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FAMÍLIES

Quants  
som?

NOIES 117 NOIS 144

186
261

120	tenen	1	fill	a	l’escola
57	 tenen	2	fills	a	l’escola
9	 tenen	3	fills	a	l’escola

ALUMNES
Aquestes són les xifres  
del curs 2018-2019 
de l’escola Nausica.

P1=11
P2=9
P3=12

P4=12
P5=14
1r=10

2n=7
3r=13
4t=9

5è=3
6è=17

P1=17
P2=15
P3=13

P4=8
P5=8
1r=16

2n=16
3r=11
4t=12

5è=20
6è=8
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Arribem	a	un	altre	final	de	curs	i	són...	No	sé	quants,	però	molts.
En aquestes dates, en acabar l’extraescolar d’escacs, es recullen els fruits 
del que hem sembrat des d’aquell, ja llunyà, mes d’octubre.
Moltes vegades, quan sembres, no has d’esperar recollir la collita el mateix 
any,	sinó	que	han	de	transcórrer	dos	o	(a	vegades)	fins	i	tot	més	anys.
El mateix ens passa a nosaltres. Els nens que hagin tingut copa, felicitats. I 
els que no, també felicitats. Uns i altres han fet el seu esforç particular.
El que mai hem de pensar és que “si no estic al pòdium, el meu esforç no ha 
valgut la pena”. Perquè sí que l’ha valgut. És més bo el tercer que el quart 
o cinquè?... L’important de veritat és arribar a la meta. I cada un té la seva 
meta.

Des d’aquestes línies, tant en Miguel Ramos com jo volem felicitar-vos pel 
vostre esforç. En molts casos ja es veu un progrés important. Els que no 
guanyaven mai ja comencen a assaborir els triomfs. A d’altres ja costa molt 
guanyar-los i d’aquesta manera tots avancem.
Només una espineta tinc clavada aquest any: No hem tingut a cap nena 
inscrita	a	escacs.	Espero	i	desitjo	molt	que	el	proper	curs	2019-2020	fins	i	tot	
tinguem llista d’espera de nenes.
Per acabar, gràcies a tots/es els professors/es i personal de l’Escola Nausica 
pel sempre amable tracte que té amb nosaltres.
Fins el proper mes d’octubre i que passeu unes bones vacances.

Miquel Ramos/Manel Arellano

Després d’uns anys sense gaudir d’aquesta extraescolar, s’ha dut a terme 
l’activitat de costura. S’han format dos grups: el primer constituït per un 
grup de nens de 2n, 4rt i 5è de Primària i un altre grup format per nenes de 
2n i 3er de Primària.
 
I ha estat tot un èxit!!! 

Els nens i nenes han treballat amb entusiasme al voltant d’una taula en la 
qual hi havia diferents teixits de colors, mides i textures, i han estat capaços 
de	crear	les	seves	pròpies	bossetes,	peluixos	i,	finalment,	les	seves	bosses	i	
motxilles.
Esperem poder gaudir molts anys més d’aquesta activitat tan enriquidora pels 
infants. 

Qui sap, potser, entre nosaltres, hi ha un exitós dissenyador/a d’alta costura !!!

( Cristina )

ESCACS

COSTURA
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Fa 25 anys que treballem a l’escola ensenyant teatre i ens hem sentit com 
a  casa. En aquests anys hem vist créixer molts nens i nenes, els hem ajudat 
a reconèixer emocions, a expressar-les, a aprendre a treballar en equip, a 
assumir responsabilitats col·lectives i individuals, a estimar l’art, a crear, a 
creure en ells mateixos, a ser feliços...  
Hem intentat ser un granet de sorra més de tots els granets de sorra que in-
flueixen	en	la	seva	formació		i	els	converteixen	en	adults,	éssers	humans	en	
tota la grandària de la paraula.
Quan trobem alumnes, ara ja joves fantàstics, que en veure’ns fan un som-
riure d’orella a orella i recorden el que fèiem a classe, quan feien de llop, 
princesa,	lladre,	superheroi...		I	ara	són	cuiners,	advocats,	enginyers,	floris-
tes, cantants d’òpera, actors... També se’ns omple la cara amb un somriure 
i pensem: “Nosaltres també hi hem col·laborat. Quina feina tan bonica te-
nim.” Gràcies.

