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     En aquest número:

        - Notícies i novetats.

        - Activitats i tallers.

        - Concert de Nadal.

 
        - Sortides.

        - Carnestoltes.

        - Informació de l’AMPA.

        - Informació del menjador.
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ISABEL RODRÍGUEZ

Aquest curs, com a innovació, hem engegat 
una nova via de comunicació escola-família: 
l’aplicació d’INSTAGRAM. Amb la seva des-
càrrega gratuïta podeu seguir el compte de 
l’escola “@mdmontserrat_castellbisbal” per 
veure fotos i vídeos dels vostres fi lls/es. 

També us volem informar que tenim pàgina 
web nova: 

http//agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellbisbal. 

Hi podreu veure, com sempre, el que es va rea-
litzant a l’aula del vostre fi ll/a i els diferents ar-
ticles que es van penjant, a més d’una 
àmplia gamma de fotos i informacions diver-
ses i generals de l’escola.

L’escola obre les portes a les famílies que esti-
guin interessades a compartir les seves expe-
riències i els seus coneixements amb activitats 
lúdiques o de caire pedagògic amb el grup 
d’alumnes dels seus fi lls i fi lles.

A Educació Infantil, hem engegat “ELS DIVEN-
DRES EN FAMÍLIA”. 
En aquesta activitat vosaltres podeu venir a 
explicar algun conte, a realitzar alguna manua-
litat a l’aula del vostre fi ll (previ avís a la tutora 
corresponent). Aquesta acció és molt enriqui-
dora per als vostres fi lls, ja que es senten pro-
tagonistes en tenir el seu pare o la seva mare 
explicant alguna cosa als seus companys.

Finalment, volem donar les gràcies a la Rosa, la 
nostra cuinera durant quatre anys, per la gran 
implicació que ha mostrat  i li desitgem molta 
sort en la nova etapa que ha començat fora de 
la nostra escola. D’igual manera li volem do-
nar la benvinguda al Jesús, el nou “XEF”, com li 
diuen els nens/es,  i esperem que es trobi com 
a casa seva.
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E l dia 1 de setembre de 2015, va néixer un nou montserratí. El fill del Jorge, tutor 
de 5èB. L’Alonso no va poder esperar-se més temps i va voler començar aquest nou 
curs amb tots nosaltres. 
Tots els membres de l’escola us volem felicitar i desitjar-vos molta sort en aquesta 
nova etapa tan bonica de les vostres vides. Felicitats parella!!

I continuem la secció de notícies parlant d’uns altres naixements, els dels nostres 
POLLETS! En una setmana, ens van néixer 3 pollets. Estaven a les incubadores de 
les aules de 5è i va ser molt emocionant per als alumnes poder seguir i veure tot el 
procés.
Acabats de néixer els vam posar en una capsa amb una llum vermella que els escal-
fava a tots tres, Quan van ser més grans, els vam passar a la gàbia, era més gran i 
tenien més espai per moure’s. 
Els vam alimentar molt bé perquè de seguida es van fer molt grans. Els donàvem 
pinso i fulles verdes d’enciam.
Durant les vacances de Nadal la Tània García i la Laia Castells, de 5èB, se’ls van 
endur a casa per cuidar d’ells. Al gener, va arribar l’hora de portar-los al galliner 
amb les altres gallines. Si encara no coneixeu els nous membres del galliner, esteu 
convidats a passar pel pati a saludar-los!
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LA CLASSE DE LES TORTUGUES
Què us agrada més de l‛escola?

 PINTAR

    JUGAR

JUGAR

        ELS 
     COTXES

JUGAR

PINTAR

JUGAR

 EL PATI

 L‛AULA 
DE 

RACONS

FER 
PSICO

FER 
PSICO

 L‛AULA 
DE 

RACONS

JUGAR A
PLASTILINAPINTAR

  EL PATI
 PINTAR

   ELS 
PUZZLES 
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LA CLASSE DELS AVIONS
Què us agrada més de l‛escola?

