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editorial
Celebrem els sis-cents anys de la decisió de fer una nau única a la catedral de Girona, dedicant-li el monogràfic d’aquest curs. La nostra escola treballa el projecte “Viure la Catedral” des de l’any 2000 i, en cada edició de la revista, li hem dedicat articles sobre els aspectes més rellevants del seu desenvolupament anual.
Aquest curs hem recollit tots els continguts del projecte i els hem complementat amb treballs que il·lustren
activitats culturals, tradicionals i festives vinculades a la Catedral i, per tant, a la vida de la nostra ciutat.
Tot plegat per configurar aquesta “obra d’art” que teniu a les mans.
També volem que sigui un reconeixement a les mestres, especialment a la Dolors Llach, que varen ser sensibles al patrimoni monumental de la ciutat i el varen fer objecte d’una proposta educativa per als nostres
infants. Varen elaborar materials didàctics, que al llarg dels anys s’han anat adaptant a les noves tendències metodològiques, perquè tots els alumnes de la nostra escola establissin vincles afectius amb la Catedral
de Girona i aprenguessin a llegir la memòria guardada en les seves pedres.
El contingut educatiu del projecte s’integra en el currículum d’una forma interdisciplinària i efectiva ja que
parteix de l’entorn proper i es basa en l’exploració i el coneixement in situ de la Catedral.
Ens satisfà molt que algun exalumne, que va fer tot l’itinerari del projecte (els nou temes durant l’escolaritat), ens explica que cada vegada que ha de passejar pel barri vell amb amics forans, és capaç de transmetre
els sentiments i coneixements de la Catedral que va aprendre a l’escola. De la mateixa manera, ens agrada
llegir, en poemes guanyadors dels Jocs Florals, versos com aquests:
“Jo tinc una ciutat
et quedaràs meravellat.
Té una catedral d’una alçada genial.”
Des del nostre punt de vista, el projecte “Viure la Catedral” ha servit per conèixer i gaudir de la nostra cultura
i amb aquest coneixement els nostres alumnes aprenen a valorar i garantir la conservació del patrimoni.
El respecte i l’estima per la Catedral farà que també mostrin actituds de reconeixement de tota la diversitat
cultural que ens envolta.
L’equip directiu us desitja un bon estiu!
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l’Àngel Miquel de la Catedral és un
penell que es mou quan bufa el vent.

CANÇÓ DE L’ÀNGEL
L’ÀNGEL MIQUEL VIGILA TOT GIRONA
L’ÀNGEL MIQUEL ESTÀ EN EL CAMPANAR,
ELL TÉ DUES ALES I ESTÀ FET DE BRONZE
I ENCARA QUE VULGUI, NO POT PAS VOLAR.
L’ÀNGEL MIQUEL VIGILA TOT GIRONA
L’ÀNGEL MIQUEL ESTÀ EN EL CAMPANAR,
ELL TÉ DUES ALES I ESTÀ FET DE BRONZE
I ENCARA QUE VULGUI, NO POT PAS VOLAR.
EMA, EMA, I, I, I, MIQUEL ÉS UN ÀNGEL,
QUE ES TROBA A LA CATEDRAL,
EN EL PUNT MÉS ALT.
EMA, EMA, I, I, I, MIQUEL ÉS UN ÀNGEL,
QUE ES TROBA A LA CATEDRAL,
EN EL PUNT MÉS ALT.
Lletra i música : Betlem Burcet
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ELS PENELLS
DE GIRONA
Un penell és un aparell que serveix per saber d’on
bufa el vent. A les teulades de Girona en podem
veure molts de diferents mides i formes.
Gairebé sempre són d’algun tipus de metall.
Un exemple de penell de Girona i molt emblemàtic
és l’Àngel del campanar de la Catedral, aquest és
de bronze i de dimensions considerables.
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1r
ELS NENS I NENES DE 1r
DE L’ESCOLA VERD VISITEN
LA CATEDRAL DE GIRONA
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1r

DIARI ESCOLA VERD · Divendres 7 d’abril de 2017

ELS NENS I NENES DE 1r DE L’ESCOLA
VERD VISITEN LA CATEDRAL DE GIRONA
Cada any n’estudien una part diferent i aquest any han treballat la façana
les tres virtuts teologals
(Fe, Esperança i Caritat)
i la Verge Maria amb el
nen Jesús.

