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EDITORIAL: NEUS CARDONA MARCET

Un any més publiquem la revista 
de l’escola.

Com és habitual en l’actualitat,  
aquesta publicació també ha so-
fert retallades i és per això que 
enguany n’editarem dues, una al 
febrer i una altra a fi nal de curs.

Podreu gaudir d’una petita mos-
tra de les activitats que els alum-
nes han portat a terme al llarg 
d’aquests mesos, un període de 
temps destacat per la incertesa 
i la preocupació pel futur de les 
nostres escoles al poble.

Com a claustre només us volem 
transmetre la nostra aposta per 
una escola pública de qualitat i 
remarcar que... 

“TOTS VOLEM 
CRÉIXER A 

CASTELLBISBAL”ISABEL RODRÍGUEZ
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Durant el curs passat els/les alumnes de 6è vàrem començar el projecte de construcció d’un ga-
lliner. Ens va costar molt posar-nos d’acord en com havia de ser, els materials necessaris, el lloc 

on s’havia d’instal•lar, els permisos 
ofi cials que necessitàvem,... Finalment, 
després de visitar una granja i veure els 
diferents galliners que s’acostumen a 
tenir, ens vàrem decidir per encarregar 
totes les peces necessàries per construir 
el nostre. Així la nostra gallina, la “Ne-
greta”, tindrà més espai i viurà millor.

Tot el material venia en unes capses de 
cartró, i a cada capsa hi havia un full on 
explicava com s’havia d’anar muntant 
el galliner pas per pas.
Amb gran entusiasme vàrem baixar al 

pati i en grupets de 6-8 alumnes vàrem començar a obrir les capses, numerar les peces i inter-
pretar els dibuixos per poder muntar-lo. A vegades teníem dubtes i havíem de tornar a llegir la 
informació. El Sr. Antonio, la Txell i el Josep també ens donaven un cop de mà i ens ajudaven 
amb les eines: els serjants, els tornavisos,... 
Un cop acabat de muntar-lo hem fet el trasllat del 
galliner entre tots perquè pesava molt. Hem fet 3 
grups de 16-17 persones i així ha estat molt fàcil 
portar-lo. L’hem instal•lat al costat de l’hort; allà 
tenim presa d’aigua corrent i podem guardar a la 
caseta de l’hort totes les eines i els materials ne-
cessaris. 
Un altre dia vàrem escriure les normes que s’han 
de tenir en compte, perquè hi ha alguns nens que 
acostumen a tirar pedres a la “Negreta” i els hem 
hagut d’explicar que això està molt malament.
Volem agrair al Sr. Antonio i al Sr. Miquel, els 
conserges, el seu ajut i tots els seus suggeriments.

           
     
     
                                                                                                                              Alumnes de 6è

CONSTRUCCIÓ DEL GALLINER
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LA CLASSE DELS VAIXELLS

ELS 
CAVALLS JUGAR A 

COTXES
ELS 

CONTES

ELS 
ANIMALS

LES BICIS
ELS PATI-
NETS I EL 
TOBOGAN

ELS 
PATINETS

LA 
CUINETA

LES BICIS 
I ELS 

CAVALLS

LA 
CUINETA

LA 
CUINA

ELS 
CAVALLS

PINTAR
 I LA 

CUINETA 
JUGAR A LA 

CUINETA
ELS 

COTXES

LA 
CUINETA

ELS 
CAVALLS

LA 
CUINETA LES BICIS

ELS 
TRENS

LA 
CUINETA

LES
CONSTRUC-

CIONS

LES 
BICIS

ELS
CONTES

ELS 
CONTES  I
 PINTAR

Què us agrada més de l‛escola?
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LA CLASSE DELS TRENS

