
 

 

 

goig de presumir de ser una 
de les primeres quinze ZERs 

de Catalunya que ara fa 30 
anys es van constituir com a 

tal. 

Poder celebrar aquests ani-
versaris és gràcies al recorre-

gut que hem fet, fem i fa-
rem tots junts: alumnes, 

mestres i famílies. 

Gràcies, enhorabona i PER 

MOLTS ANYS! 

Sembla que fa dos dies d’a-
quell 2 d’abril de l’any 2000 

quan es va posar en marxa 
el projecte de les Jornades 

Literàries de la ZER. 

Mica en mica, any rere any, 
aquest projecte ha esdevin-

gut una de les activitats més 
esperades per alumnes i 

mestres (i també famílies!) 
de la ZER. 

Un projecte que ha guanyat 
en qualitat, maduresa, in-

novació... I que també ha 
suposat grans moments de 

convivència, amistat, lli-
gams i VINCLES per tots els 

que formem part de la ZER. 

Una ZER, la ZER El Solsonès, 
que enguany celebrem 30 

anys com a agrupació de les 
escoles rurals dels municipis 
de la comarca i altres pro-

pers, i que també tenim el 

EDITORIAL 

Dijous 13 de febrer: 
9h – 9.30h: Arribada 

9.30h: Esmorzar 

10h: Tallers 

13.15h: Foto de grup – 

Foto dels alumnes de 6è 

13.30h: Dinar i esbarjo 

15h: Tallers animadora Ada 

Cusidó. 

17h: Berenar 

19.30h: Esbarjo 

20h: Sopar 

21.30h: Activitats de nit 

 

Divendres 14 de febrer: 

9h: Esmorzar, endreça 

d’habitacions i fer la bossa 

10h: Tallers  

11.30h:  Esbarjo  

12h: Tallers 

13.30h: Dinar 

15h: Tallers (endreça i recolli-

da de materials) 

15.30h: Rebuda de famílies i 

projecció 
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Vam tenir la  sort  de   po-
der  parlar i  entrevistar  els  

nens  i nenes  de  P-3  i  
també  alguna  mestra. 

El  seu  taller  consistí en  
que  les  mestres  van  fer  

un  espiral  amb  caixes  de  
cartró.  A través  d’aquí,  

cada  nen  i  nena  van  cre-
ar  el  seu  relat, ells  es  van  

imaginar  que  eren  cascs  
de  bomber,  cotxes,  castells,  

cases,  cavalls, ... 

Després  de  fer  aquest  joc,  

van  fer   balls  amb  dife-
rents  cançons  i  jocs. 

El malvat Cul de pou ha robat 
tots els colors del món màgic dels 

Trolls. Ha trencat la  màquina 
cromàtica que fabricava els co-

lors i ha amagat les seves peces 
per tota la Carral. Però el Cul de 

pou a l’hora d’escapar-se li va 
caure el mapa i es per això que 

els nens i nenes de P4 han pogut 
recuperar-les totes. El problema 

ha començat quan en entrar al 
taller estava tot fosc i a mida 

que anaven posant unes parau-
les a dintre de la màquina els 

colors anaven apareixent. A mi-
da que van posant color al pai-

satge aconsegueixen la seva mis-
sió: Pintar el món dels Trolls. 

P3 ELS BITXOS FEINERS I L’ESPIRAL MÀGICA 
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PINTEM EL MÓN P4 



En aquest taller estan pro-
vant de fer d’actors i actrius 

amb el seu cos. Alguns dels 
personatges que han imitat 

són les panteres negres, co-
nills, guineus, os panda, 

serps, llops, saltadors de pis-
cina, ambulàncies i una 

bruixa molt dolenta. 

Les metres que trobem en 

aquest taller són la Marina i 
l’Ana. 

S’ho estan passant molt bé 
perquè fan moltes activitats. 

CAL.LIGRAMES CI 1 

Els 10 alumnes de 1r han fet els tallers dels cal·ligrames. Els mestres que ho organitzen són la 
Jèss, la Carme V. I el Walter. 