EQUIP DE REDACCIÓ DE 1R
GIRONA

L’Escola Verd té un
projecte
anomenat
“Viure la Catedral”.
Els alumnes, des de
P3 fins a 6è, cada any,
durant dues setmanes, estudien una part
diferent de la catedral
i la visiten.
Els nens i nenes de 1r
estudien la façana.
Aquest any han après
que la façana és la
paret del davant i la
més important d’un
edifici. A la façana
de la catedral hi
ha una finestra rodona i
molt gran que

es diu rosassa. Serveix per fer bonic i per deixar passar la llum. Representa la mare de déu Assumpta. Les rosasses serveixen també
per explicar històries.
A la façana hi ha també moltes

Els nens i nenes saben
quin és cada sant perquè han treballat la
iconografia. Sant Pau
porta una espasa i un
llibre, Sant Pere porta
dues claus i un llibre i
Sant Josep porta una
vara florida. Sant Jaume
porta
una capa
de pelegrí amb
dues petxines, Sant
Joan té una àliga
als peus i Sant Narcís porta la mitra i
el bàcul.

imatges que representen sants,
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20

campanar

2n

Els alumnes de 2n hem après a editar textos amb
el “LibreOffice”. Aquest és un dels molts textos
que hem escrit.
El campanar de la catedral té forma d’octàgon. A dalt de
tot hi ha l’àngel Miquel. El campanar fa seixanta-set metres d’alçada. Per pujar dalt del campanar, cal pujar una
escala de cargol amb 200 esglaons.
Hi ha 5 campanes.
La Beneta: toca les hores en punt.
L’Assumpta: toca per festes religioses: setmana Santa.
Nadal,...
La Capitular: toca cada dia a les 9h.
La Dominical: toca els diumenges.
La Quotidiana: crida a la gent a resar a les 7h, a les 12h i
a les 19h. Es fa vogar la campana una estona i al final, la
Beneta toca 4 cops.
La Beneta pesa 4.800 quilos i no pot vogar ni brandar. Per
això toca amb un martell de 70 quilos.
Al campanar hi ha tres rellotges: Un amb busques i dos de
sol. Quan van construir el campanar, varen tapar un dels
rellotge de sol i ara només en podem veure la meitat.
A la guerra civil algunes campanes van ser destruïdes i
se’n van haver de fer de noves.
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MIREU QUINS
VITRALLERS
m
Els alumnes de 3r he
t
ol
dissenyat vitralls m
bonics.
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Els vitralls de la Catedral
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Entrevista a Domènec Fita i Molat
un artista polifacètic gironí

Som els nens i nenes de 3r de primària de l’escola Verd
de Girona. Cada any estudiem un aspecte de la Catedral de Girona i aquest curs som els vitrallers de la
Catedral.
Hem visitat la Catedral i hem trobat que entre els diversos vitralls que hi ha, un és d’un artista gironí i això ens ha portat a interessar-nos
per la seva obra i preparar unes preguntes per fer-li una entrevista.
–A quina edat va saber que li agradaria dedicar-se al món de l’art?
–Quan era petit anava a l’escola
Montessori (1932-1936). Era l’època
de la República i jo ja començava a
fer petites escultures de plastilina i
dibuixos. Vaig fer uns cavallets de plastilina pel president Macià.
Jo ja tenia aquesta afecció, els nens i els mestres em demanaven fer dibuixos a la pissarra.
–Va tenir alguna influència familiar que li fes optar a
dedicar-se a aquest àmbit?
–Jo no vaig conèixer als pares. Vaig anar amb la dida
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a Santa Pau fins als 5 anys. Després va ser quan vaig
anar al Montessori, per tant no vaig tenir cap influència familiar. Jo reproduïa elements de la natura: cavalls, gallines, arbres… Perquè jo vivia en una masia i
tot això eren les meves vivències.
–Quants vitralls ha fet aproximadament
al llarg de la seva vida?
–N’he fet molts, un centenar aproximadament.
El meu interès a la vida ha sigut ser
útil i servir. Això m’ha importat més
que tenir obres a museus. He fet vitralls a esglésies, col·legis, hospitals
i a cases particulars.
–Qui li va fer l’encàrrec de fer un vitrall
per la Catedral? Li van dir el tema que havia de representar o va poder escollir segons la
seva inspiració?
–El vitrall va ser encarregat pel Bisbe de Girona Josep
Cartañà. Ell volia reproduir el conjunt que hi havia a
la Catedral de Tarragona. L’arquitecte Masramon i jo
no hi estàvem gaire d’acord perquè la qualitat de la