Anècdotes:  

P5 – Núria Sanmartí
El grup de P5 era un grup meravellós, petit però ple d’energia.  
Els encantava fer jocs d’improvisació, tots i cadascun d’ells participava i 
s’implicava sempre que fèiem jocs teatrals. L’Ot era l’únic nen de la classe, 
però totes el cuidaven i li feien sempre mostres d’afecte: petons, abraça-
des,... que ell sempre intentava evitar. Recordo un dia que m’hi vaig afegir i 
vaig dir de fer una abraçada grupal, i a poc a poc s’hi van anar afegint i vam 
acabar tots abraçats durant uns instants. Va ser un moment bonic que re-
cordo amb un somriure. 

 1r - Raquel López
Han passat coses molt divertides aquest any. Recordo un dia que jugant 
a	“la	fila	dels	cecs”,	com	que	eren	tan	poquets	i	encertaven	a	tots	els	seus	
companys,	vaig	decidir	posar-me		al	final	de	la	fila,	com	si	fos	un	d’ells	i	la	
que estava amb els ulls tapats, quan em va tocar el cap va dir: QUÈ ÉS AIXÒ? 
ho va dir tan natural que van començar tots a riure (jo també) i una d’elles 
va dir: és la Raquel. I les rialles van continuar una miqueta més. 

1r – Mireia Lorente
Els nens i nenes de  primer sempre venen corrent i emocionats a fer la clas-
se.  Baixen del pati a l’aula i sempre n’hi ha algun que s’amaga per fer-se el 
divertit. Jo el busco i juguem amb l’emoció de ser descobert. Un dia vaig 
baixar amb tot el grup i buscant, buscant no vaig veure ningú amagat. Al 
cap d’un parell de minuts va baixar el que sempre s’amagava. S’havia ama-
gat tan bé que em pensava que no hi era. Tots vam riure molt.
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2n – Núria Santamaria
Les classes de teatre amb el grup de 2on de Primària sempre començaven 
mogudes, amb molta energia per part dels nens i les nenes. Quan entrava a 
classe	em	trobava	amb	corredisses,	pilotes	voladores,	enfilades	a	matalas-
sos,...	Sempre	havia	de	calmar-los	per	iniciar	els	assajos	de	l’obra	de	final	de	
curs. Recordo un dia, però, en una de les últimes classes abans de l’estrena, 
en què una professora em va dir que m’estaven preparant una sorpresa. No 
tenia ni idea de què podia ser. Vaig obrir la porta, la llum estava apagada, 
tots estaven en silenci i en la posició inicial de l’obra de teatre, tots a punt 
per començar l’assaig. Va ser la millor sorpresa que em podrien haver fet. 
Tenien ganes de posar-s’hi i així m’ho van demostrar. Serà un dels dies que 
recordaré amb molta tendresa de les meves classes amb ells.

3r – Mireia Lorente
Les classes de teatre les fem al gimnàs quan hi ha nens i nenes jugant a fut-
bol al pati. Els sorolls els sentim molt, però estem acostumats i som capaços 
de concentrar-nos i  treballar sense problemes. De tant en tant anem sentint 
els gols dels “futboleros” a la porta del gimnàs perquè la fan servir de porte-
ria. Un dia, mentre fèiem classe vam sentir un xut tan fort que va tirar part 
de la porta a terra! Vam tenir un bon ensurt. Després d’això vam intentar 
seguir fent classe  fent veure que teníem porta. La imaginació al poder!!!

5è -  Lluís Garrido
Recordo el dia que vaig dur les màscares de Comedia dell’arte.  
Els alumnes ja feia uns quants mesos que treballaven en això i van decidir 
que la feina proposada durés tot l’any. Aquell dia, per primer cop, no em 
van rebre cridant sinó que ho van fer comentant com si fos un secret: “Han 
arribat les màscares”. Recordo l’emoció a les cares quan vam anar desco-
brint una per una les màscares. I ells al·lucinats em feien preguntes: com es 
construeixen, quin animal representava cada màscara i cada personatge, 
per què els nassos tenien diverses formes… Després ens vam emprovar les 
màscares i van veure que absorbien molt el so però van entendre que modi-
ficar	la	veu	per	donar-li	joc	al	personatge	o	posar-se	una	màscara	eren	eines	
molt útils, però que s’havia de potenciar molt el to de teatre. Així que com 
una companyia vam pactar de fer-les servir d’una altra manera.  
Es van comportar com a actors professionals.

