 Classe de 5è        Primer premi: Diego Sanhueza Michea 

                                 Finalista: Ivan Vargas Temprado 

 

 Classe de 6è       Primer premi: Joana Moreno Rodríguez 

                                 Finalista: Anna Maese Ravenós 

 

 

 

 Classe de 3r        Primer premi: Júlia De la Torre Seijas 

                                Finalista: Thomas Pérez Zambrano 

 

 Classe de 4t        Primer premi: Eyleen Gallego Medina 

                                Finalista: Amelia Montes Conde 

 

 Classe de 5è        Primer premi: Diego Sanhueza Michea 

                                 Finalista: Rocío Romero Romero 

 

 Classe de 6è       Primer premi: Joel López De los Santos 

                                 Finalista: Yeray Muñiz Robledo 

LLENGUA CATALANA. PROSA 

LLENGUA CASTELLANA. POESIA 
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LA CLASSE DE PRIMER I ELS SEUS PADRINS DE LECTURA 

Aquest curs hem començat el projecte dels padrins de lectura. Aquestes són les 

experiències dels alumnes de 6è, il·lustrades amb dibuixos dels nens i nenes de 1r. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aprenem valors. El meu Fillol es diu 
Adrián i llegeix molt bé. El primer 
dia, quan em va dir la mestra que 
faríem això em vaig quedar 
impressionat.” 
Kilian Peña 

 

“La meva experiència amb la Noa  
ha sigut com si fos el seu pare.” 
Jorge Hurtado 

 

“La meva fillola és la Carla Peña i ha 
après moltes coses que no sabia.” 
Marta Pedrosa 

 

“He sigut padrí de l’Ester durant el 
primer trimestre i ara agafo a 
d’altres nenes com la Lucia Marin, la 
Leire i la Lucia Marco”. 
Adrián Llorente 

 

Jo com a padrina de la Lucía 
Cañete al principi no sabia què fer i 
em preocupava per si ho feia 
malament i ara em sento feliç 
d’ajudar a una nena de primer.” 
Ainhoa Hervás 

 

“El meu fillol es diu Joel, és molt 
graciós i molt tranquil. Li agrada 
els dibuixos que li faig.” 
Hanhan Wu 

 

“Jo crec que he après a tenir paciència i 
el Gerard a llegir.” 
Dani Pérez 

 

“La meva experiència ha estat molt 
bona, perquè he vist com la meva 
fillola Lucía Marín millorava dia a dia.” 
Hugo Montes 

 

“A mi m’ha agradat moltíssim perquè 
m’ha ajudat a recordar quan jo anava a 
1r i m’he sentit molt afortunat de ser el 
primer en fer aquesta activitat.” 
Joel  López 

 

“Crec que la meva fillola Miriam és una 
bona nena. Llegeix molt bé i és molt 
divertida, jo m’ho passo molt bé.” 
Maria Goyanes 

 

“A mi, això de ser padrina de l’Edison 
m’agrada perquè per ells és molt 
important. Ells aprenen a llegir i nosaltres 
aprenem valors.” 
María Moreno 

 

“He ajudat a l’Axel a llegir i m’ha 
agradat molt. Penso que això dels 
padrins ha de continuar molts anys 
més.” 
Hugo Martín 
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“A mi m’ha agradat perquè ha 
sigut una experiència nova i crec 
que la meva fillola Júlia ha millorat 
molt.” 
Yeray Muñiz 

 

“És una experiència inoblidable 
perquè, no només aprèn el nen a 
llegir, sinó que també aprenem 
nosaltres. Estic molt contenta amb la 
meva fillola Ainhoa.” 
Daniela Martín  

 

“M’ha agradat molt, perquè és com 
tornar ser petit una altra vegada. Em 
fa venir records molt bonics.” 
Gisela Roncero 

 

“La meva experiència com a padrina 
ha estat bona, perquè crec que he 
ajudat al meu fillol, en Lluis, a millorar 
la lectura. Quan llegeix sap el que 
llegeix i ho compren.  Jo crec que a ell 
també li agrada.” 
Joana Moreno 