FER 
PSICO

EL PÀRQUING
 I LA MOTO LES PILOTES 

DEL PATI
JUGAR A 
COTXES

JUGAR A 
NINES

LA PISSARRA
MÀGICA I

  ELS COLORS

LA 
BOTIGA DE 

RACONS

LA CASETA 
I ELS 

PUZZLES

JUGAR AMB  
ELS AVIONS

LES 
DISFRESSES

FER
MÚSICA

EL 
PÀRQUING 
I RACONS

L‛AULA DE
 RACONS

LA MOTO 
DE RACONS

JUGAR

ELS 
PUZZLES

L‛AULA DE 
RACONS
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Aquest curs, cada divendres de fi  de mes, les famílies d’educació infantil  poden anar a les 
classes  a compartir experiències o fer activitats amb els seus fi lls/es i els companys/es!!!!! 
Hem vist titelles, ens han explicat contes, hem fet manualitats i hem pujat en moto!!!!! 
És una experiència fantàstica que ha encantat pares, mestres i principalment nens i nenes!

Aquest curs hem inaugurat una nova aula: l’aula d’experimentació. Els nens i nenes d’educació   
infantil disposen d’un espai adaptat per fer  diferents experiments i treballar els sentits i les sen-
sacions. 
A P3 han treballat i descobert els colors, han trepitjat bombolles d’empaquetar i han vist com les 
pinyes de la tardor es tanquen del tot si les posen en aigua uns dies… es pensen que encara tenen 
pinyons i es tanquen per protegir-los.
A P4 han experimentat amb les fulles de la tardor i els arbres del pati i han fet composicions amb 
fulles i pintura amb els seus colors. Han treballat amb rampes i amb diferents pilotes per veure si 
es desplacen més o menys ràpides segons els seu pes. També han buscat tresors a la sorra utilitzant 
diferents estris (coladors) i han fet classifi cacions i seriacions amb diferents materials. 
A P5 han utilitzat la tècnica de la cromatologia per separar colors i han treballat les propietats de 
la llum...
Heu posat mai un moniato amb aigua???? Espereu uns mesos i ja veureu!!!
Entenem que ha de ser un laboratori on l’infant pugui assajar, mirar, tocar, fer hipòtesis, compro-
var, transformar, crear, pensar, raonar... aprendre!!!!!!!

L’AULA D’EXPERIMENTACIÓ

EDUCACIÓ INFANTIL

DIVENDRES EN FAMÍLIA
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CICLE INICIAL

Els nens i les nenes de segon, som les 
classes de LA RÀDIO MEGA i LA 
RÀDIO BOOM. Hem fet activitats molt 
divertides sobre aquest tema; hem ela-
borat murals a la classe en petits grups, 
hem fet de periodistes radiofònics, tam-
bé va venir el pare d’una mestra i ens va 
ensenyar com eren les ràdios per dins, 
les antigues i les modernes. 

Tot ha estat molt engrescador!

Els alumnes de primer, aquest any, hem escollit 
treballar la televisió. Vam triar el nostre tema 
partint dels coneixements previs que tenia cada 
nen/a i de les seves inquietuds.  D’aquí va sor-
tir el nom de les nostres classes: “LA TELE 
DE COLORS”  i  “LA TELE DELS ESBO-
JARRATS”!
Hem fet moltes activitats divertides on hem 
investigat moltíssim sobre tot allò que ens in-
quietava. Hem vist una tele per dins, hem ela-
borat murals, hem decorat les nostres portes, 
hem fet de periodistes i amb una caixa de car-
tró hem construït la nostra pròpia tele per a la 
classe, entre d’altres activitats. 

Vaja, que hem après molt i ens ho hem 
passat genial!
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CICLE MITJÀ
AQUEST ANY A 3r ESTEM FENT MINIPROJECTES 

Què és un
miniprojecte? És una exposició que es prepara 

cada nen /nena sobre un tema 
que li interessi i que vulgui ex-
plicar als companys.

Com ho fem? Busquem informació del 
tema i fem l’explicació 
amb ajuda de pe� ts mu-
rals o presentacions de 
diaposi� ves.

