
Alumnes de P5 de l’Escola Cèsar August (Tarragona) 
2016	  -‐	  2017	  



VISITA	  	  DEL	  	  MAGINET	  	  PELACANYES	  	  I	  	  LA	  	  
TECLETA	  A	  	  LA	  	  NOSTRA	  	  ESCOLA	  



 
TOT VA COMENÇAR QUAN EL SAID I LA SEVA FAMÍLIA VAN HAVER DE MARXAR DEL SEU 
PAÍS PERQUÈ HI HAVIA GUERRA. 
DE SOBTE VAN ARRIBAR A TARRAGONA I VAN ANAR A VEURE AL MAGINET PELACANYES 
QUE ELS HI VA DONAR LA BENVINGUDA COM A TOTES LES PERSONES QUE ARRIBEN A LA 
NOSTRA CIUTAT.  LLAVORS EL SAID VA COMENÇAR UN VIATGE PER TARRAGONA  AMB ELS 
NENS DE P-5 DEL CÈSAR AUGUST JUNTAMENT AMB LA SEVA AMIGA LA TORTUGA TUGA  I  
……… 
 
PUGEM  AL  TREN  DE  LES  EMOCIONS  !!!!!!  
 

I	  ......	  

CANÇÓ:	  	  EL	  	  MÓN	  	  SERIA	  

(Clicar	  a	  sobre	  en	  vista	  normal)	  



LA POESIA ENS FA REFLEXIONAR……. 

JOANA	  	  RASPALL	  

COM	  	  ENS	  	  SENTIRÍEM	  	  NOSALTRES	  ????	  

(Clicar	  a	  sobre	  en	  vista	  normal)	  



DESCOBRIM  LA  CIUTAT !!! 
LA	  	  TORTUGA	  	  TUGA	  	  JA	  	  ESTÀ	  	  EN	  	  
MARXA	  



ALEGRIA : LA CLAU DE LA FELICITAT 

-‐  ÉS	  	  UN	  	  TRESOR,	  EL	  MÉS	  VALUÓS	  DE	  TOTS	  
-‐  LA	  	  MÚSICA	  	  DESPERTA	  	  LA	  	  FELICITAT	  
-‐  SE	  	  SENT	  

CANÇÓ	  	  DE	  	  LA	  	  FELICITAT	  

(Clicar	  a	  sobre	  en	  vista	  normal)	  



MAGINET	  	  	  	  PELACANYES.	  	  LLUÍS	  	  M.	  	  SAUMELLS	  

-‐  ESTÀ	  	  CONTENT	  
-‐  DÓNA	  	  LA	  	  BENVINGUDA	  	  ALS	  	  CIUTADANS	  	  



      AMOR  

-‐  SOVINT	  	  	  L´AMOR	  	  I	  	  LA	  	  FELICITAT	  	  VAN	  	  JUNTS	  
-‐  NOMÉS	  	  CAL	  	  OBRIR	  	  EL	  	  COR	  



FAMÍLIA	  	  PESCADORA	  	  .	  	  	  	  JOSEP	  	  AGUSTÍ	  	  
FELIU	  

-‐	  TREBALLEN	  	  JUNTS	  



POR: LES  EMOCIONS  ENS  MOUEN 

-‐  ENS	  	  FA	  	  SENTIR	  	  MALAMENT	  
-‐  CRIDEM	  
-‐  ENS	  	  AMAGUEM	  



FONT	  	  DEL	  	  CENTENARI.	  	  JOSEP	  	  VILADOMAT	  	  I	  	  MASSANAS	  

-‐	  S´	  AMAGUEN	  



TRISTESA:    LES  ULLERES  DE  
                     VISIÓ  EMPÀTICA                               

-‐	  OBSERVAR,	  PENSAR	  	  I	  	  PREGUNTAR	  	  COM	  	  ES	  	  SENTEN	  	  ELS	  	  
ALTRES	  



ELS	  	  HEROIS	  O	  	  ESTÀTUA	  	  DELS	  	  DESPULLATS.	  	  	  JULIO	  	  ANTONIO	  

-‐  ES	  SENTEN	  	  SOLS	  
-‐  ES	  SENTEN	  	  MALAMENT	  



CALMA:  QUIN  DIA  MÉS   
               EMOCIONANT ! 

-‐  QUAN	  	  DESCANSEM	  	  ESTEM	  	  EN	  CALMA	  
-‐  LA	  	  TROBEM:	  QUAN	  	  BUSSEGEM,	  QUAN	  	  MIREM	  	  

EL	  	  CEL,	  	  QUAN	  	  ENS	  	  FEM	  	  	  PETONS	  I	  ABRAÇADES	  
-‐  ÉS	  	  AGRADABLE	  



AVI	  	  	  VIRGILI	  .	  	  	  	  JOSEP	  	  AGUSTÍ	  	  FELIU	  

-‐	  ESTÀ	  	  TRANQUIL	  



RÀBIA: EL  PARTIT  DE  FUTBOL 

-‐ESTEM	  	  ENFADATS	  	  I	  	  NERVIOSOS	  



EL	  	  NEN	  	  DE	  	  L´	  OCA.	  	  	  JOSEP	  	  PUJOL	  	  MONTANÉ	  

-‐	  LLUITA	  	  AMB	  	  L´OCA	  



 
 
 

       FINS  AVIAT  !!!!!! 

ESPEREM	  	  QUE	  	  US	  	  HAGI	  	  AGRADAT	  	  MOLT	  I	  	  UN	  	  PETÓ	  	  BEN	  	  FORT	  	  !!!	  

(Clicar	  a	  sobre	  en	  vista	  normal)	  