 

“M’ha agradat molt llegir amb el meu 
fillol Aaron, perquè m’agraden els nens 
i també m’ha agradat poder ensenyar-
li  una cosa que serà molt important en 
el seu futur. Ha millorat molt la lectura 
i la lletra i em fa il·lusió que hagi estat 
amb la meva ajuda.” 
Leire Teodoro 

 

“M’agrada molt ajudar a la Carla 
Marco a que tingui un bon nivell de 
lectura. Ha millorat molt des de que 
vam començar.” 
Dayron Miranda 

 

“Jo com a madrina de la Maria m’he sentit molt 
bé, penso que és una idea molt bona fer de 
padrins. El que m¡agrada més és que ella ha après 
molt més del que sabia i compren el que llegeix. 
No només aprenen els petits, sinó també els grans 
a estimar, compartir i ensenyar.” 
Marina Quirós 

 

“Jo soc la padrina de la Lucia Ferrer i 
m’ha agradat molt ensenyar-li a llegir 
millor. Espero que ho puguin fer els dels 
altres cursos perquè és molt divertit.” 
Anna Maese 

 

“La meva fillola es diu Leire, m’alegra 
estar amb ella i veure com evoluciona 
poquet a poquet. He après molt d’ella 
com el fet de no rendir-se.  Sempre que 
torni a venir a visitar el cole, 
m’agradaria que ella vingués a saludar-
me.” 
Ali Albalat 

 

“A mi m’ha agradat l’experiència de ser 
padrí, perquè mho ha passat molt bé 
amb la meva fillola Lucia Marco.  Jo crec 
que també ha millorat la lectura, perquè 
llegíem tots dos.” 
Marco Molina 

 

“He passat una bonica experiència amb 
els nens i nenes de primer, en especial 
amb la meva fillola Marta. Em fa molta 
il·lusió quan et fan un dibuix o un regal, 
és un bonic detall.” 
Marta Olivé 

 

“El meu fillol és el Marc i està millorant 
molt. A mi m’agradaria continuar amb 
aquest treball. Jo també he après alguna 
cosa, que és comprendre el que li costa.” 
Jiale Zhou 

 

“M’ha semblat bé, perquè ens ajuda 
tant a ells com a nosaltres”. 
Iker Aza 
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A 2n hem fet un joc de bitlles i hem creat un MISTER CALCULATOR que ens 

ajuda aprendre les taules de multiplicar. Mireu quins dibuixos més bonics 

ens han quedat!!! 
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L’ELEFANT  I  EL  LLORO 

 Autora: GILSELA GASLISTEO LÓPEZ   3r           (Primer Premi) 

Hi havia una vegada un elefant i un lloro que vivien a la selva i volien ajudar a les plantes. 

Un dia la selva estava molt i molt bruta! Què podrien fer?  

Doncs, van recollir la brutícia. L’elefant amb la seva trompa i el lloro volant. Entre els dos ho van recollir 

tot. 

- Ho hem aconseguit- diu l’elefant. 

- Sí. Molt bé! Missió complida! – diu el lloro-. 

Al dia següent... 

- Una altra vegada!!!- diu el lloro- No pot ser possible!! Elefant, vine! 

- Què passa?- contesta l’elefant- vinc suant! 

- Què tot està brut una altra vegada!!! 

- No passa res, ho netejarem- va dir l’elefant-. 

Els dos animals, ho van deixar tot net. 

- Per què no ens amaguem i mirem qui fa aquests desastres? – diu el lloro- . 

- D’acord!- diu l’elefant-. 

Estan hores i hores, fins que s’adormen i quan estan dormits ve el sospitós i ho torna a fer. 

L’elefant es desperta perquè va caure una branca. 

- Desperta’t, desperta’t! Mira!- crida l’elefant-. 

- Què passa, què passa? – diu el lloro-. 

- Què ha tornar a passar!! 

- El què? 

- Tu què creus?- diu l’elefant-. 