Per què ho fem?

Ho fem per millorar 
en expressió oral i per 
ampliar els nostres co-
neixements.

Quan ho fem?

Cada setmana un/una 
nen/a exposa davant 
dels seus companys el 
treball que s’ha prepa-
rat a casa.
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CICLE SUPERIOR
Els alumnes de cicle superior fem un taller de dibuix i hem convidat en Dídac Galera, perquè 
ens ensenyés algunes nocions bàsiques del dibuix manga i del còmic.
En Dídac Galera, exalumne de l’escola Montserrat, va decidir estudiar un Cicle Superior de Cò-
mic a l’Escola d’Art i Disseny de la Llotja, degut al seu do amb el dibuix. Actualment, ha estat 
professor de dibuix durant dos anys a l’IES Angeleta Ferrer i Sensat, de Sant Cugat, i publica al 
diari de Vilanova i la Geltrú la tira còmica “Blood y Mary”. Treballa també de forma autodidacta 
l’animació 2D de dibuixos animats i l’escultura. Podeu veure part de la seva obra al seu blog 
personal elcajoninexistente.blogspot.com.es

Primer us explicarem com funciona el taller de marqueteria:
Aquest taller consisteix a fer penjolls, clauers, fi gures, mòbils amb fusta. Primer calquem una 
mostra amb el paper carbó,a continuació la tallem usant la serra de marqueteria, la polim amb el 
paper de vidre i fi nalment la pintem. 
El taller de Decoració de teatre i autor, consisteix a fer el decorat i buscar elements d’escenografi a 
per a l’obra que realitzen els nens del taller de teatre. També  hem dibuixat obres d’art de Gaudí, 
l’habitació de Van Gogh, i hem fet un collage amb paper de seda.
En el taller d’Scrapbooking hem decorat una llibreta tot utilitzant aquesta tècnica tan de moda. 
També hem fet un punt de llibre i una postaleta de Nadal. Aquest segon trimestre  començarem 
a teixir amb un teler circular!
El taller de Cançons en anglès, consisteix a aprendre les cançons escollides per la mestra, i en 
alguna ocasió també la seva coreografi a. És un taller molt dinàmic que ens ajuda a millorar la 
llengua anglesa i a la vegada la nostra coordinació. Al fi nal del trimestre les vàrem cantar a 
l’auditori per als pares i els nens de tots els tallers.
El taller de Dibuix, consisteix a dibuixar uns monuments o coses de la realitat escollits per no-
saltres mateixos i també varem dissenyar un memory per jugar.
El taller de Curtmetratge, consisteix a aprendre a fer servir el programa GoAnimate, que ens 
permet dissenyar diferents escenes amb els seus personatges i així, crear un petit curtmetratge.
I per últim  el taller de Teatre,  que consisteix a llegir un guió, aprendre el teu personatge i re-
presentar-lo davant de pares i companys. Durant el primer trimestre vàrem preparar l’obra “El 
conte de Nadal”. 
Les tardes de dijous són meravelloses i aprenem i creem un munt!

Cada dijous ens barregem tots els nens  i les nenes de cicle superior per fer  tallers relacionats 
amb les arts plàstiques. 
Ens agradaria explicar quins són i com funcionen. Hi ha 7 tallers i són els següents: Marqueteria, 
Decoració de teatre i autor, Scrapbooking, Cançons en anglès, Dibuix, Curtmetratge i Teatre.



10
Soques

ica

c

A

S

T

A

N

Y

A

D

A

CASTANYADA A EDUCACIÓ 
INFANTIL

S‛HA RESPECTAT L‛ORTOGRAFIA 
NATURAL DELS ALUMNES
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CASTANYADA A CICLE 
INICIAL

S‛HA RESPECTAT 
L‛ORTOGRAFIA 

NATURAL DELS ALUMNES

CONCURS DE 

FRUITS DE LA 

TARDOR
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CASTANYADA A CICLE MITJÀ
El dia de la Castanyada, vam arribar a l’escola molt il•lusionats perquè 
anàvem a la Plaça de l’Església a veure un espectacle.
Els nens i nenes de primària, molt animats, vam fer fi les als passadissos i 

de seguida vam marxar tots junts fi ns a la plaça. Quan hi vam arribar hi havia 
un munt de gent i familiars. 