6è -  Lluís Garrido
L’any passat vaig rebre a mig curs a aquest grup i no tinc cap anècdota con-
creta d’un dia puntual. El que sí que em fa molt feliç és veure com han evo-
lucionat durant aquest temps. És meravellós veure com van assimilant els 
conceptes	teatrals	i	com	han	confiat	en	la	meva	proposta	i	han	format	part	
activa	del	procés	de	creació,	reflexionant	i	defensant	els	temes	de	l’obra.

Als professors de teatre sempre ens dona sentit a la nostra feina veure com 
hi ha gent a qui li fa vergonya actuar davant d’un públic i surt a escena 
menjant-se el món i superant les seves pors, veure com els alumnes aban-
donen el seu ego per actuar com una companyia i s’ajuden entre ells abans 
de sortir a escena, veure com van adquirint presència escènica i van ente-
nent els conceptes teatrals....

Aquest any marxen de l’escola i desitjo que segueixin tenint passió  
pel teatre.
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Aquest any hem iniciat l'extraescolar de robòtica i programació amb Code-
learn, una empresa especialitzada en l'ensenyament de programació, les 
STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) i el pensament 
computacional. Al llarg d'aquest curs escolar hem treballat amb diferents
plataformes i eines relacionades amb el món de les STEAM.
Aquestes tenen com a objectiu introduir conceptes bàsics de programació, 
passar-ho bé i aprendre a treballar en equip.
Així doncs, els alumnes de l'extraescolar durant els mesos de classe han 
construït el seu propi robot i han competit en una cursa d'obstacles, han 
dissenyat la seva mansió ideal en 3D, han fet GIFs o imatges animades dels 
seus personatges preferits i moltes coses més!

En	definitiva,	ha	estat	un	any	molt	divertit	en	el	que	ens	ho	hem	passat	ge-
nial descobrint i endinsant-nos en el món de la robòtica i la programació. 
Tot i això, encara ens queden moltíssimes coses noves per descobrir i apren-
dre com ara la introducció a l’electrònica, la creació i edició de videojocs o 
l’ús d’una impressora 3D.

Grup robòtica i programació Divendres (1r, 2n i 3r)
Aquest any hem iniciat l'extraescolar de robòtica i programació amb Code-
learn i hem fet moltes activitats divertides com ara construir i programar 
robots, superar reptes i enigmes visuals, participar en curses
d'obstacles de robots, dissenyar animals, cases i castells en 3D i desenvolu-
par tota la nostra creativitat i imaginació a través de la creació
de dibuixos amb programació.

Aquestes activitats són algunes de les que s'engloben en el món de la pro-
gramació, a través
de les quals es treballen habilitats com ara la creativitat, el treball en equip, 
la concentració i l'anomenat pensament computacional .
Tot i això, encara ens queden moltíssimes coses noves per descobrir i 
aprendre	com	ara	la	creació	de	videojocs,	la	impressió	de	figures	en	3D,	la	
introducció a l'electrònica i moltes
coses	més,	en	definitiva,	un	món	sencer	per	descobrir!!

( Mireia )

ROBÒTICA f
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o MÚSICA!
El curs 2018/2019 s’ha portat a terme l’activitat de música Nausica/Virtèlia 
per primera vegada. S’han format dos grups: el primer constituït per infants 
de P4 i P5 que han realitzat el curs de sensibilització musical i el segon amb 
nens i nenes de 1r i 2n de Primària que han cursat el d’iniciació a la música.

El taller de música Nausica/Virtèlia s’ha basat en tres grans eixos d’apre-
nentatge:
Treball de les capacitats dels alumnes.
Treball de les habilitats cognitives i d’atenció.
Continguts: Treball de la musicalitat orientada a  les emocions.

En l’apartat 1.
Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
Aprendre a pensar i a comunicar.
Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
Aprendre a conviure i habitar el món.

En l’apartat 2.
Escoltar i acompanyar-los en l’evolució constant de les seves habilitats.
Fomentar el gaudi per cantar i ballar. 
Desenvolupar la sensibilitat i les emocions dels infants amb el contacte 
amb la música.
Apropar-los gradualment al món sensorial físic i acústic.