FER 
PSICO

EL POTATO 
I EL TREN

EL TREN EL 
POTATO EL TREN

LES 
NINES EL PIU-PIU 

I EL CUC 
BADUC

EL PATI LA 
PLASTILINA

LES 
NINES

EL
 POTATO

ELS
 CONTES

EL
  PIU-PIU

EL 
PIU-PIU

 
ELS

CONTES

EL TREN

LA 
PLASTILINA LES 

NINES

ELS 
PUZZLES

EL 
POTATO EL TREN

LA 
PLASTILINA

LA 
PLASTILINA

LA 
PLASTILINA

LA 
PLASTILINA

Què us agrada més de l‛escola?
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ELS NENS I NENES DE P-4 HEM TREBALLAT PICASSO.
VAM FER UN TALLER, ON EL FRANC I EL XAVI ENS VAN ENSEN-
YAR MOLTES OBRES DE L’ARTISTA I VAM FER UN  RECORREGUT 
AL LLARG DE LA SEVA VIDA. AIXÍ VAM ENTENDRE PERQUÈ PI-
CASSO PINTAVA D’AQUELLA MANERA TAN “ESTRANYA”.
A MÉS, VAM ANAR CREANT UN PETIT MUSEU AMB OBRES DE 
L’AUTOR.
DESPRÉS, NOSALTRES ENS VAM CONVERTIR EN UNS AUTÈN-
TICS PINTORS I VAM FER LA NOSTRA OBRA D’ART.
ENS HO HEM PASSAT MOLT BÉ!!!

P4 TREBALLA PICASSO
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ELS NOMS DE LES AULES DE CICLE INICIAL
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Aquest any els nens 
i nenes de 3r, per tal de 
millorar l’expressió oral  
i aprendre a parlar en pú-
blic, estem exposant els 
nostres miniprojectes da-
vant els companys i com-
panyes de la nostra classe.
Cada setmana la mestra 
tria un nen o una nena 
que ha de preparar a casa, 
amb ajuda dels pares, un 
petit escrit i un mural 
sobre el tema que més 
li agradi i que després 
explicarà  als seus com-
panys/es. Alguns dels te-
mes que ja han sortit són: 

els animals, les plantes, 
els vehicles, els països, la 
prehistòria, els volcans, 
els esports, etc. Aquests 
miniprojectes, una vegada 
s’han exposat, els pengem 
al suro del passadís perquè 
els puguin veure  tots els 
nens i nenes de l’escola. 

Els nens i nenes de 3r

ELS NOSTRES MINIPROJECTES

Aquest any els alumnes de 4t han fet panellets. A la clas-
se de 4t van venir a ajudar els alumnes de P3 i els de P5.
Cada un de nosaltres es va posar amb un nen petit i vam fer els pane-
llets de xocolata, pipes, coco, pinyons, cirera,… Van sortir molt bons!

Per Judith Cuerva

Fem panellets
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Durant el primer  trimestre 
els nois i noies  de 5è A  hem 
fet unes representacions de 
teatre sobre unes sèries de 
televisió com, per exem-
ple, Violetta, Crackòvia, 
Buena suerte Charlie, Big 
Time Rush, Mi niñera es 
un vampiro, Mi perro tiene 
un blog... Alguns grups ens 
hem disfressat, per anar com 
els personatges de les sèries 
amb perruques,  samarre-
tes, maquillatge, auricu-
lars, gorres... Ens havíem  
d’aprendre el guió, n’hi havia 
de més llargs i de més curts.
Violetta és una sèrie que 
tracta d’una noia  que va a 
un estudi on coneix els seus 
companys i companyes i 
que vol aconseguir  el seu 
somni, que és cantar i pas-
sar per moltes aventures.
Mi perro tiene un blog   va 
sobre un gos que par-
la i que també hi pas-
sen  moltes aventures.
Mi niñera es un vampiro 
tracta d’uns nens que són 
amics i la seva àvia els ex-
plica trucs de màgia perquè 
ella és una bruixa i resulta 
que un  dels  amics té  vi-
sions quan toca una persona 
i que a la seva mainadera la 
veu com una vampiressa.
Big Time Rush explica 
la història d’uns nois que 
canten i que són amics i 
que sempre es posen en 

embolics. Algunes vega-
des, quan composen les 
cançons, no els surten bé 
i el cap del grup s’enfada.
Buena suerte Charlie   és una 
sèrie que tracta d’una famí-
lia de cinc nens que sempre 
es posen en problemes i, fi -
nalment, Crackòvia és una 
sèrie molt divertida on els 
personatges representen, 
imiten i se’n riuen dels ju-
gadors de futbol, dels seus 
entrenadors i presidents. 
Ens ho hem passat molt 
bé amb aquestes represen-
tacions, tant quan hem fet 
d’actors com quan hem 
fet de públic. Amb les dis-
fresses d’alguns personat-
ges hem rigut d’allò més.
Totes aquestes sèries es 
poden veure als següents 
canals de televisió: Dis-
ney Channel, TV3, Clan...