De sobte, vam veure dues dones ves-
tides amb roba molt estrafolària. Una 
va començar a tocar la guitarra i l’altra 
a tocar el teclat i de seguida van co-
mençar a proposar activitats: fer pes-
sigolles, abraçar els companys, moure 
diferents parts del cos, etc. 

També ens van ensenyar un ball molt divertit per espantar els esperits. 
A la tarda vam anar al pati a menjar castanyes, a fer activitats esportives i qui 
volia es podia pintar la cara amb maquillatge. 

Nens i nenes de quart
VA SER UN DIA MOLT DIVERTIT I ENS HO VAM PASSAR GENIAL!

HEM FET PANELLETS!
Per celebrar la Castanyada, els nens i nenes de quart vam fer panellets a clas-
se. 
Ens van venir a ajudar unes mares molt divertides. Vam fer panellets de molt 
tipus: de xocolata, de pinyons, de coco i d’ametlla. Tots portaven patata, sucre 

i una mica de ratlladura de llimona. Alguns els 
vam decorar amb una cirera. 
Quan ja estaven tots fets, les mares van fer una 
foto a cada nen amb un barret de cuiner molt 
xulo i després vam posar els panellets en unes 
bosses de plàstic, 

que vam decorar   amb dibuixets i un llaç. 
Les cuineres de l’escola van ser molt amables i 
els van coure al forn. 
Ens els vam emportar a casa per menjar-los amb 
la família. Eren molt bons!!!!
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CASTANYADA A CICLE 
SUPERIOR

El dia de la Castanyada els nens i nenes de 6è vam veure una pel•lícula 
que tenia per títol: MONSTER HOUSE. 
Aquesta pel•lícula tractava d’un senyor que va perdre la seva dona, una 
dona a qui no agradaven els nens. L’home deia que els nens l’havien ma-
tat i per això cada nen que trepitjava el seu jardí l’home el maltractava. 
Després tres nens estaven investigant què passava en aquella casa, però 
tenien molta por de trobar-se l’home perquè era molt dolent i un mal 
educat.
Quan vam acabar de veure la pel•lícula i era l’hora de sortir de l’escola, 
els nens i nenes de 6è ens vam posar a vendre castanyes i moniatos per 
recaptar diners i anar de colònies. 

També, i juntament amb els pares 
i mares, vam organitzar uns tallers 
per fer participar tot l’alumnat  de  
l’escola que volgués passar la  tarda 
d’una manera entretinguda. L’activitat 
més divertida va ser la que es deia 
“PHOTOCOOL”. Era un dibuix d’un 

monstre que no tenia cara i tu podies posar la teva i fer-te una fotografi a. 
També en el Photocol hi havia un cotxe i un autobús amb els forats per 
col•locar els caps de la gent i fer-nos fotos. També vam anar a la Plaça 
de l’Església a vendre castanyes, moniatos i llaminadures. Va ser un dia 
molt emocionant i divertit! 

Paula Pellicer i Ghizlan Rammou de 6è A
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Tots els alumnes de P4, Estels i Pallassos, hem anat al circ. El dijous 
26 de novembre hem agafat l’autocar que ens ha portat al Can Pi Circ 
de Can Pidelaserra de Castellbisbal.
Allà hem passat un dia molt divertit on la companyia el Negro i el Flaco 
ens han ensenyat a fer de malabaristes amb cèrcols, plats xinesos i pilo-
tes. També hem fet petits recorreguts amb xanques.
A més, hem après a representar diferents animals de circ i hem pogut 
gaudir de l’espectacle dels actors.
Hem dinat tot junts i després hem anat a veure els animals de granja.
Realment ha estat una sortida molt completa!