En l’apartat 3.
Jocs rítmics i de  moviment.
Ús dels elements de percussió (campanetes, caixes xines, triangles...) en 
l’acompanyament del procés d’aprenentatge de cançons.
Introducció a la percussió corporal com a inici del propi coneixement del 
cos.
Joguines musicals  

Assoliment dels objectius: 
La valoració que podem fer tant a Infantil com a Primària és molt positiva, 
ja que s’han complert els objectius plantejats inicialment. L’actitud dels in-
fants ha estat en tot moment positiva, activa i il·lusionada. Durant les clas-
ses han tingut l’oportunitat de tenir contacte amb la música, a través del 
joc, les danses, les cançons, els instruments de percussió i la coordinació 
amb els altres membres del grup. 

Com a professora del taller, valoro molt positivament el curs. A més de l’as-
soliment dels objectius establerts, s’ha aconseguit un molt bon ambient de 
treball entre els infants i la mestra.  

( Marta Suriñach )
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JOCS q 
MOTRIUS
Jocs Motrius: Va dirigida als més petits de les activitats extraescolars. Són 
alumnes de P-4 i P-5. Aquest any ha estat un grup meravellós amb moltíssi-
mes ganes de jugar i participar! Ens ho hem passat d’allò més bé i ens hem 
divertit i rigut molt. També hem ballat gaudint tots de les portes obertes 
entre companys i familiars!

( Bibi )

Ha estat un gran plaer tenir aquest grup de gimnastes de P-5.  
Són les petites d’aquesta activitat i en tot moment m’han demostrat molt 
interès, esforç i il·lusió per aprendre tots els elements treballats a classe. 
Estic molt satisfeta de la demostració que van fer el dia de  
les portes obertes. Són unes grans campiones!!!

Les gimnastes de 1r i 2n són un grup de nenes amb moltíssimes ganes 
d’aprendre. Ho veus a cada classe, ja que demostren moltíssim esforç  
i	interès	a	practicar	el	mateix	element	fins	que	ho	aconsegueixen!	 
La veritat és que és un plaer veure-les amb aquesta il·lusió i ganes  
de superar-se dia a dia. Us felicito!!!

Les gimnastes de 3r i 4t de Primària ja porten anys de rodatge.  
La veritat és que tenen un nivell alt! Aquest curs han treballat elements de 
terra com són les tombarelles endavant i endarrere  
i	la	roda	amb	una	mà	a	la	barra	fixa!	És	un	grup	que	des	de	ben	petites	
m’han demostrat moltes ganes d’aprendre i d’avançar,  
són unes grans campiones!!!!

( Bibi )

v GIMNÀSTICA 
ESPORTIVA
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La Festa 
de la t 
FamÍlia

-Mami, quants dies falten?
-Nou.
...
-Mami, quants dies falten?
-Sis.
...
-Mami...
-Un menys que ahir!
Quines ganes, quantes ganes, totes les ganes!
-Mira mami, la mare de la Clara.
-Ei Gemma! Ens veiem dissabte?
-I tant, teatre i festa!

I és que l’esperem tant petits com grans, l’esperem tota la família, l’esperem 
i ja és aquí. Ara només falten un parell d’hores i tots correm, com corren els 
vestits, entre els esmorzars, els pentinats, entre les presses i els maquillat-
ges	entre	decorats.	El	teatre	és	ple	d’emocions,	des	de	les	més	petites	fins	
a les més enormes que s’acomiaden cada any. Jo no en tinc cap a sisè, però 
potser li té la Laia, la Melania o el Pere i l’empatia és un fort a l’escola, així 
que, confesso, m’he eixugat una llagrimeta, petita, però que brillava tant 
com la il.lusió d’aquells actors a punt de fer el salt. Ara toca dinar, en famí-
lia	o	famílies	fins	que,	a	les	17:30h,	l’hora	entre	les	hores,	els	més	petits	in-
auguren la pista escumosa amb els hits de l’estiu i el kit de platja. Xocolata, 
melindros, cervesetes...

-Anem a sopar tots junts?

I d’una festa en surt una altra, perquè si alguna cosa tenim els  
de Nausica és que a gaudir n’hem après ràpidament.

-Mami, quan falta per l’any que ve...?

(Mariona Massana)

GIMCANA
r2019
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ESPORTSH

BàSquET
La força de cada membre està en l’equip

Bàsquet Els Arcs
L’equip de bàsquet Els Arcs acaba la temporada amb un balanç molt posi-
tiu. Deixant a banda els resultats dels partits, els nens i nenes han gaudit 
molt d’aquest esport que tant ens agrada, i això és el més important. A 
més, l’evolució de cada jugador ha estat espectacular: han millorat molt i 
s’ha notat partit rere partit. 