Per Raquel Vendrell i Cristian Gutiérrez

ELS PETITS ACTORS DE 5è A
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Aquest any per la Castanyada ens ho hem passat molt bé. Durant el matí hem explicat contes, 
hem ballat molt  i hem fet tallers. A P3 hem fet cargols, a P4 hem fet una bosseta de fulles 
seques i a P5 hem fet lleons i guepards amb fulles. 

A la tarda, ens ha vingut a veure Maria la Castanyera, i hem fet danses en el seu honor. 
Després ens hem maquillat i hem jugat al pati.  Hem tingut una bona Castanyada!! 

EDUCACIÓ INFANTIL
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        CICLE INICIAL
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       CICLE  MITJÀ
Aquest any, per celebrar la Castanya-
da, l’Ajuntament ens ha preparat una 
festa per a totes les escoles del poble.
Ens vam ajuntar al parc de 

l’Ajuntament per veure un espectacle molt divertit de la Ma-
ria Castanyera: vam ballar el Bugui-bugui, vam fer un tren 
txup-txup i vam collir els cargols que la Maria havia perdut.
A la tarda els nens de 3r vam fer uns fantasmes de llana per celebrar 
Hallowen i vam menjar castanyes torrades que eren ben bones!!

Alumnes de 3r
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             CICLE  SUPERIOR

La mestra d’anglès, la Nie-
ves, ha vingut a la nostra 
classe amb els nens i nenes 
del cicle inicial. Ens han vin-
gut a cantar una cançó en an-
glès per celebrar Halloween. 
Ens ha agradat molt aquesta 
visita i al fi nal, els  hem do-
nat un caramel a cadascú.

HALLOWEEN

El dijous 31 de octubre, dia de la Castanyada i Hallowen, al matí vàrem anar al Parc 
Folch i Torres a veure una obra de teatre. A la tarda, com a manualitat, els/les alumnes 
del cicle superior vam fer un penjaportes amb “goma eva”.  Tots eren molt macos i molt 
originals i vam escriure missatges com: “No entreu”, “Prohibida l’entrada”,...
Després d’acabar les classes, cap a les 16,30h, els pares, mares i alumnes de 6è vam 
organitzar la festa de la Castanyada. Els nens i nenes de 6è, vam preparar uns quants 
tallers i jocs per als nens més petits. Les paradetes que vam muntar eren: “petar globus”, 
“fer imants”, “marcar gols en una porteria”, “mini golf”, “polseres fetes amb anelles”, 
“tira llaunes”, “maquillatge de cares” i “fer punts de llibre”.
Molts alumnes de l’escola van participar-hi, mentre els pares i mares es van encarregar 
de vendre paperines de castanyes torrades i donar sucs. 
Ens van sobrar unes quantes castanyes i les vam anar a vendre a la plaça de l’Església. 
Dèiem a la gent que era per recaptar diners per a les colònies de sisè, que les farem al 
tercer trimestre.
Ens ho vam passar molt bé i feia goig veure tanta gent col·laborant.

                                                                   Lènia Solé i Mònica Gargallo – 6è A

FESTA DE LA CASTANYADA
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SORTIDA AL ZOO
EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2013, ELS NENS I NENES DE LES CLASSES DELS 
LLEONS I DELS GUEPARDS, VAM ANAR AL ZOO. 

VAM FER UN TALLER ON ENS VAN EXPLICAR COSES DELS LLEONS I DELS 
GUEPARDS.

L‛ESPECTACLE DELS DOFINS ENS VA AGRADAR MOLT!!!.

AQUEST SÓN ALGUNS DELS ANIMALS QUE VAM VEURE.
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ELS NENS I NENES DE CICLE INICIAL
HEM ANAT A FER LA VEREMA
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El Natupark és  molt divertit i ens ho hem passat pipa.
Hi havia diferents nivells: verd, blau, taronja, vermell i negre.
Hi havia diferents proves, amb tirolines, troncs… Portàvem arnesos a la 
cintura que pesaven una mica.
També hi havia una corda de vida de color vermell i ens havíem d’agafar 
amb els arnesos.