3r
Catedral de Girona era la seva austeritat.
Va ser el primer vitrall que vaig fer. Tal com
ha quedat no era el projecte inicial.
–Quant de temps va tardar en fer aquest
vitrall?
–Quan el vaig començar encara estava a la
clínica, degut a la caiguda que vaig patir
pintant la cúpula de l’església de Betlem a
Barcelona.
Vaig tardar un any i mig aproximadament
entre el projecte inicial, canviar-ho i acabar el vitrall.
–Com es va sentir quan el va acabar?
–Cada obra és un repte i un esforç. Quan
n’acabes una et sents molt satisfet.
Per mi és molt important el valor de la llibertat i de la creativitat.
–A part de vitralls vostè també ha fet moltes escultures. Quines destacaria i per què?
–A la façana de la Catedral de Girona, vaig
fer les escultures de Sant Joan i Sant Nar-

cís. A l’interior, a sota del vitrall de l’Ascensió hi ha el Crist jacent. Potser aquesta
darrera escultura és la que destacaria, i de
la que em sento molt satisfet. Va ser molt
polèmic, la meitat dels canonges no hi estaven d’acord amb aquesta escultura, però
quan va venir el cardenal li va agradar la
meva obra i llavors es va col·locar.
–Quins consells donaria als nens i nenes
de primària de l’escola Verd per arribar a
ser un artista com vostè?
–Que cada nen sigui ell mateix i no tenir
por del que diguin els altres, ni voler seguir
als líders. Cada persona és diferent i el més
important és ser lliure i creatiu.
Volem agrair molt sincerament al senyor
Fita que hagi dedicat una estona del seu
temps de treball a col·laborar amb nosaltres per portar a terme aquesta entrevista.
Nens i nenes de tercer.
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L’aprenent de PICAPEDRER
Mare picapedrer
Hola, estimat del meu cor

. Com estàs?
12:30

Fill picapedrer
Hola mama, estic bé

. Avui a la llotja he après que la pedra de

Girona és sedimentària calcària nummulítica, i s’ha de tractar molt
bé. També he vist com un mestre picapedrer amb la buixarda i
l’escoda treballava una pedra pel terra de la Catedral, i llavors
nosaltres, els aprenents, l’havíem de copiar.
12:38

Mare picapedrer
Fill meu, no entenc res del que estàs explicant…

12:41

Mare picapedrer
Ara mateix, necessitaria un diccionari per entendre totes aquestes paraules tan estranyes!
12:45
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Mare picapedrer
No t’has pas fet mal?
12:49

Fill picapedrer
Bé, m’he fet una petita ferida a l’ull amb una estella
12:53

Mare picapedrer
Valga’m déu! Santa Llúcia et conservi la vista! Se’t curarà?
12:55

Fill picapedrer
Mama, no et preocupis, ja m’ho han curat. M’han aixecat una mica la parpella
amb una moneda i després amb un paper de fumar ben embolicat m’ho han
fregat i m’ho han tret. Estic bé.
12:58

Mare picapedrer
Prefereixo que no m’expliquis tants detalls.
Menges bé? On dorms? Has fet amics?

13:00

31

4t

Fill picapedrer
Sí, mare, ens donen el menjar suficient per tenir forces, res de l’altre
món… arrós, blat de moro i pa.
13:03

Fill picapedrer
Però l’aigua no, ens l’hem d’anar a buscar a Sant Daniel. És
cansat però quan tens set val la pena.
13:06

Fill picapedrer
Dormim tots a terra amb una manta, a la Llotja, al costat de les eines.
És esgotador, em fa un mal l’esquena que no vegis.
13:10

Mare picapedrer
Ai pobret!

Cuida’t molt que vull que tornis a casa sa i estalvi.

Per cert, és veritat que els picapedrers marqueu les pedres que talleu?

13:13

Fill picapedrer
Sí, avui m’he inventat la meva primera marca. És molt guai
És una
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13:17
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Mare picapedrer
Així, quan vagi a la Catedral, veuré les pedres que has fet tu?
13:20

Fill picapedrer
Sí, per cada pedra picada ens donen una moneda, ja en porto cinc!
13:25

Mare picapedrer
Molt bé fill meu, estic orgullosa de tu.

Fill picapedrer

13:29

Mama, se m’acaba la bateria…
13:33

Mare picapedrer
Com sempre! No te’n recordes mai de carregar-la.