Els dos amics ho van recollir tot, però aquesta vegada van posar una trampa. 

Van estar cinc hores esperant, i al final Xaff!! 

- Ha picat, mirem qui és!!- diu el lloro-. 

- És el mico!!!- diuen tots dos alhora-.  

- Perdó, perdó! De veritat, deixeu-me marxar- plora el mico-. 

- Per què ho has fet?- pregunten els dos amics-. 

- Perquè els humans em treuen els plàtans i m’he enfadat! No ho he pensat, si us plau, deixeu-me 

marxar!- diu el mico-. 

El deixen anar i mai més va embrutar la selva. 
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LES PLANTES 

Autora: AITANA   ARANDA  ROBLES  3r                            (Finalista) 

  

Hi havia una vegada una família de plantes que van anar de vacances a la selva i es van perdre. Per sort, va 

aparèixer una fada i va dir: 

- Us heu perdut? On viviu? 

- Vivim a la granja- van contestar-. 

- Doncs, què feu aquí?  

- Hem vingut de vacances, però ens hem perdut. Estem molt lluny de casa! 

- No passa res- va respondre la fada- jo us ajudaré a tornar. 

- Com? 

- Doncs amb un raig d’electricitat. Però necessito uns ingredients. 

- Quins són els ingredients? Nosaltres els trobarem. 

- Segur?. És molt perillós- va dir la fada-. 

- Ho farem, sigui com sigui- va contestar la família- .  

- Doncs si insistiu, us diré el que heu de fer. Primer teniu de creuar el riu més perillós, després el 

desert més calorós i acampar  la nit més freda i finalment escalar la muntanya més alta. I  haureu 

aconseguit el raig. 

Així que, van tornar a casa sans i estalvis, gràcies al raig d’electricitat. I contat aquest conte s’ha acabat! 
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LA BÚSQUEDA DEL TRESOR ALS ECOSISTEMES 

Autora: MARÍA  LÓPEZ  SUÁREZ  4T                                (Primer premi) 

 

Hi havia una vegada una nena que es deia Claudia. Era molt creativa. Un dia va tenir un somni al·lucinat. 

Estava avorrida, buscant què fer, va trobar un mapa d’un tresor en un calaix. Llavors, quan es va girar, va 

trobar un portal màgic, i com era molt curiosa, va entrar.  

Va arribar a un desert i com era molt intel·ligent, va dir: 

- Ahhhh!, ja sé perquè sóc aquí, hauré de buscar pistes per trobar el tresor. Què divertit!!! 

De cop i volta, va aparèixer un camell que li va dir:  

- Ets molt llesta. 

I ella va respondre: 

- Pots parlar? 

- Clar que sí! No només tindràs de buscar pistes aquí, si no també en altres ecosistemes.- va dir el 

camell-. 

- Ecosistemes? Què és un ecosistema?  

- Un ecosistema és un paisatge format per éssers vius. 

- Ahh! – va dir la nena-. 

- Mira, aquí tens la primera pista- va dir el camell- . 

I la pista deia: “ Estic dins l’objecte que porta penjat un animal del desert que te dos geps”.  

- Ohhh! Ja ho sé – va dir la Claudia-. 

I va anar a buscar dins del sarró del camell, on va trobar la segona pista. Així, mica en mica, va anar 

aconseguint totes les pistes, que la van portar al Pol Nord, al bosc, al riu.. i així fins que va arribar a la selva. 

La selva era l’ecosistema més difícil. Allà era on es trobava el tresor. 

Quan va trobar el tresor el va obrir i dins d’ell hi era el portal màgic, per on va tornar a casa seva. 

La Claudia s’ho va passar d’allò més bé i va ser una experiència inoblidable.  

Quan es va despertar, la Claudia va trobar a la seva habitació el mateix tresor del somni, el va obrir i va 

trobar un munt de fotos d’aquell viatge. I va dir:   

- És somni o realitat? 
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LA  MARTINA I ELS ANIMALS DE LA SELVA 

Autora:LIDIA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ    4T                                (Finalista) 

Hi havia una vegada una elefanta que es deia Martina. Vivia a la selva, i un dia, passejant tranquil·lament, 

de sobte, va aparèixer un lleó. 