Vam fer una prova per començar el circuit i anàvem passant pels 
arbres.
Molts nens/es tenien por, però altres no. Hi havia alguns nens/es que 
eren molt valents/es i van pujar al circuit taronja. Alguns es saltaven 
nivells: per exemple el verd per fer el blau directament.
En el circuit negre i vermell no podíem pujar-hi perquè encara som 
petits.
Hi havia unes vistes estupendes. 
Ens va encantar i ens agradaria tornar-hi amb els pares.
                                                                  

                      Els nens i nenes de tercer

A les 9 del matí vam anar caminant per un caminet i després en arribar ens vam trobar amb la Bibiana. 
(Andrea Lora)
Les professores ens van donar tres fulls per treballar. (Ghizlan)
Vam fer tres grups 4tA, 4tB i 4tC. (Laia)
Quan vam arribar-hi vam esmorzar. (Paola)
Vam visitar el bosc mediterrani de Can Campanyà i vam veure 
quatre arbres.
L’àlber és del Bosc de ribera. La fulla per davant és verda i per 
darrera blanca. (Kevin)
L’àlber és un arbre caducifoli, les fulles són ondulades. (Judith)
És un arbre molt alt i no hi veiem cap fruit. (Ainara)
L’alzinar del Montserrat té unes alzines que ja estan una mica 
crescudes. (Mireia Casado)
El nom científi c de l’alzina és Quercus Ilex. (Andrea Girón)
El seu fruit és l’aglà. (Aleix)
Les seves fulles són allargades i dentades. (Teima)
El roure (Quercus Pubescens) és un arbre caducifoli i les seves fulles són ondulades i el seu fruit és 
l’aglà. (Mireia Gonzàlez)
El pi blanc (Pinus Halepensis) és un arbre perenne i té les fulles punxegudes amb forma d’agulla verd 
clar. (Neus)
La Bibiana ens va ensenyar un ratpenat i més coses. (Guillem)
Ens ha ensenyat pells d’animals i fotos. (Sergi )
Després vam arribar a l’escola i vam pujar a la classe. (Andrea Jul)

Els alumnes de 4tB estem treballant el projecte dels castells, per això el passat 14 de gener vam visitar 
el Castell de Sant Martí Sarroca, construït al s.X per ordre del comte Galí de Sant Martí  i situat al turó 
de la Roca a l’Alt Penedès.

També vam veure l’església de Santa Maria construïda al s.XII. Hi 
destaquen el seu absis considerat dels millors del romànic europeu, 
el retaule gòtic del 1415 i el retaule barroc del 1718. Com a curio-
sitat és l’única església a Catalunya que la cúpula descansa sobre 
petxines.
Vam aprendre molt i ens ho vam passar genial.
Si voleu saber més coses sobre castells i veure més fotografi es ens 
podeu visitar a la nostra pàgina, al blog de l’escola.

VISITA  A  UN  CASTELL

natupark

BOSC MEDITERRANI I BOSC DE RIBERA (Can Campanyà)



Soques
ica

17

H

E

M

A

N

A

T

A

Ens ha agradat molt la sortida. Hem fet moltes activitats, com ara fer una 
polsera, jugar a un joc de reciclatge, visitar les instal•lacions i respondre unes 
preguntes amb una “tablet”. 
També ens han explicat en quins contenidors hem de llençar els aliments i els ob-
jectes fets amb vidre, paper i plàstic.
L‛activitat que més ens ha agradat ha estat fer les polseres. Es feien amb ane-
lles de llaunes de refresc que nosaltres mateixos havíem portat. Però quan més 
hem al•lucinat, ha estat quan hem vist totes les deixalles que passaven per les 
passarel•les. Hi havia coses gairebé noves!!!
D‛aquesta visita, hem tret moltes conclusions, com ara que hem de llençar les 
deixalles al seu contenidor i que la gent gairebé no recicla. També hem de donar 
les gràcies als treballadors de la planta de triatge per tot el que s‛esforcen.