13:37

Fill picapedrer
L’oficial picapedrer em reclama, ara em toca fer un capitell.
13:41

Mare picapedrer
Parlem un altre dia. Molts petons dels teus germans i del pare.
Adéu!

13:45
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EL PAS DEL TEMPS
FONT: ARXIU MUNICIPAL

LA PEDRA DE GIRONA

4t

activitat
Retalleu el carreu, doblegueu els seus costats,
poseu cola a les pestanyes i enganxeu-les per
formar una pedra de Girona com les de les
parets de la catedral.
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LA PEDRA DE GIRONA

CARREUS
La catedral de santa Maria està feta
de pedra de Girona, aquí en podeu
veure un carreu
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5è
CLAUSTRE
És considerat un dels més
importants de Catalunya.
La seva planta té forma trapezoïdal, ja que es va haver
d’adaptar, per un costat, a
la forma de la muralla que
envoltava la ciutat. A les seves quatre galeries hi mostra arcs romànics recolzats damunt columnes que conserven els capitells, el
treball dels quals dóna importància a l’obra.
Hi observem les dues característiques més importants de l’estil romànic: la volta de canó (al vestíbul interior) i els arcs de mig punt
a la paret de la façana exterior que dóna al pati.
Parts de la columna:
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CLAUSTRE I TORRE DE CARLEMANY

5è

Aquests dos elements arquitectònics són els únics que ens han quedat de l’antiga Catedral
Romànica que hi havia a la nostra ciutat. Van ser construïts durant el segle XII i actualment
formen part del conjunt artístic catedralici.

TORRE DE
CARLEMANY
En un dels costats de la nau
gòtica podem trobar l’antic
campanar, conegut popularment com la Torre de Carlemany. Se’n va derruir una part,
però una altra es va conservar
com a contrafort de la nau gòtica.
Es conserven els set pisos, tot
i que el darrer està reconstruït
parcialment, ja que antigament la torre era coronada per
una teulada. Està decorada amb lesenes, arcs secs, finestres
geminades i frisos de dent de serra. Per destacar de la pedra
clara observem unes tires de pedra volcànica negra.
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EL TAPÍS DE LA CREACIÓ

El tapís de la creació és un brodat amb
llanes de colors del segle XI o de començaments del XII que es troba al Museu Capitular de la Catedral de Girona. Abans es col·
locava majestuosament darrere la porta
principal, amb el paviment encatifat. Com
moltes altres peces semblants, en el seu
origen, decorava els murs de la Catedral
durant les grans celebracions litúrgiques.
Com que algunes parts del tapís estan perdudes, les mides originals del tapís serien
de 4,8 x 5,4 m.
Les escenes del Tapís de la Creació estan organitzades en cercles concèntrics dins
d’un rectangle.
EN EL CERCLE CENTRAL:
1. Crist, al centre, representat com a pantocràtor i creador del món.
EN EL SEGON CERCLE: LA
CREACIÓ DEL MÓN:
2. L’esperit de Déu sobre les aigües.
3. La creació del firmament.
4. La separació de les aigües.
5. L’àngel de les tenebres.
6. L’àngel de la llum.
7. La Creació dels animals.
8. Adam buscant un
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altre humà entre els animals del Paradís.
9. La creació d’Eva amb l’arbre del bé i el mal.
EN EL QUADRAT QUE ENVOLTA ELS
CERCLES HI HA ELS QUATRE VENTS
CARDINALS:
10. Vent del nord.
11. Vent de l’est.
12. Vent de l’oest.
13. Vent del sud.
A LA BANDA
EXTERIOR SUPERIOR HI HA:
14. L’any, amb la roda del temps, i un

estri de treball.
15. Geó, un dels quatre rius del Paradís,
amb el símbol d’un home banyant-se i
amb una àmfora.
16. Petit fragment d’un altre riu del Paradís.
17. Samsó amb la mandíbula d’ase.
18. Caïm.
A LA PART SUPERIOR DEL
MARC HI HA LES QUATRE
ESTACIONS:
19. L’estiu, representat com un home amb
estris per trillar.