La Martina es va espantar molt i li va pegar amb la trompa. El lleó queixant-se, li va dir: 

         -      Eh!! Tu! Per què em pegues?  

  La Martina li va respondre:  

- Perquè segur que em vols menjar! 

El lleó li va dir: 

- Tothom pensa que me’ls vull menjar i per això no tinc amics. 

La Martina li va contestar: 

- Vols ser amic meu? 

El lleó es va posar molt content i va dir que sí. 

Tots dos van continuar passejant junts, quan de sobte, va aparèixer un 

mico penjat en la branca d’un arbre i va començar a llençar-los plàtans. 

La Martina i el lleó li van dir: 

- Ehh! Per què ens llences plàtans? Que ens faràs mal! 

El mico va respondre: 

- Noo, jo només vull ser amic vostre i per això us dono els meus plàtans. 

La Martina i el lleó li van dir: 

- Així no és manera de fer amics!! 

Llavors tots tres es van fer amics i van continuar passejant per la selva, quan de sobte, una enorme serp els 

va tallar el pas. 

La Martina , el lleó i el mico es van posar a plorar. I la serp els va dir: 

- Per què ploreu? 

- Perquè ara ens menjaràs! – van contestar tots alhora. 

La serp va respondre: 

- Noo, jo només vull ser la vostra amiga. 

Llavors, tots tres  van deixar de plorar i van fer-se amics de la serp. I així, a cada pas, es van anar trobant un 

nou amic, fins que tots els animals de la selva van ser amics.  
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UN MISTERI AL MIG DEL DESERT 

Autor: DIEGO SANHUEZA MICHEA  5è              (Primer Premi) 

Hi havia una vegada una tribu formada per 50 persones. Vivien en petites casetes i tenien una vida 

tranquil·la al desert. No anaven al col·legi perquè eren els pares qui els hi ensenyaven i tots s’ajudaven 

entre tots. Per poder desplaçar-se tenien unes motos que volaven a uns 50 centímetres del terra. Per 

menjar i viure el que feien era enviar 25 persones per poder 

aconseguir: fruites, llavors, aigua i un lloc més tropical per 

poder viure. Aquesta tribu era tranquil·la. Un dia 25 d’ells van 

marxar amb les motos i van dir que tornarien en una setmana. 

Va passar aquella setmana i no arribaven. Va passar un mes i 

no arribaven. Aleshores van acordar que 15 persones equipades 

amb aigua, menjar i un aparell per poder comunicar-se amb les 10 persones que es van quedar a les 

casetes de la tribu anirien a buscar als altres. Van estar tres dies de camí, lluny de casa, fins que van trobar 

un forat al mig del desert. Van informar a la tribu i van decidir entrar. Dins hi havia terra i plantes. Van 

seguir i al fons es veia un paisatge tropical i perfecte. Es van quedar uns dies revisant tot el paisatge i 

mentre passaven els dies van començar a desaparèixer els integrants del grup fins que només en va quedar 

un. Al dia següent l’última persona va ser capturada i se’n va adonar que qui els estava capturant era una 

altra tribu més intel·ligent que la seva. Per sort parlaven el 

mateix idioma i els van explicar que els havien capturat perquè 

la fruita i les llavors que agafaven eren seves i que ja n’estaven 

farts. Els havien capturat perquè paressin de robar. La tribu del 

desert va parlar amb el líder de l’altra tribu fins arribar a la 

conclusió que ho tornarien tot i que viurien en pau. A partir 

d’aleshores mentre no agafessin res sense permís podrien viure tots junts i amb tranquil·litat. Després 

d’això van comunicar a la resta de la tribu que podien anar amb ells i viure tots feliços i en pau per sempre. 
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DESAPAREIXEN ANIMALS  

Autor: IVAN VARGAS TEMPRADO 5è                   (Finalista) 

 

Sóc un peix i visc al mar. Cada dia quan em desperto vaig a 

veure els meus amics dofins que són molt bons. Sempre 

m’acompanyen un altre cop a casa. 