HEM ANAT… AL CIRC!
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El dimarts 24 i el dijous 26 de novem-
bre els nens i les nenes de Cicle Inicial 
vam anar de visita a la Fundació Joan 
Miró a Barcelona.
Allà vam veure l’exposició d’alguns 
dels seus quadres i escultures. Ens 
van explicar el signifi cat de les seves 
obres. Ho vam trobar molt interes-
sant i vam aprendre moltes coses del 
Miró. 
Després de la visita vam fer un taller 
de pintura i vam fer una composició 
amb fulles i branquetes.
Va ser molt divertit!!!

Nens i nenes de 2n B

UN DIA A LA FUNDACIÓ MIRÓ
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Els alumnes de 4t de Primària vam anar d‛excursió pel terme de Castellbisbal i vam visitar 
tres masies.
La primera va ser Ca n‛Amat. La trobem sortint del poble, envoltada de cases en una ro-
tonda. Era molt gran. A la façana principal vam observar un rellotge de sol. Al costat de la 
masia hi ha un molí de vent bastant antic. En aquesta casa hi viu gent encara. Vam parlar 
de qui era la fi gura de l‛hereu i de la pubilla de les famílies.
Vam arribar a Can Pedrerol de Dalt, està molt abandonada i feta malbé. Hi ha una petita 
capella on anaven a fer les seves oracions. A la façana vam veure un altre rellotge de sol. 
Diuen que l‛arreglaran i serà el nou Museu de la Pagesia de Castellbisbal.
Per fi nalitzar la sortida vam arribar a Can Pedrerol de Baix.  Allà ens van ensenyar les 
estances de la masia, el celler i l‛ermita de Sant Quintí. Al celler vam veure moltes botes 
on guardaven el vi. Al costat de la cuina hi havia una dependència on tenien els animals. A 
dins de la masia guarden eines i estris antics. Fins i tot hi ha una àmfora amb què trans-
portaven el vi per la Mediterrrània amb els vaixells.

                                                                  Alberto Delgado Alcaraz  i Berta Ribas López de 4t B

El dia 19 d’octubre, els nens i nenes de 3r vam 
anar d’excursió al Natupark, a Cerdanyola.
Quan vam arribar allà vam esmorzar i ens van ex-
plicar les activitats que faríem. Hi havia diferents 
proves amb tirolines, ponts, troncs…, però abans 
de començar a fer-les, els monitors ens van ensen-
yar a col•locar-nos els arnesos. Hi havia diferents 
circuits: verd, blau, taronja, vermell i negre.
L’entorn era meravellós ja que estàvem en plena 
natura. La veritat és que ens va encantar i ens ho 
vam passar pipa. Ens agradaria tornar a repetir 
l’aventura més endavant amb l’escola o amb la 
nostra família perquè ha estat molt divertit.
       

Els nens i nenes de 3r

SORTIDA  A LES MASIES DE CASTELLBISBAL
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El 17 de novembre del 2015, les classes de cinquè vam fer una sortida a les 
mines de Gavà amb autocar, durant tot el dia.
Quan hi vam arribar, ens van portar a fer un taller molt divertit  amb la nostra 
guia, la Núria. Després vam mirar una pel•lícula sobre la variscita, una pedra 
preciosa amb què feien collarets.
I tot seguit ens van portar al museu. Era molt gran i bonic. Però  abans de visitar-
lo, vam veure i tocar eines i coses que feien servir els prehistòrics.
El museu em va agradar molt, especialment les cambres on podies veure 
pel•lícules. I fi nalment, vam baixar tots a la mina, que era estreta i baixeta però 
maquíssima.
Quan vam pujar, ens va recollir l’autocar per portar-nos a la platja. Un cop allà, 
vam dinar i després ja ens esperava l’autocar per tornar a l’escola.