La temporada es preveia difícil, ja que molts dels nostres jugadors no ha-
vien jugat mai a bàsquet. Tot va començar una tarda molt freda, a un pati 
descobert, on el partit va ser molt emocionant pels nens que competien 
per	primera	vegada	en	un	partit	oficial.	Gairebé	no	podíem	realitzar	pas-
sades, ja que l’equip rival tenia més rodatge i entenia més el joc que nos-
altres.	Ara	mateix,	finalitzada	la	temporada,	l’equip	és	capaç	de	realitzar	
passades de qualitat, buscant-se els uns als altres i intentant que la força 
de l’equip sigui la força d’un grup que no deixa de créixer. 

A continuació l’1x1 de l’equip:

 —Agrair a l’Ariadna per la seva entrega, pel seu somriure que no deixa 
indiferent a ningú. Sempre alegre i amb moltes ganes d’aprendre.
 —Agrair a la Gina la seva empenta i compromís, sempre concentrada en 
la feina que s’ha de fer. Ha millorat molt.
 —Agrair a l’Oscar, un nen que ha millorat moltíssim. Li agrada molt el 
bàsquet, i es nota. Sempre atent i concentrat als entrenaments.
 —Agrair al Nico, que tot i no competir, ha millorat molt durant tota la 
temporada. Esperem que l’any vinent t’animis a jugar amb nosaltres, 
ens agradaria molt tenir-te a l’equip.
 —Agrair a l’Unai, un nen molt competitiu, molt treballador i molt atent. 
Sempre es deixa la pell a la pista i això s’agraeix. 
 —Agrair al Yuanzhi, un nen que amb les seves bromes ens ha fet riure 
molt. Ha millorat molt durant la temporada.
 —Agrair al Leo, un nen que ha millorat molt, molt compromès amb 
l’equip i sempre atent i pendent dels companys.
 —Agrair al Jan, un nen que sempre li posa moltes ganes i que ha millorat 
molt.
 —Agrair al Marc, un nen molt esportista i compromès. Sempre atent, 
concentrat i treballador. Has millorat molt, segueix treballant així.
 —I per últim, agrair a la Grace. Una nena que ha millorat molt, molt aten-
ta i amb moltes ganes d’aprendre.

Per acabar, agrair a tots els pares i familiars pel seu compromís i dedica-
ció, ja que també són  valors molt importants a ensenyar. Gràcies a tots 
per la temporada i ens veiem el curs vinent. 
Força Arcs!

(Nacho)
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PONCES

01 4t
NAUSICA
BASKET 

ÓSCAR 
SABATÉ

21 3r
NAUSICA
BASKET 

JAN 
MARSÀ

13 5è
NAUSICA
BASKET 

YUANZHI
HE

12 4t
NAUSICA
BASKET 

ARIADNA
MITJANS

09 3r
NAUSICA
BASKET 

NICO
NAVARRETE

00 3r
NAUSICA
BASKET 

MARC 
SARRADELL

15 5è
NAUSICA
BASKET 

LEO
MoNZÓ

18 4t
NAUSICA
BASKET 

GINA
BARNADAS

14 3r
NAUSICA
BASKET 

UNAI
BACHS

06 3r
NAUSICA
BASKET 

Capicua_2019_25JUN.indd   12 25/6/19   11:25



Vòlei
Ja	finalitzada	la	temporada	podem	dir	que	Any	nou,	reptes	nous.

Des de Vòlei Els Arcs volem agrair a totes les mares i pares que ens ajudeu i doneu suport.  
Dit això anem a fer un breu resum d'aquesta temporada tan emocionant.

Ha sigut un any ple d'alegries, no en l'àmbit de reconeixement esportiu, sinó de reptes i reconeixe-
ments personals. Hem rigut, uns s'han enfadat, altres han plorat, etc. però tot això 
 
no vol dir res més, ens agrada l'esport que estem practicant i que volem aprendre més.
A	principi	de	curs	alguns	mai	havien	tingut	contacte	amb	una	pilota	de	vòlei,	així	i	tot	al	final	amb	
dedicació i esforç, tot és possible. Ara tots ja saben què és el vòlei i en què consisteix,  
com es juga i com posicionar-se al camp.