Però un dia vaig anar a casa dels dofins i no hi eren. En 

aquell moment vaig pensar que se n’havien anat a comprar 

o que havien anat a passeig. Vaig anar a casa d’en Rob el 

cranc i em va dir que tampoc sabia on s’havia ficat però que el tauró Jeff potser ho sabria. Li vam preguntar 

però ell tampoc els havia vist. De sobte vam sentir un soroll: 

 -És el Kraken! –  

Tots li teníem molta por, era el terrible Kraken! Vam marxar corrent i el tauró, el cranc i jo ens vam amagar 

a casa d’en Rob, fins i tot sota el llit. Ens vam començar a preguntar què havia passat. Era el terrible 

Kraken! Vam sortir de sota el llit, vam obrir la porta i...els dofins eren als tentacles del Kraken! Vam anar 

directes al Kraken i li vam dir que ens tornés als nostres amics. Ell va sortir corrent cap a l’altra punta del 

mar i el vam seguir. Quan el vam trobar ens va dir que no ens volia fer mal. No enteníem res i aleshores el 

Kraken ens va explicar que ell només volia tenir amics. Li vam preguntar que per què no ens demanava ser 

amic nostre i ens va dir que ho intentava però que tothom s’espantava en veure’l. A partir d’aquell 

moment tothom va ser el seu amic. 
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EN BERNARD I LA GRANOTA 

Autora: JOANA MORENO RODRÍGUEZ    6è              (Primer premi) 

 

Hi havia una vegada un nen, en Bernard, que vivia en una casa al camp. Solia jugar al voltant de la seva 

casa amb els seus amics a jocs que no eren els més adequats per al medi ambient: pintaven els noms als 

arbres, trencaven branques per fer espases, arrencaven flors, tiraven pedres a l’aigua... 

Mentre descansava es va quedar dormit sota d’un arbre. Passades unes hores va escoltar un soroll estrany 

i es va despertar. Semblava el raucar d’una granota que de sobte es va transformar en un llenguatge que 

deia: 

- Bona tarda  - va dir la granota -. 

- Bona tarda  -repeteix -. 

- Em parles a mi? - va preguntar en Bernard -. 

-Sí, a tu. Et conec des de fa temps  i estava esperant l’ocasió de poder 

parlar sobre la nostra bassa i els seus animals- va dir ella -. 

- Animals? És què en hi ha més? - va dir ell -. 

-I tant!!! La nostra bassa és un ecosistema perfecte amb el seu biòtop, la biocenosi... tot això que tu ja saps 

- va dir la granota -. 

-Jooooooo? Ho sento però no tinc ni idea del que em dius  - va dir ell -. 

-Vine que t’explicaré un parell de coses. Un ecosistema està format pel conjunt d’animals i plantes en 

harmonia amb el medi físic. Aquests éssers es necessiten per mantenir un equilibri. Les granotes evitem 

que hi hagi superpoblació de mosquits, ells es mengen nèctar de les flors i sang dels animals. Els nostres 

fills, els capgrossos, neden per la bassa fins que són grans... - va dir la 

granota -. 

- I jo quina culpa tinc? Si només tiro pedres a l’aigua  - va dir ell -. 

-Aquestes pedres produeixen molèsties al nostre biòtop  - va dir ella -. 

- Bio...quééééé?  - va preguntar ell -. 

- No entenc res - va dir en Bernard -. 

-El biòtop és tot l’entorn en el que vivim: l’aigua de la bassa, les condicions del medi ambient, si plou ... Tu 

quan tires les pedres fas soroll i ens dificultes l’accés a la sorra on posem els ous  - va dir la granota -. 

-Ho sento no en tenia ni idea. Pensava que era un simple joc i no molestava. A partir d’ara no tiraré més 

pedres i també ho diré als meus amics  - va prometre en Bernard -. 

-Des de la bassa t’ho agrairem  - contesta ella -. 