Els cal·ligrames  són poemes en forma de dibuix, els alumnes han fet cal.ligrames de formes 
de peixos i de núvols. 

Els hem preguntat si els hi agradava el taller i ens han dit que els hi agradava molt perquè 
s’ho passen molt bé dibuixant. També els hi hem preguntat si els poemes tenien a veure 

amb els dibuixos i també ens han respost que sí. 

També fan uns cal·ligrames amb plastilina i amb elements de la natura. 
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QUINA  

GANA! 

SÓC UNS ALTRES P5  

Aquest any els nens i ne-

nes de la ZER han menjat: 

el dijous per berenar pa 

de pessic de xocolata i per 

sopar verdura, pinxo i 

pizza. Divendres han es-

morzat llet amb cacao, 

xocolata desfeta, magda-

lenes, torrades i galetes i 

per dinar macarrons a la    

bolonyesa, llibret de llom 

amb formatge amb pa-

tates xips i gelat. 



 

Vaig estudiar art dramàtic a l’institut del teatre (1996-
2000). 

Vaig començar a escriure contes curts i a apedaçar-los 
uns amb els altres fins a configurar espectacles de petit 

format. 

Acompanyada d’algun objecte senzill, del gest i veu, 

explico històries inventades, -algunes per mi, algunes 
per algú altre- mig capgirades, retallades, sacsejades i 

principis fins la fi, que expliquen el que no esperem 
que s’expliqui. Actualment, treballo pel Consorci d’e-

ducació de Barcelona recorrent les escoles de la ciutat. 
Des de fa dotze anys també visito les escoles de Sant 

Cugat amb el pla de dinamització portant històries a 
les escoles. 

Col·laboro en diferent projectes del Consorci de biblio-
teques de Barcelona (hora del conte, “tovets”, nascuts 

per llegit, espectacle de petit format...),He escrit l’àu-
dio guia per nens/es del museu d’història de la  ciutat 

de Barcelona i del museu Monestir de Pedralbes i n’he 
fet la locució. Recorro les biblioteques de diferents mu-

nicipis de Catalunya, escoles, museus, cases particu-
lars... 

També faig d’actriu a “mal de closca”, obra de titelles i 
objectes de la com-
panyia Farrés Bro-
thers des de 2008. 

ADA CUSIDÓ FAKE NEWS 
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LA CARRAL ES FA 

FAMOSA GRÀCIES 

AL GOS RASTREA-

TOR: 

A la Carral és el lloc 
perfecte per fer el 

nou anunci  de Ras-

treator. Ja han vingut 

amb actors, focos i la 
“superstar” el gos 

Rastreator 

ELS MESTRES ES 

REBEL·LEN: 

Els mestres han dit 
prou! Han marxat a 

dormir a casa i han 
deixat a tots els nens 

a La Carral fent la 
festa del pijama fins 

les 8 del matí. 

Entrevista a Ada Cusidó 
 
1-Ada, com vas tenir clar el que volies fer de gran? 
Volia pintar capitells, a l’escola es feia teatre obligatori i ho va inten-
tar i la van agafar i ara es el que mes li agrada del mon. 
2-On vas néixer? 
A Barcelona. 
3-Que es el que t’agrada de la teva feina? 
Que cada dia és diferent. 
4-Coneixes algú que faci la mateixa feina que tu? 
Sí, molta gent. 
5-Quants anys fa que treballes de conta contes? 
20 anys. 
6-Ens pots dir alguna anècdota divertida? 
Sí, érem en un teatre i de cop la gent es començava a aixecar i al 
final van parar, i van veure que hi havien rates. 



 
LES TITELLES VIATGERES 

VINCLES: El nostre compromís 
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Record per l’Ada Cusidó de part de la ZER 

Salvem el planeta... 

A la  sortida de la Castanyada tots 
els padrins i fillols vam fer un com-
promís per cuidar el medi ambient.  

A les Jornades Literàries de la Carral 
hem recordat si havíem complert el 
compromís. 