sepulcres
20.		La tardor, representada amb un home
recollint raïm.
21.		 L’hivern, representat per una dona que
s’escalfa vora el foc.
22.		La primavera, representada per un
home que remou la terra del camp.
I, ALS LATERALS DE L’ESQUERRA,
ALGUNS MESOS:
26.		Març: hi ha un home
amb una granota i
una serp, i l’arribada
de la cigonya.
27.		Abril: hi ha un home
llaurant i arbres florits.
28.		Maig: hi ha un jardiner, flors i arbres.
29.		Juny: hi ha un pescador.
(Els altres mesos no s’han conservat).
23. Dia del sol (diumenge), amb un
home que porta corona i una quàdriga.
A LA PART INFERIOR
34. Hi hauria els dies de la setmana segons els planetes que els donaven
nom a l’Edat Mitjana i la llegenda de
la Vera Creu, que narra la trobada de
la relíquia de la creu de Jesucrist.
24.		Dia de la Lluna (Dilluns).
I AL LATERAL DRET HI HAURIA ELS
MESOS:
30.		Juliol, amb un segador amb cereals.
31.		Agost, amb un camp d’espigues.
32.		Setembre, amb una trilla.
33.		Octubre, amb una vinya.

6è

Sepulcre d’en Ramon Berenguer II
(Cap d’Estopes)
El sepulcre d’en Ramon Berenguer II (Cap d’ Estopes) està situat entre
la nau
central i la girola a la pared nord de la catedral. El sepulcre data del
segle
XIV. Al cim del sepulcre hi ha una escultura d’alabastre d’en Cap d’Estopes, obra de Guillem Morell. Està
estirada, el cap reposa a sobre
d’un coixí i, als seus peus, hi ha un
gos, que representa la fidelitat. Va
vestit amb roba d’un cavaller de
la noblesa. A sota de l’escultura hi ha la seva tomba, feta del
mateix material i ornamentada
amb barres catalanes.

Sepulcre d’Ermessenda de Carcassona
L’Ermessenda de Carcassona (975-1058) va ser comtessa de Girona, Barcelon
a
i Osona pel seu casament amb el comte Ramon Borrell.
L’Ermessenda donà molts diners per a la construcció de la catedral romànic
a
de Girona perquè el seu germà, en Pere Roger, n’era el bisbe.
Actualment està en una de les capelles laterals de la catedral de Girona. Dins de
la capella hi ha una escultura gòtica
que la representa. Està esculpida per
l’artista Guillem Morell (1385). Apareix jacent amb vestimenta de la noblesa. Els seu rostre és de serenitat.
Al sepulcre no hi ha cap mena d’inscripció ni de figura, però s’hi veuen
barres de color groc i vermell, que
s’assemblen a l’actual bandera
de Catalunya.
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mides

de la catedral
NAU CENTRAL:
• Amplària: 22,8 m – La nau
única
d’estil gòtic més ampla del
món.
• Llargària: 50 m
• Altura: 35 m
CAMPANAR:
• 67 m d’altura.
ESCALES:
• Un replà: 11,65 m
• 1 graó: 2,57 cm
• 90 graons
TAPÍS DE LA CREACIÓ CO
MPLET
• 4,8 m x 5,4 m= 25,92 m2

CLAUSTRE:
• Galeria nord: 21,6 m
• Galeria est: 14,20 m
• Galeria sud: 18,8 m
• Galeria oest: 22,8 m
3m
• Amplària aproximada:
ALTAR MAJOR:
• 2,05 m de llargària
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ROSASSA. Grans
finestrals circulars,
calats i vidrats. A la
catedral de Girona
n’hi ha dues.

Elements
arquitectònics
de l’interior

rmada per 4
u central està fo
format per
COBERTA. La na
tà
presbiteri es
El
.
ia
er
eu
lta
cr
de
voltes
també amb vo
eria; un absis,
eu
cr
de
lta
vo
una
de creueria.

ABSIS. Part d’una església
que sobresurt de la façana
posterior, generalment de
planta circular.

6è

El TRIFORI és una galeria estreta amb
obertures a l’interior de la catedral i que
recorre les parets laterals, envoltant el
deambulatori. Les obertures són arcs
apuntats, típics del gòtic. Acollien els
pelegrins que feien la ruta de Santiago.

NERVI O CREUER
Cadascun dels arcs
que es creuen en una
clau de volta d’una
volta de creueria.