En Bernard va tornar-se a dormir i quan es va despertar no s’havia si havia estat un somni o era realitat. 
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LA CARRETERA I EL BOSC 

Autora: ANNA MAESE RAVENTÓS  6è                (Finalista) 

Hi havia una vegada una carretera molt transitada que passava pel costat d’un bosc. Era un bosc frondós i 

ple de vida. Hi havia un llac, diferents arbres, flors, 

herbes aromàtiques i arbustos. Quan hi passejaves 

senties alegria de veure els animals caminant o volant 

per aquells indrets. Per la carretera hi passaven 

moltíssims cotxes, camions, motos i autobusos sense 

parar. 

Passaven els anys i de tants vehicles que passaven deixant anar el seu fum, el bosc s’anava envellint. Aquell 

bosc tant ple de vida, cada vegada era més pansit i moix. Ja no hi havia ni tants animals ni tantes plantes i 

la gent no hi anava a passejar. Un dia un noi jove va observar que el bosc s’estava posant malalt i va pensar 

que podia posar uns cartells als fanals del poble que hi poses: “El bosc s’està morint ajudem a trobar una 

solució”. Moltes persones que no s’havien adonat de la gravetat del problema van començar a reflexionar. 

La gent va començar a quedar per watsapp i per e-mail, cada diumenge pel matí hi havia un grup de joves 

que netejaven el bosc. En uns quants mesos va quedar tot net, però el fum dels vehicles encara embrutava. 

La gent havia d’anar a treballar i moure’s, i no tots podien anar en 

bicicleta doncs molts tenien artrosis als genolls. Els inventors de la 

zona, al assabentar-se del problema de la contaminació, van inventar 

un cotxe que no contamines. Se’ls va ocórrer fer un cotxe amb 

plaques solars. Els primers que van provar l’invent van ser els vehicles 

de l’Ajuntament. Com van veure que funcionaven, cada cop es veien més 

cotxes amb plaques solars i es van fer famosos per tot el món. Aleshores si que el bosc va tornar a ser el 

que era, un bosc ple de vida.  
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LA SELVA  

PRIMER PREMI 3r: Júlia De la Torre Seijas  

    

Ese día…                                     

las jirafas cantaban,                  

los leones bailaban, 

las serpientes cazaban, 

los elefantes se duchaban, 

los cocodrilos se lavaban,     

las cebras se peinaban, 

los peces nadaban, 

los lobos aullaban, 

las mariposas volaban, 

los monos escalaban, 

los caracoles se levantaban, 

el león rugía  

y la araña tejía. 

EL ECOSISTEMA DE LA SELVA 

FINALISTA 3r: Thomas Pérez Zambrano 

 

La selva es muy bonita, 

los animales como el cielo, 

el cielo tan hermoso 

con su sol  brillante, 

como la lluvia  

que cae lentamente 

en el suelo 

tan frío como el hielo. 

¡La selva es bonita!      

                                         

 

LA SELVA Y EL VERANO 
PRIMER PREMI 4t: Eyleen Gallego Medina 
 
A la selva llega el verano 
y todos se van preparando. 
Va llegando el vendedor de helados 
y el loro ya está pensando. 
El mono ya lo sabe   
y también las aves. 
El salvaje león  
pide helado de limón. 
Para el tigre feroz 
rico helado con arroz. 
Para el elefante 
un helado gigante. 
Para la jirafilla 
helado de vainilla. 
A la pantera  
con sabor a pera.                     
Y a la larga serpiente  
un helado para ser más fuerte. 
El cocodrilo ha llegado tarde, 
y el elefante  
un poquito puede darle. 
El cocodrilo se lo agradeció, 
el elefante lo cogió  
y un abrazo le dio. 
 