"L'objectiu del club és posar a l'abast de tots els seus membres els mitjans per aprendre i millorar la 
pràctica del voleibol, col·laborant a l'hora en la seva formació com a persona a través de l'esport".

Com diu una de les frases que descriu el nostre club, del qual molts nens són formats al voleibol base 
de Nausica, el que intentem és a través del voleibol transmetre els valors  
que ens representen.

Feliç estiu i molt de vòlei!  (Joan) 
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HUGO
GÜELL

111r

KONSTANTIN
BRAGIN

4 1r

BIEL 
BLANCHART

6 5è

ALBERT
MACIÀ

13 5è

NIL 
GILI

6 1r

PETER
OGILVIE

3 2n

guillem 
parera

1 1r

TONI 
Barnadas

9 3r

MARC
tejero

1 5è

yannick
duchÊnE

10 3r

alex
agustí

leo
nadal

7 1r

MArtí
julià

12 5è

pol 
pujals

9 1r

fabiÀ
brich

10 6è

albert
gascón

3 6è

IU
vila

22 5è

Saul
cockerton

14 2n

bernat 
massó

5 6è

paulo
monzó

9 2n

oriol 
castro

9 5è

gerard
costa

8 1r

nico 
pales

8 2n

PAU
SaRRAdell

10 1r

pablo
Casals

17 5è

Gerard
esmerats

5 2n

pep
aiguadé

3 3r

pau
blanchart

16 2n

tomàs
marques

4 3r

jordi 
julià

12 3r

diego 
soler

8 3r

oriol 
Layola

11 2n

MartÍ
NADAL

15 5è

GAbriel 
ponces

20 2n

TAM
BALLESTÉ

15 2n

LYS LYS

pietro
manfredi

2 6è

LYSLYS
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Futbol, 2n
Temporada força completa dels menuts de l’es-
cola. A part de gaudir de l’esport, crec que s’ha 
format un molt bon grup humà, que s’esforça i 
intenta millorar constantment.  
La progressió ha estat força bona tan individual, 
com col·lectivament. 
Creiem  que hem aconseguit el nostre propòsit 
més important, que és que els nens s’ho passin 
bé entrenant i jugant i s’enganxin a l’esport, en 
aquest cas el futbol.
Moltes Felicitats i a seguir endavant!!!!! 
(Nando)

Futbol, 5è
Ya	finalizada	la	temporada	podemos	decir	que	
ha sido un año excelente, más que notable para 
Nausica FC Pre Aleví, donde disputó una tempo-
rada nada fácil en medio de partidos sin jugar y 
entrenar por culpa de las inclemencias del tiempo. 
El	equipo	se	despide	en	2°	posición	en	la	clasifi-
cación. Debemos decir que únicamente perdimos 
un partido en casa, con el balance de toda la tem-
porada (fase I y II) con 12 victorias, 1 empate y 3 
derrotas, algo increíble y que esperamos mantener 
y mejorar para el año próximo.
Pero no solo son cifras el fútbol, porque se vive de 
sensaciones y de emociones. 
Y en este sentido por nuestra parte fue un año 
emocionante, luchando hasta el último momento.
Hemos ganado mucho en experiencia y en compe-
titividad, los niños han crecido como grupo, como 
compañeros y son más conscientes de lo que ha-
cen. Pero si en algo somos líderes es en el apoyo de 
la	afición	(Padres	y	Madres).	Es	algo	de	lo	que	nos	
sentimos muy orgullosos.... ¡Muchas gracias!
(Carlos Castro)

Futbol, 6è
Enguany, l’equip de 6è de l’escola les ha vist de 
tots colors. Ja des d’un inici, quan es dubtava de si 
hi hauria equip o no a causa de la falta de juga-
dors, la incorporació d’infants de l’escola Lys va 
permetre la seva inscripció a la competició.
No obstant això, la notícia de dos jugadors que 
van decidir donar-se de baixa va sacsejar l’Aleví. 
Donat que es tornava a quedar sense jugadors, 
va ser gràcies a l’arribada de nous reforços ja 
coneguts pel Nausica que l’equip va tornar a 
funcionar amb normalitat.
Ha estat un any de descobriment pels jugadors i la 
jugadora que, amb cada jornada que passava, 
anaven creixent com a esportistes mentre co-
mençaven a crear el seu propi estil de joc.  
Tot i les derrotes i alguns moments d’esgota-
ment, l’Aleví sempre ha trobat la manera de 
seguir motivat, cosa que li ha permès celebrar 
victòries molt treballades i merescudes.
(Lluc)