Ander Gómez  i Hèctor Rodriguez 6è B

Jo penso que no tothom recicla i que qui no ho fa, hauria d‛anar allà per adonar-se 
del que fa al no reciclar.
M‛ he adonat que hi ha gent que s‛ esforça molt per deixar la Terra neta, reutilit-
zant, reduint i reciclant.
Jo sincerament admiro  les persones que fan tot el possible per deixar el món net 
i m‛he adonat que he de reciclar tot el que pugui.

 Víctor Rodríguez 6è B    

VISITA A LA PLANTA DE 

TRIATGE
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As many of you know, Halloween is widely celebrated on  31st October all over the World.  
Halloween is a very old festival. It is more than two thousand years old.
Halloween originally celebrated death and the end of the year. 
Today Halloween is mainly a festival of fun. Children dressed up as scary characters. They 
have parties and play tricks on people.

In Mare de Déu de Montserrat and from the English department, we have tried to recreate a bit 
of this tradition with our pupils just to get them close to some aspects of the English culture 
and folklore.

We started fi rst by decorating the corridors with some scary creatures

In First Cycle, pupils made their own masks based on the most popular Halloween characters: 
bats, pumpkins, witches and black cats. After doing so, they were prepared enough to knock on 
different doors and to ask for some sweets. But in order to get the candies, they were expected 
to say the most typical Halloween question, “Trick or treat? ”.

Once the doors were open, pupils sang a song before getting the sweets:

“Girls and boys go out to play
The moon is bright on Halloween night.
Take your candles, take your masks,
The moon is bright on Halloween night.
Look for witches, look for ghosts,
The moon is bright on Halloween night
Abra cadabra wizzy boooooo!
I just want to play with you.”

In Third Cycle pupils wrote some compositions about their favourite monsters, their physical 
appearance and the traditions related to them. They also presented their fi nal works orally in 
front of an audience.

HALLOWEEN
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Crossword 2

Down 
1. What do witches use to fl y?
2. A costume ______.
3. Bony monster.
4. Scary thing that says boo.
5. Children carve this vegetable.
7. Kids get lots of this.
  Name that monster:
A __________ is a monster that says boo and 
haunts houses.

A __________ is a monster that drinks blood 
and doesn’t like garlic.

Now, test your Halloween knowledge in this cross word. Have fun.

Happy Halloween!

Across 

1. Small black animal that can fl y.
5. A costume with an eye patch and a sword.
6. A monster with many bandages.
7. A witch’s pet.
8. _____-or-treat!
9. _______ house. 
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EL  NADAL HA ARRIBAT A L’ESCOLA I ELS MÉS PETITS VAM CELEBRAR-HO AMB ELS 
NOSTRES COMPANYS.
EL PRIMER DIA DEL MES DE DESEMBRE VAM COMENÇAR UN LLIBRE MOLT ESPECIAL. 
A DINS HI HAVIA LLIBRETS PETITS, EN TOTAL 24, QUE EREN ELS DIES QUE FALTAVEN 
PER NADAL. CADA DIA, UN NEN O NENA DE LA CLASSE SE N’ENDUIA UN.
EL PRIMER A FER-NOS LA SORPRESA VA SER EL TIÓ. VA ARRIBAR DE LA MUNTANYA 
PERQUÈ ALLÀ FA MOLT FRED I VOLIA ESTAR CALENTÓ A LA NOSTRA CLASSE.
DURANT DIES I DIES LI VAM DONAR MENJAR I EL TAPÀVEM AMB UNA MANTETA. UN 
DIA, QUAN VAM ARRIBAR AL MATÍ, HAVIA DESAPAREGUT. ENS ESPERAVA A LA SALA 
DE PSICO PER FER-LO CAGAR I … SORPRESA: HI HAVIA NEULES I TORRONS PER  A   
TOTHOM.
TAMBÉ VAN VENIR ELS PATGES. I ELS QUE VAM DONAR LA CARTA PER ALS REIS DE 
L’ORIENT. CADA CLASSE VA DECIDIR QUÈ VOLIA DEMANAR I ENTRE TOTS LA VAM 
ESCRIURE.
EL DILLUNS 16, ESTÀVEM MOLT I MOLT NERVIOSOS, JA QUE AQUELL DIA ERA LA CAN-
TATA I HO HAVÍEM DE FER MOLT BÉ PERQUÈ ELS PARES VEIESSIN QUE HAVÍEM TRE-
BALLAT MOLT.
L’ÚLTIM DIA VAM FER UNA FESTA AL PAVELLÓ DE L’ESCOLA TOTS JUNTS I DESPRÉS 
ENS VAM ACOMIADAR  DELS NOSTRES COMPANYS A LES AULES.