                                

 

LA SELVA 
FINALISTA   4t: Amelia Montes Conde 
 
En la selva a veces llueve 
y el sol detiene la nieve. 
En la selva hay un elefante 
que es el más gigante. 
El cocodrilo está en un lío con el león 
y en el río no hay ningún tiburón.   
El oso era el más perezoso. 
El flamenco encuentra un cuenco 
para a sus bebés 
leerles un cuento. 
En verano 
los animales se levantan temprano 
y comen sano. 
A los loros 
les gusta el oro 
y van rebuscando tesoros. 
Al tigre le encantan 
las galletas de jengibre. 
Y la serpiente 
cuando pelea  
se arrepiente. 
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LAS VERDADES DEL DESIERTO 
PRIMER PREMI 5è: Diego Sanhueza  Michea 
 

Uno de los paisajes más abiertos 

son los grandes desiertos, 

sus granos de arena 

forman una hermosa melena. 

Cada color nos expresa 

un diferente resplandor. 

Son los chacales  

los más bellos animales. 

Es tan bonito el Nilo 

que parece de vinilo. 

Es para mí cierto 

que es hermoso el desierto.  

 

¿QUÉ ES ESTO? 
FINALISTA  5è: Rocío Romero Romero 
 
Aquel camello,  

él todo bello, 

a través mira la serpiente  

de los rayos del Sol caliente. 

La arena ni blanca 

ni morena, 

grandes y muy duras. hace muchísimas 

dunas, 

El escarabajo 

mirando desde abajo, 

con su estatura 

ve tu gran altura. 

Algo va rodando 

mientras vas andando. 

Hay un río  

bastante frío.                    

¡Es el Nilo!                     

 

EL DESIERTO 
PRIMER PREMI 6è: Joel López De los Santos 
 

Ese cálido y soleado paisaje 

sin viento ni fuerte oleaje, 

cuando los camellos pasan                 

los dueños se cansan.                  

La arena tan amarilla 

tan suave y sencilla. 

Los cactus no tienen hojas 

ni pinchos de colores, 

arriba solo flores. 

El agua tan escasa 

no llega a las casas. 

Las pirámides tan altas 

escalas para alcanzarlas. 

Y aquí acabo el poema del desierto. 

Estoy sediento, eso es cierto. 

 

EL DESIERTO POR ARENA CUBIERTO 

FINALISTA 6è: Yeray Muñiz Robledo 

 

El desierto  

por arena está cubierto. 

Veo una serpiente rosa,  

mala y peligrosa. 

También una planta que pincha 

y si la tocas 

los dedos se hinchan. 

Hay un camello  

de todos el más bello. 

En el desierto está Egipto 

y Aladin con su eucalipto. 

Si a Egipto vas de viaje  

ve elegante con tu traje. 

Llévate tu crema solar, 

si no, te vas a quemar.                     

Y ahí está el Nilo                        

donde pasean los cocodrilos. 
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The students of 3r of Primary have worked the 

ecosystems. Therefore, we can say that an ecosystem is a 

community of living and non-living things that function 

together. There are essentially two kinds of ecosystems; 

Aquatic and Terrestrial. Any other sub-ecosystem falls under 

one of these two 

headings. 

 Los alumnos de 3r han trabajado los ecosistemas. Por lo 

tanto, podemos decir que un ecosistema  es una comunidad de 

cosas vivas y no vivas que funcionan juntas. Existen 

esencialmente dos tipos de ecosistemas: Acuáticos y Terrestres. 

Cualquier otro subecosistema está comprendido en uno de estos 

dos epígrafes.  

 

 The students of 4 of Primary school have worked on the types of ecosystems. Within ecosystems we 

find coral reefs, rainforests, deep seas, deserts, tundra, savanna, and urban centers like our cities. One of 

the examples of ecosystem is the desert. 

Desert ecosystems are located in regions that receive an annual rainfall less than 25. They occupy about 17 

percent of all the land on our planet. Due to the extremely 

high temperature, low water availability and intense 

sunlight, fauna and flora are scarce and poorly developed. 

The animal organisms include insects, birds, camels, 

reptiles all of which are adapted to the desert conditions. 