Futbol, 1r
Aquest any els menudets han iniciat la seva etapa 
com a esportistes. Han viscut moments increïbles 
al llarg de tota la temporada. Han gaudit com 
ningú dels seus gols i, més important, han après a 
saber jugar sense importar el resultat. S’ha notat 
una millora al llarg de tot el curs que l’any que ve 
seguirà creixent. Agrair el suport incondicional 
de les famílies cada dissabte, així com en els des-
plaçaments	on	a	vegades	fins	i	tot	hem	hagut	de	
competir amb 4 jugadors! 
Hem viscut una temporada increïble i esperem 
repetir-ho l’any següent!
(Roman)

Futbol, 3r  
L’equip de tercer enguany ha quedat en tercera 
posició. Han fet una extraordinària temporada 
superant tots els reptes que se’ls plantejaven. 
Amb	la	dificultat	afegida	de	ser	tan	sols	sis	juga-
dors tota la temporada! Un equip que es consoli-
da a poc a poc creant un projecte de futur conjunt 
entre jugadors i entrenador. Sense oblidar el su-
port incondicional de les famílies en cada partit. 
Han gaudit dels entrenaments i s’han divertit 
als partits tan si guanyaven com si perdien. La 
temporada que ve s’espera molt d’ells i molts mo-
ments tan bons com els d’aquest any. 
(Roman)

FUTBOL

guillem
laYola

11 5è

marc
mas

10 5è

nil
romero

8 6è

JANA
escudero

6 6è

LYS

LYS
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Voleu saber què en pensen els 
vostres fills i filles sobre  
l’escola Nausica? y

p3

LLAR

p4

p5
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utilitzeu els codis qr 
per veure la feina de 
cada classe

Els hi hem fet preguntes d’aquest tipus:

Què t’ha fet riure o plorar? Quin conte t'ha fet vibrar? Quin fet t'ha sorprès 
més? Quin personatge t'agradaria que et vingués a fer classe?  Què fa aixe-
car-te d'un bot i anar a l'escola tot content/a? 

Cadascun d’ells i d’elles s’han expressat de diferents maneres.  
Us proposem una petita juguesca. Per tal d’indagar les respostes, haureu de 
clicar els codis QR situats al costat de cada classe. Les respostes espontàni-
es venen dictades pel cor i nosaltres, com a mestres, no les hem corregit a 
consciència. Gaudiu de cadascuna  
de les respostes perquè no tenen pèrdua.

1r

2n

3r

4t

6è

5è
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3r 
TORNEIG 
JANw 
VERGÉS 
BLANCH
El passat 16 de desembre de 2018 vam celebrar el 3r torneig del Jan Vergés 
Blanch que vam organitzar nosaltres mateixos, els alumnes de 3r d’ESO que 
vam conèixer el Jan. Va ser una experiència única  
i inoblidable com els altres dos màgics tornejos que es van organitzar el 
2016 i 2017. Va ser una molt bona manera de recordar aquells moments tan 
dolços i emotius que vam passar amb ell. Creiem que l’esforç que vam fer 
durant	tot	el	1r	trimestre	es	va	veure	reflectit	i	va	valdre	la	pena.
Primer de tot, la gent de l’Ampa de la Nausica que ja havia participat en 
l’organització d’altres tornejos, van venir a fer-nos una petita introducció 
diversos dies per poder i saber organitzar el torneig. Seguidament, ens vam 
dividir	en	grups	per	repartir-nos	la	feina	i	així	ser	més	eficients.	Cada	grup	
va preparar unes activitats concretes i altres van buscar voluntaris perquè 
les realitzessin. Aquests voluntaris no només érem nosaltres, els de 3r, sinó 
que també era gent d’altres escoles i més grans.
Les activitats que vam decidir repetir d’altres tornejos van ser: el Bingo, l’ac-
tivitat	de	pinta	cares,	la	tómbola,	l’inflable,	la	màgia	i,	òbviament,	el	torneig	
de futbol on hi va participar molta gent.  
La nova activitat que vam decidir realitzar va ser el Fifa. 
El fet que ens haguessin deixat organitzar el torneig va fer que recordéssim 
que estimàvem i estimem molt al Jan, ja que era una persona increïble, úni-
ca i, probablement, una de les millors que haguem conegut mai. 
Finalment,	volem	agrair	a	tota	la	gent	que	ha	confiat	en	nosaltres,	sobretot	
a la Maria que ens ha ajudat moltíssim, a la resta de voluntariat, a la gent 
que va venir i la que va portar menjar, regals  
per la tómbola... Sense ells no haguéssim pogut gaudir d’aquesta festa  
i no haguéssim pogut recaptar els 7.708 euros que van ser destinats  
a la Marató de TV3.  
 