EL NADAL A EDUCACIÓ INFANTIL
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El dia 16 de desembre  els nens  i  les  nenes de primer van cantar “Ja som al 
desembre dia 24”  i els nens i les nenes de segon “M’agrada el Nadal” i després 
tots junts “És un desig”.
La Sara va cantar l’himne de l’escola amb més companys d’altres cursos.
Van venir tots els pares i mares de l’escola Montserrat. Ens va agradar molt  
perquè cantaven tots els nens i nenes de l´escola Montserrat, alguns nens i 
nenes tenien vergonya i alguns altres no. Va ser molt divertit alguns  pares ens 
van gravar en vídeo. Ens ho vam passar bomba, ens vam haver de posar molt 
elegants.
L’ Alberto dirigia totes les nadales i ho va fer molt bé.
Les mestres també van cantar la cançó  “És un desig” amb nosaltres.
Vam anar a l’auditori a cantar les cançons.

                                                                  
                                Alumnes de 2n A

EL NADAL A CICLE INICIAL
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Dijous 19 de desembre a la tarda, el dia abans de marxar de vacances de Nadal, 
els nens i nenes de 3r vam fer una gimcana al pavelló. Hi havia 5 proves diferents 
(cursa de sacs, transport de pilotes gegants, circuit d’equilibris, jocs de punteria i 
infl ar i petar globus). Ens van dividir en 5 grups. A cada grup hi havia un capità i 
una capitana que dirigia el grup i si superàvem les proves ens posaven un punt al 
paper de puntuació. Al fi nal vam fer el recompte de punts i vam quedar empatats 
i ens van donar una xocolatina a cadascú.Va ser molt divertit!!!

Alumnes de 3r

L’últim dia d’escola abans de les vacances de Nadal, al matí, tots els nens i nenes 
de l’escola vam anar al poliesportiu, però no per cantar les nadales com altres 
anys, sinó per veure un espectacle que era com un concurs on participaven tots 
els mestres de l’escola.
Primer de tot, l’Alberto ens va fer un joc per barrejar-nos i així poder fer més 
amics. Després alguns mestres havien de cantar alguna de les nostres nadales, uns 
altres havien d’endevinar el nom de tots els bessons i bessones de l’escola, uns 
altres van haver de portar el Josep a sobre d’una fusta amb rodes...Després vam 
jugar una bona estona al pati i vam acabar el dia a la classe, obrint els regals de 
l’amic invisible, fent l’aperitiu i ballant. Va ser molt divertit!!!
                                                                                                      Alumnes de 4t A

CELEBREM L’ÚLTIM DIA DEL TRIMESTRE!!!

ELS ALUMNES DE 3r FEM UNA GIMCANA
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Durant les últimes setmanes del 1r trimestre, vam estar decorant les fi nestres i els passadissos 
del cicle superior. Vam fer uns fl oquets de neu que vam penjar a les fi nestres de la classe i als 
passadissos, i unes lletres de feliç 2014 i bon nadal que vam enganxar al suro del passadís.

Els dies abans del concert de Nadal, també vam estar preparant les cançons que havíem de 
cantar davant dels pares, les cançons que va triar l’Alberto per a nosaltres van ser: “La Repú-
blica de la Tramuntana”, “La Vida es Bella” i “Heal the World”.  
El dia del concert els solistes estaven molt nerviosos, però tots ho vam fer genial, tant el cor 
com els solistes. A més a més, aquest any vam tenir música en directe, un grup de músics va 
acompanyar tots els cursos.

L’últim dia del trimestre, al matí, l’Alberto ens va preparar una animació al pavelló i va fer 
actuar  als mestres de l’escola. 
Els nostres tutors van haver de cantar la cançó de Color esperanza, el Josep va haver de pujar 
en patinet i la Meritxell va haver de cantar una cançó de gosspel.  