 

 Los alumnos de 4º de primaria han trabajado los 

tipos de ecosistemas. Dentro de los ecosistemas 

encontramos los arrecifes de coral, las selvas tropicales, 

los mares profundos, los desiertos, la tundra, la sabana y 

los centros urbanos como nuestras ciudades. Uno de los ejemplos de ecosistema es el desierto. 

Los ecosistemas desérticos se encuentran en regiones que reciben menos de 25 precipitaciones anuales. 

Ocupan alrededor del 17 por ciento de toda la tierra de nuestro planeta. Debido a las altas temperaturas, 

la baja disponibilidad de agua y la intensa luz solar, la fauna y la flora son escasas y están poco 

desarrolladas. Los organismos animales incluyen insectos, aves, camellos, reptiles, todos ellos adaptados a 

las condiciones del desierto. 
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 The students of 5 of Primary are working on endangered animals. Next is the gorilla, which is an 

endangered animal. The mountain gorilla (Gorilla beringei) is the largest of the four gorilla subspecies. Its 

natural range in the highlands of east-central Africa consists of two relatively small areas, a factor that has 

made it extremely vulnerable to a variety of human-related threats. Ongoing wars and poverty in the 

region have facilitated the illegal hunting of gorillas as well as illegal timber harvesting that has further 

reduced the mountain gorilla’s habitat.  

 Los alumnos de 5º de primaria están trabajando los 

animales en peligro de extinción. A continuación 

encontramos al gorila, que es un animal en peligro de 

extinción. El gorila de montaña (Gorilla beringei) es la 

mayor de las cuatro subespecies de gorilas. Su área de 

distribución natural en las tierras altas del África centro-

oriental comprende dos zonas relativamente pequeñas, un 

factor que la ha hecho extremadamente vulnerable a una 

variedad de amenazas relacionadas con el ser humano. Las 

guerras en curso y la pobreza en la región han facilitado la caza ilegal de gorilas, así como la tala ilegal de 

madera, lo que ha reducido aún más el hábitat de los gorilas de montaña.  

 And finally, the pupils of 6 Primary schools 

are working on environmental problems. One of 

the problems that is affecting our planet the most 

is plastic pollution. Plastic accumulating in our 

oceans and on our beaches has become a global 

crisis.  At current rates plastic is expected to 

outweigh all the fish in the sea by 2050.Plastics 

pollution has a direct and deadly effect on wildlife. 

Thousands of seabirds and sea turtles, seals and 

other marine mammals are killed each year after 

ingesting plastic or getting entangled in it. 

 Y por último, los alumnos de 6º de primaria están 

trabajando los problemas medioambientales. Uno de los 

problemas que más está afectando a nuestro planeta es la 

contaminación por plásticos. El plástico que se acumula en 

nuestros océanos y en nuestras playas se ha convertido en 

una crisis mundial.  A las tasas actuales, se espera que el 

plástico supere a todos los peces en el mar para el año 

2050.La contaminación por plásticos tiene un efecto directo 

y mortal sobre la vida silvestre. Miles de aves y tortugas 

marinas, focas y otros mamíferos marinos mueren cada año tras ingerir plástico o enredarse en él. 
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 Complete the table with the different animals: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Find the 10 differences: 

 

 

 

 

 

 

 



Revista VISCA L’ESCOLA 
 
 

  28 
 

REUNIÓ INFORMATIVA EL 9 DE MAIG A LES 17:05

h 

SUMMER CAMP 2019 

De 25 de Juny al 26 de Juliol 

The cowboy Frank….in 
Texas 
Cada setmana el “Summer Camp” tindrà una temàtica de viatge a diferents localitats sempre 
acompanyats del cowboy Frank.NO T’HO PERDIS 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripcions fins al 13.05.2019  

 

COL·LEGI SANTO TOMÁS 
93 169 67 79 - GRUPFO@GRUPFO.COM - De 9h a 19h de 

Dill. a Div. 

Proesco 

25-28 de Juny HOUSTON 

1-5 de Juliol DALLAS  

8-12 de Juliol AUSTIN 

15-19 de Juliol SAN ANTONIO  

22-26 de Juliol EL PASO 
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