                                             Aina  Presas 5è A

El dia 16 d‛octubre, els alumnes de 6è vam tenir una experiència molt divertida i, a 
més, vam aprendre moltes més coses de l‛Edat Mitjana. Quan vam arribar, vam es-
morzar a l‛entrada del museu. Després, cada classe va anar amb un monitor.
Per començar la visita ens van ensenyar la façana i, tot seguit, vam veure el museu 
per dins: el Saló del Tinell, la capella, diversos objectes exposats... Vam seure al 
voltant d‛una maqueta de la Barcelona Medieval i ens van explicar què va passar 
durant aquella època. A continuació, vam veure un petit vídeo que complementava 
l‛explicació. 
Després, ens van portar pels carrers que tenen noms dels gremis de l‛Edat Mitjana 
i, mentre passejàvem, ens anaven explicant històries d‛aquells carrers. Vam entrar 
a Santa Maria del Mar, “la Catedral del Mar”. 
Més tard, vam fer una breu visita a “El Born Centre Cultural” i, per acabar, vam anar 
a dinar al Maremàgnum.
                                                                                    Anna, Teima i Clara de 6è B

EXCURSIÓ AL MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA

HEM ANAT A LES MINES DE GAVÀ
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Children in fourth grade have invented some riddles and they have guessed them too. 
Try to do the same and good luck.
Riddle 1: It is a tropical fruit. It is delicious. It is yellow inside. What is it?
By Claudia Torres, Nuria Mila and Laura Bestue. 4thB
Riddle 2: It is a fruit. It is green inside. It grows on vines. It has got hairy. What is it?
By Berta Ribas, Naiara Calle and Marina Ribed. 4thB
Riddle 3: It is an orange vegetable. It grows underground. Rabbits love it. What is it?
By Laia Pacheco 4thB
Riddle 4: It is a big fruit. It’s got green skin. It is red inside. It grows on vines. What is 
it?
By Pol Cesar, Ivan Martinez and Marc Villa 4thB
Riddle 5: It is an orange vegetable. It grows on vines. It is popular at Halloween. What 
is it?
By Didac Sanchez and Mario Oña 4thB
Riddle 6: It is a small fruit. It grows on vines. It is green or purple. It is healthy. What 
is it?
By Irene Fernandez, Lucia Mallol and Aina Bas 4thA
Riddle 7: It is a red fruit. It grows on vines in gardens. It is delicious. You use in salads. 
What is it?  
By Oscar Carbajo and Frank Muñoz 4thA
Riddle 8: It is a vegetable. It is white inside and brown outside. It grows underground. 
Chips are delicious. What is it?
By Marius Sanz, Roger Portillo and Gerard Rodriguez 4thA

R I D D L E S
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The second graders sang a song and went to different classrooms asking for sweets after singing 

it. Previously, they made their own masks showing different typical Halloween characters.

The third graders play several games indoors and outdoors too:

    • 5th graders sang the song  Spooky Halloween and the played several games outdoors:

             o  Pin the nose on the pumpkin. 

             o  A giant word search

             o  A pumpkin race

    • 6th graders sang the song Thriller and played some games indoors:

             o  Play a Halloween Bingo

             o  Wrap a human mummy with toilet paper

             o  Find your pair (Halloween jokes)

             o  Trick or treat.

        With 5th graders we practi-
sed the steps for a Smoothie re-
cipe. In groups they brought se-
veral fruits, milk and the utensils 
required for the elaboration. We 
also talked about the importan-
ce of healthy eating and having 
five portions of fruit and vegeta-
bles every day. We had great fun. 
Some of them liked Smoothies but 
some others didn’t! What a pity.
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UN NADAL PLE 
DE SORPRESES A

 EDUCACIÓ INFANTIL

El dia 18 de desembre, els nens 
i nenes de parvulari vam tenir 
una visita inesperada i especial.
Els patges dels tres Reis van 
venir a recollir les cartes en 
què demanàvem coses que 
es poden comprar amb di-
ners i d’altres que només po-
dem demanar amb el cor. 
Les nostres cares eren 
d’inquietud i nervis, en veure 
com uns patges vestits amb 
robes especials ens dedi-
caven unes paraules i ens 
donaven alguns caramels.
Gràcies per la vostra presèn-
cia, va ser un moment mà-
gic en què la il•lusió va es-
tar en tot moment present.
Esperarem amb impacièn-
cia el proper any, que com 
sempre sereu ben rebuts/des.
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EL NADAL A CICLE INICIAL

Els nens i nenes de 1r i 2n 
van rebre la visita dels patges 
reials el dia 18 de desembre. 
Cada classe havia fet una carta 
demanant als Reis joguines i 
llibres que volien per a la seva 
aula. Van lliurar la carta als 
Patges i el primer dia d’escola 
després de les vacances, els 
Reis els havien portat els re-
gals que ells havien demanat.