Per acabar, la Neus i l’Alberto van cantar l’himne de l’escola i van donar els premis dels 
pessebres. 

Després del pati, vam fer l’amic invisible. Aquest any havíem de portar un regal i una postal 
elaborada per nosaltres i van ser molt xulis. Després van repartir els informes i ens vam aco-
miadar dels nostres companys i companyes i dels nostres mestres.

EL NADAL A L’ESCOLA

Fet per: Nerea Aparicio, Victòria Tamayo, Paula Reiz i Claudia Roman (5è B)
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 PRIMER CONCERT PER LA PAU 
 I LA SOLIDARITAT  

              Arnau Barbero (4tC)                 
                  Ho  vam fer 
                     molt bé                     
             
             

Marta Herrero (2nA)

     PERFECTE!

    Sara Sanmiguel (2nA)
          Increïble!!!

  Daniel Ayllón (3rB)
            Fantàstic!

                           
   Carla Díaz (3rB)
                         Súper!

 Alejandro Toimil (4tA)
Em vaig sentir com            
un rockero!!!!!!!!!

      Laura Oriol (6À)
       Em va agradar 
     We are the world 

      Víctor Vargas (6è A)

Lidia Rauet (6èB)
 Emoció i nervis

Àlex Garcia (6èA)
Impressionant!

   Una impressió molt maca!!

Gisela Mariner (5èA)
Molt divertit.!!

Ivan Godoy (2nA)
 Xulíssim!
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El temps de dinar és  un moment on els infants aprenen hàbits                    
alimentaris, higiènics i de relació social amb un enfocament educatiu, per 
aquest motiu tenim especial cura en l‛elaboració dels menús, intentant que 
siguin el més equilibrats possible.
Oferim una cuina, in situ, on la manipulació dels aliments es realitza a la 
nostra escola amb la tecnologia més innovadora, però conservant totes 
les propietats gustatives i nutricionals.

Oferim:

• Dieta mediterrània
• Cuina tradicional
• Menús adaptats
• Selecció acurada de les primeres matèries
• Sostenibilitat amb productes de proximitat
• Control higiènic i sanitari. 

Confeccionem els nostres menús basant-los en la dieta mediterrània i 
amb professionals experts en dietètica.

Mantenir una alimentació saludable durant la infància és un dels fac-
tors més importants per contribuir a un creixement correcte i ajuda a        
prevenir el sobrepès i l‛obesitat.  

 ELS  NOSTRES  MENÚS
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ACONDICIONEM L’HORT PER COMENÇAR A 
TREBALLAR

Preparem la terra

La primera feina que hem fet 
quan hem començat el curs ha 
consistit en arrencar herbes, 
remoure la terra i col•locar les 
passarel•les per separar els dife-
rents espais on després treballa-
ran tots els nivells de l’escola.
Els/les alumnes del cicle mitjà i 
cicle superior hem fet tot el tre-
ball de preparació de l’hort per 
deixar-lo a punt.

Fem servir el motocultor

Després d’arrencar totes les ma-
les herbes i estovar la terra, hem 
vist la necessitat de passar el 
motocultor per acabar de deixar 
la terra en condicions per plan-
tar. Hem tornat a col·locar les 
passarel•les i així cada curs sap 
el lloc que li correspon aquest 
any.
Tots ens hem posat a treballar de 
valent.

Afegim el compost 
del compostador

Després d’uns quants mesos de fer 
funcionar el compostador, que tenim 
al costat de l’hort, hem pogut obtenir 
força compost per afegir a la terra de 
l’hort i aconseguir una terra molt bona 
per al cultiu.
Quan ja han estat col•locades les 
passarel·les, que divideixen l’hort en 
els diferents espais, ha estat el mo-
ment en què tots els cursos han co-
mençat la seva feina de pagès.

Alumnes de 6è
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INSTAL·LEM CAIXES 
NIU AL PATI

Durant aquest mes de gener, els/les alumnes de 6è hem instal•lat unes 

quantes caixes niu als arbres que tenim al pati. Són unes caixes niu que 

vàrem construir el curs passat i ara és un bon moment per penjar-les als 

arbres. Dins de cada caixa 

hem posat un petit niu fet de 

fi bres de cànem. D’aquesta 

manera esperem ajudar els 

futurs ocells i que les dife-

rents espècies prenguin 

aquestes caixes com a casa 

seva per fer la posta d’ous.