Gràcies, Alumnes del Nausica de la generació 2004. 
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Busquem volunta-
ris per un projecte 
de mentoria + info 
al QR

BUSQUEM 
VOLUNTARIS

Herboristeria - Esècies - Dietètica - Pro-
ductes Apícoles - Alimentació ecològica 
- Cosmètica natural  
- Assessorament dietètic
info@manantial-salud.com

La licoreria còsmica. 
Per trobar-hi de tot.
Carrer d'Aribau, 294, 
08006 Barcelona

Grandes vIajes para 
toda la familia.
Carrer de Calaf, 48, 
08021 Barcelona

Quesos, Productos 
gourmet y embutidos 
de elaboración propia.
Carrer de Calaf, 14
08021 barcelona

Entenem l’educació com un tre-
ball de col·laboració entre escola, 
família i alumnes.
Carrer de Copèrnic, 34,  
08021 Barcelona

La perruqueria de 
Santaló
Carrer de Santaló, 26, 
08021 Barcelona

El nostre segell de 
qualitat són els nos-
tres productes.
Mercat del Ninot,  
08036 Barcelona, 

Et cuidem, Naturalment.
C Bolivia, 19 
08018 Baercelona

Espacio pensado para 
que escapes de la rutina, 
relajado y tranquilo
Enrique Granados, 56 
Barcelona

La confecció d'aquesta revista ha estat possible 
gràcies a la col·laboració desinteressada d'alguns 
pares i mares de la Nausica, així com de diversos 
comerços vinculats a famílies d'alumnes i d'exa-
lumnes que han permès que un any més tinguem 
entre les mans un nou exemplar de Capicua. I per 
molts anys més!

Gràcies, llibreria Re-Read! 
La llibreria Re-Read ha patrocinat el taller de collage que la classe de 6è va realitzar conjunta-
ment amb l'estudi Talking, i que ha servit per il·lustrar aquesta revista.

GRÀCIES,  
COl·LABORADORS!
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A tots,  quan arriben aquestes dates, grans, 
petits i petites, se'ns belluga  un cuquet 
inquiet.

Comencen les vacances desitjades que 
ens omplen de descobertes, colors, olors, 
sensacions i sobretot i molt especialment als 
alumnes de 6è, que es preparen pel nou viatge 
cap a la Secundària.

6è!! Quina il·lusió aquest vol que inicieu!
Què bonic és veure-us créixer!  
Marxeu de Nausica.....després d'anys de 
compartir junts tantes i tantes vivències.  

És un adéu amb un somriure  perquè sabem 
que és un canvi important i bo per vosaltres, 
i alhora engrescador...mica en mica us feu 
grans, què més us podem desitjar?

....i recordeu!  
Nausica sempre tindrà les seves portes 
obertes de bat a bat....
Nausica sempre serà un trosset de casa vostra
Nausica us desitja un bon enlairament 
d'aquest vol.

Nausica estarà sempre aquí per vosaltres.

BONA SORT, 6è
1	Sofia	Berger	2 Mar Casasayas Roca 3 Héctor Civera 
Busquets 4 Abril Fernàndez Cano 5 Bruna Gili Serch  

6 Andrea Giménez Trillas 7 Nora Giménez Trillas  
8 Mia Granell Serrat 9 Jana Isanta Figueras  

10 Berta Llauradó Serra 11 Amaia Mailan Ruiz  
12 Mariona Mallafrè Cabadés 13 Maria Margarita 

Mbela Mba 14 Roger Oller Aran 15 Berta Padrós Balius 
16 Carolina Pestana  Pauli 17 Najwa Piera Foronda  

18 Núria Roura Autonell 19 Marcos Sagarra Navarro  
20 Tomás Sagarra Navarro 21 Nora Sans Canela  

22 Shanti Soler Ruiz 23 Eric Soria Ponseti  
24 Roc Suriñach Carrió 25 Vian Watson Alabart
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