L’últim dia d’escola, el 22 de desembre, els alumnes de cicle ini-
cial van fer cagar el Tió.  Després van fer un esmorzar de germanor 
tots junts amb tot el que els havia cagat: torrons, neules i galetes.
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TREN DE NADAL 3r

Els alumnes de 4t de primària hem cel•lebrat 
el Nadal a l’escola.
Vam decorar les fi nestres de la classe  i el 
passadís amb barrets, guants i mitjons de 
diferents colors. A l’àrea de llengua vam 
escriure poemes de Nadal.
Juntament amb la resta de companys de 
l’escola vam preparar el Concert de la Pau 
i Solidaritat. Vam cantar dues cançons: En 
el mar i Ara és Nadal. 
L’últim dia vam fer l’amic invisible i des-
prés del pati vam fer un pica-pica tots junts 
i vam fer balls a la classe.
Quan vam arribar el 8 de  gener ens vam 
trobar una carta i uns regals que ens havien 
deixat els Reis a la classe. Eren jocs per 
jugar a l’aula i llibres de lectura. 

Iván Martínez  i Núria Milà de 4t B

El dia 21 de desembre els nens i 
nenes de 3r vam  pujar al tren de Na-
dal que ens va oferir l’Ajuntament 
de Castellbisbal. Aquest tren ha estat 
idea de l’Associació de Comerciants 
per fomentar el comerç al nostre po-
ble i nosaltres hem tingut la sort que 
ens vingués a recollir davant la nos-
tra escola i ens fes una volta per tot el 
centre del poble. Ens ha agradat molt 
pujar al trenet i ha estat molt diver-
tit, sobretot quan anàvem saludant la 
gent i tothom ens saludava a nosaltres.

Els nens i nenes de 3r

EL NADAL A 4t
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Els dies 16 i 17 de desembre vam fer el concert de Nadal, va ser molt 
divertit perquè durant el matí del dia 16 vam fer un assaig general i 
vam veure totes les actuacions....

A l’hora del pati de l’últim dia d’escola, els mestres van ballar al pati 
i després Cicle Superior vam fer l‘amic invisible. Va haver-hi molts 
regals: llibres, mini jocs, llapis de colors, etc. També vam celebrar 
l’últim dia d’escola amb un pica-pica amb tots els companys del curs: 
vam ballar, beure i menjar molt. Va ser realment divertit. Després, 
ens van donar l’informe i una postal que van fer els professors i quan 
van acabar les classes, vam anar al menjador i vam dinar un menjar 
exquisit!!
Ens ho vam passar súper bé, va ser xulíssim!!!

EL NADAL A CICLE SUPERIOR

L’amic invisible
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LES FRUITES 
D’EDUCACIÓ 
INFANTIL
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LES 
VERDURES 
DE PRIMER

ELS 
LÀCTICS 

DE SEGON
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LES DISFRESSES DE CICLE MITJÀ



Soques
ica

27

c

a

r

n

e

s

t

o

l

t

e

s

LES DISFRESSES DE CICLE SUPERIOR
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III CONCERT PER LA PAU I LA SOLIDARITAT

Els dies 16 i 17 de desembre vam fer el III 
Concert per la Pau i la Solidaritat, a l’auditori 
del poble. A classe de música vam aprendre 
les cançons i vam assajar molt. Volem do-
nar gràcies a la nostra mestra de música, que 
ens va ensenyar les cançons. Ha merescut la 
pena tot l’esforç fet perquè després els con-
certs van quedar molt bé i van agradar molt 
al públic. I nosaltres ens ho vam passar molt 
bé! 