                         Alumnes de 6è
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Com passa el temps!! 
som al mes de febrer i ja 
hem compartit una pila de 
festes.
El passat 31 d’octubre es 
va celebrar la festa de la 
Castanyada. Com ja és 
tradicional, els alumnes 
de 6è van organitzar la 
festa i aquella tarda van 

vendre castanyes al preu 
de només 1 euro per pa-
perina. Aquest any però, 
hi ha hagut una novetat,  
al matí ens vam unir a la 
festa  que va organitzar 
l’Ajuntament a  la Plaça  
Folch i  Torres barrejant-
nos amb les altres escoles 
del poble.

 
Les cantades de Nadal es 
van succeir amb fl uïdesa 
i tots: pares, mares, pro-
fessors i sobretot alumnes 
vam poder gaudir del tre-
ball i la il•lusió de grans 
actuacions dalt l’escenari. 
Des de l’Ampa agraïm a 
les mares que van ajudar 
el dia de l’espectacle i a 

l’Escola  per  la  feina  rea-
litzada, i també felicitem a 
tots el nens i nenes i molt 
especialment a l’Alberto: 
Gràcies, vàreu estar ge-
nials!
Aquest any el Tió ens 
ha cagat el que és tradi-
cional: neules i torrons. 

Els més petits van picar 
amb força per aconseguir 
aquests regals. Els Reis 
d’Orient també van res-
pondre a les cartes escrites 
per tots els nens i nenes i 
van deixar regals a totes 
les aules.,des de castells, 
nines, cotxes i contes per 

als més petits fi ns a llibres 
i jocs per als més grans. 
Totes les classes van te-
nir quelcom per compar-
tir, i no hem d’oblidar que 
l’Ampa també “parla” 
amb el Patge Reial i ajuda 
a què arribin regals.

CASTANYADA, NADAL I REIS
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Aquest any s’ha ini-
ciat una nova activitat 
extraescolar articulada 
des de l’AMPA. Gràcies 
a la col•laboració de 
l’Escola, ha estat pos-
sible oferir l’activitat 
extraescolar d’anglès 
al migdia utilitzant les 
pròpies instal•lacions 

del Centre. S’imparteix  
als alumnes des de P4 
fi ns a 6è de Primària 
amb el professorat de 
l’acadèmia Educa’t 
Castellbisbal i respec-
tant els torns de men-
jador. Ha tingut un 
gran seguiment des del 
començament ja que 

combina una bona qua-
litat d’ensenyament 
amb uns preus molt 
ajustats. 

Qui hi estigui intere ssat 
pot deixar una nota a la 
bústia de l’AMPA.

ACTIVITATS   
EXTRAESCOLARS

La Maribel Orte-
ga, mare de 5 fills 
que han passat per 
l’escola Montserrat, 
aquest curs ja no s’ha 
“matriculat” a l’escola 
sinó que ha passat a 
l’Institut. La junta de 
l’AMPA vol agrair-li 
intensament la seva 
dedicació a l’escola en 
tots i cadascun dels 
àmbits possibles.
Ella ha estat la pre-

sidenta durant mol-
ts cursos, ha format 
part del   Conse-
ll Escolar, ha cobert 
l’horari d’atenció al 
públic mes rere mes, 
i ha esmerçat tantes i 
tantes hores de feina 
en reunions i coordi-
nacions per afavorir 
una bona entesa en-
tre escola, pares, ma-
res i alumnat.
Per la bona feina, per 

Gràcies, gràcies i requetegràcies !!!!!!!!!!

Junta de l’AMPA

la seva predisposició, 
pel seu altruisme, per 
la seva generositat 
i pel seu tarannà, 
sempre conciliador, 
no podem estar-nos 
d’agrair-li la seva 
col·laboració en fer 
de la nostra escola , 
de ben segur, una es-
cola millor.
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sopa de lletres
BUSCA ELS PERSONATGES DEL CONTE DE LA RATETA

BUSCA LES 8 DIFERÈCIES
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