Teníem preparada una corda per 
tal de posar un fil verd si  havíem 
complert el compromís, un fil taron-
ja si l’ havíem fet una mica i un fil 
vermell si no l’ havíem complert. 

Creiem que a la ZER som bastant 
responsables perquè la majoria dels 
fils són verds. 

L’hora del conte... 

Cada padrí i padrina s’ha preparat 

un conte a casa, per explicar-li al 
seu fillol. 

Després de dinar hem anat a com-
partir el conte padrí /na– fillol/a . 
Ha  sigut una estona molt bonica 
perquè hem compartit un bon mo-
ment amb els petits. 



Els alumnes de 3er fan un 
taller d’ombres xineses, són 

quinze alumes i de mestres 
tenen: 

La Laura V., l’Àngela i el 
Pedro. 

Dijous al matí han mirat un 
vídeo relacionat amb el te-

ma, aquest parla de que 
representaven i com estan 

fetes les ombres xineses. 

També han fet un conte 

conegut i l’han representat 
als nens i nenes de cicle inici-

al. 

Les ombres xineses són un 
art que per fer-lo es necessi-

ta: una tela translúcida, el 
cos, titelles i una llum. 

Els alumnes de 4t de la ZER s’han endin-
sat en el món dels jocs de taula. 

Jocs cooperatius, competitius, 
col·laboratius... Ens han fet passar una 
estona ben entretinguda. Estratègia, 
pensar, comptar, tirar, daus, fitxes... 

Tot això ens ha dut a inventar-nos els 
nostres propis jocs de taula i gaudir-los 
com mai. 

La Laura i la Bego ens han 
fet passar una molt bona 
estona. 

OMBRES XINESES CM 1 

JOCS DE TAULA CM 2 
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DESAPAREIXEN TO-

TES LES PILOTES DE 

LA CARRAL: Durant 

l’estança dels nens i ne-
nes de la ZER a la Car-

ral, s’han perdut totes les 
pilotes. Els de la Carral 

prohibeixen a la ZER 
poder tornar-hi. 

NEN ES QUEDA 

ATRAPAT AL LAVA-

BO: A l’hora d’esbarjo 

un nen es queda atra-
pat al lavabo, ja que 

cap mestre voltava per 
la sala gran  en aquells 

moments... 

Una persona va anar 
al cine i el van atrope-

llar... No va veure el 
tràiler...! 

 

Un home li diu a l’altre: 

-avui aniré al sol! 

-Boig! Et cremaràs! 

-No! Seré llest i hi aniré 
de  nit. 

 

 

 



   PASSATEMPS DE LA ZER 

    L’ULL CRÍTIC CS 

Els alumnes de CS hem fet el taller 
anomenat Ull Crític. Aquest taller 

consisteix en fer de periodistes, el nostre 
objectiu és fer la revista Zer 9  i el vídeo 

del que hem anat fent a la Carral. 
Passem per tots els tallers dels nens i 

nenes, i  els hi preguntem en què 
consisteix el  seu taller. 

Tot aquest treball ha sorgit després d’un 
debat sobre el món periodístic actual i 

que ens ha fet tenir un bon criteri a 
l’hora de fer de reporters pels articles de 

la revista que teniu a les mans i del 
recull que heu vist aquesta tarda. 

Ens ho passem d’allò mes bé i sobretot 
amb les mestres que tenim!!!  
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L’Equip de Mestres agraïm 
el suport de: 
 El personal de la Carral 
 El SE del Solsonès 
 L’AFA de la ZER 
 Els Ajuntaments de les 

nostres escoles 
 El Consell Comarcal del 

Solsonès 

L’EQUIP DE MESTRES DE LA ZER 

Z O N A  E S C O L A R  R U R A L  E L  S O L S O N È S  

ZER El Solsonès 
Edifici SE del Solsonès 
Francesc Ribalta, 5 
25280 Solsona 
Tel. 667051777 
zer-solsones@xtec.cat 
http://agora.xtec.cat/zer-solsones 
 

Agraïments 

ALUMNES DE 6è 

PROMOCIÓ 19/20 

Página  8 

Zer9 