DEAMBULATORI O
GIROLA. És la nau que
rodeja el presbiteri pel
darrere.

la nau i les
ARCS APUNTATS. Tota
per arcs
des
ma
capelles estan for
ic.
gòt
del
apuntats, típics

PLANTA
RECTANGULAR de
Amplària: 22,8 m (la
nau única d’estil gòtic
més ampla del món),
50 m. de llargària i
25 m. d’altura. Té 12
columnes.

s
ARCS FORMERS. Són arc
els
re
ent
an
apuntats que est
diferents pilars.
nsversal a
ARC TORAL. És l’arc tra
volta.
la
ta
la nau i que susten

CLAUS DE VOLTA. És la dovella central
d’un arc o una volta.
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SOME MEMORIES ABOUT
THE CATHEDRAL PROJECT
The project is a way to
share feelings, knowledge and culture about
the history of the cathedral.

© ESCOLA VERD (31/3/2013)

46

“When we were 8 years old,
in the 2nd grade, we visited
the bell tower with the class.
We entered through a door
in the chapel. The stairs
were sprial and they were
scary for us because they
were dark and narrow. We
were so tired and we had to
stop many times. Our guide
told us that when he was a
kid, he pulled a rope to ring
the bells and that the rope
would pull him back up be-

cause the bells were so heavy. Also, he explained that
he walked up the stairs to a
little door to climb the bell
tower to see the angel. We
were very excited because
we couldn’t imagine him
climbing on the roof to see
the angel.” – FIONA P AND
MARGAUX D 6È

There are still many things
to learn about the cathedral
and many more memories
to be had. We are sure we
will continue sharing all
we have learned with our
friends and family.

English
GIRONA, SATURDAY, APRIL 8,

Live the Cathedral
2017

Every year we study a different
part of the cathedral and we learn
new things about our city.
“All these years we have experienced many feelings and have
made many memories. Some are
very funny and some are a little
scary! Here are two of the many
we’ve had…
“This year, the 6th grade did a
little tour to explain to our parents what we learned from all
the years doing the project at Escola Verd. First we chose what
we were going to say and do.
Then we organized the way we
took our parents through the cathedral. Finally we did the tour.
I think we could have prepared
it more and rehearsed more. We

were nervous. For me, it was
important because I could show

to my family what I have learned

all these years. I am very happy

with this project. I shared a lot of

feelings and experiences there.

I remember when I was a kid I
was very excited to start the project and when I went back home,

I talked to my parents about all
the things I had learned on that

day.” – MARTINA B 6È
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ENTERTAINMENT
MAZE

Guide the angel to reach
the top of the tower bell.

UNSCRAMBLE
THE LETTERS

Write the letters in
order to find the words
for these drawings:

1. DINATES SALGS WNIWOD
2. SATRESICA
3. TIRLESOC
4. THICW
5. GAMLECHENAR LELB WOTER

1. Stained glass window / 2. Staircase / 3. Cloister / 4. Witch / 5. Charlemag

ne bell tower
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L’ORGUE DE LA CATEDRAL

Música

la catedral de
L’orgue que hi ha ara a
rior, construït per
Girona substitueix l’ante
el 1827 i 1830.
Antoni Viladevall, entre
mençar a
L’actual orgue es va co
ny 1943, Salvador
construir l’any 1941. L’a
ada l’obra,
Aragonès dóna per acab
que no es poden
malgrat falten detalls
lemanya, en
acabar perquè venen d’A
ndial.
plena segona guerra mu
ter gironí
La caixa és obra del fus
a.
Serafí Sured
importants
És un dels orgues més
de Catalunya.
ts de 56 notes i
És un orgue de 3 tecla
pedaler de 30 notes.

Com més llarg és el tub,
el so serà més greu

Com més curt és el tub,
el so serà més agut

Com més ample és el tub,
més greu és el so

Com més prim és el tub,
més agut és el so
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FESTA DE L’ESCUMA
2/6/2017

FESTA DE CARNESTOLTES
4/3/2017

PARES
ESCOLA DE
el llit a les
d
...
.0
Generació 3
onaran
om ho gesti
pantalles. C
s?
ll
fi
els nostres
28/2/2017
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FESTA DE L’ESCUMA
2/6/2017

amb les famílies

FESTA CARNESTOLTES
4/3/2017

PARES
ESCOLA DE
el llit a les
d
...
.0
Generació 3
onaran
om ho gesti
pantalles. C
s?
ll
fi
els nostres
28/2/2017

2

TEMPS DE FLORS
EL PATI DEL VERD
DEL 13 AL 21 DE MAIG DE 2017

CAMÍ DE RONDA DE LLANÇÀ
A PORT DE LA SELVA
11/6/2017
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