Creiem que les cançons eren molt boniques i 
representen una part de la nostra vida. Hi ha-
via cançons molt variades: tradicionals nada-
lenques, cançons de l’hivern, antigues i altres  
de més modernes, d’aquí i de lluny.... 

Els nois i noies de sisè hem cantat Happy. Per 
nosaltres representa l’emoció que sentim al 
fer l’últim concert a l’escola: l’alegria. Volem 
donar les gràcies a tots aquells que han fet 
possible que tot sortís bé: mestres,  famílies, 
músics de la banda, nens i nenes de l’escola, 
tècnics de so...
Esperem que us ho passéssiu tan bé com no-
saltres ens ho vam passar. A reveure!

Text escrit per l’Erik Bermejo, l’Oriol 

Casassas i la Claudia González  de 6è B
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Els alumnes de 2n de la promoció 2015/16, el dimecres 27 de gener van fi nalitzar el període 
d’activitats de natació iniciat el curs passat a la piscina de l’Illa Esportiva de Castellbisbal.



30
Soques

ica

r

que

r

que

r

LES DITES DE L’HORT

Els nens i les nenes de l’escola estem elaborant una dita simpàtica, cada 

mes de l’any, relacionada amb la pagesia i amb el clima característic del 

mes que estem treballant. 

TREBALLEM AL NOSTRE HORT I APRENEM DE VALENT!!!

Aquest curs ens hem posat les piles i hem preparat els bancals 

ben d’hora; hem tret les herbes, adobat la terra, plantat... i com 

podeu veure està fantàstic!

Recollim cols, coli�lors, pastanagues i llombardes,

apis, enciams i remolatxa

perquè no et faci mal la panxa.
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LA BOMBI ENS RECORDA ELS BONS HÀBITS

CONTINUEM DOTANT TOTA L’ESCOLA DE TAPS A LES CADIRES 

PER REDUIR LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

REUNIÓ DE L’EQUIP ENERGÈTIC

ESCOLA VERDA

El passat mes  de novembre ens vam reunir els components 

de l’equip energètic, pares, mares, alumnes, 

mestres i personal de l’ajuntament per tractar 

aspectes de millora que fan referència a la 

nostra escola: com participar les families en 

la reducció de deixalles, l’estalvi d’energia i 

la reducció de la contaminació acústica entre 

altres temes.

Es van recollir idees per incorporar-les al Pla d’Acció del Comité 

Verd de l’escola.
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Ja quasi ens trobem a l’equador del curs 2015-2016, i des de d’aquesta fi nestra que 
ens ofereix el PICASOQUES, des de l’AMPA us volem anar explicant com treballem, què 
hem fet i quines idees s’estan pensant... 

Com sabeu el servei 
del menjador i el servei 
d’acollida a l’escola es 
gestionen des de l’entitat 
Serveis d’Esplai (empresa 
de Fundació Catalana de 

l’Esplai). Per aquest motiu, els representants 
dels pares i mares d’aquesta comissió es 
reuneixen periòdicament per a fer seguiment 
d’aquest servei. A la darrera reunió, 
celebrada aquest mateix mes de febrer, 
a més de revisar els menús i de conèixer 
el nou cuiner (o millor dit el chef, que és 
com l’anomenen els nens i nenes!) des de 
l’AMPA s’ha proposat de fer una mini jornada 
de portes obertes perquè les 
famílies puguin veure com 
funciona tot el menjador (veure 
la gestió del temps del migdia, 
tastar el menjar, conèixer els 
i les monitores, saber quines 
activitats es fan...). En diem mini, perquè 
caldrà fer una selecció de pares i mares en 
funció de la demanda. Així que estigueu 
atents perquè d’aquí a poc en tindrem més 
detalls.

Per més informació: http://montserratampa.
blogspot.com.es/p/menjador.html

COMISSIÓ DE MENJADOR I ACOLLIDA COMISSIÓ DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS

COMISSIÓ DE VENDA DE ROBA

Aproximadament un centenar de nens 
i nenes gaudeixen de la variada oferta 
d’activitats extraescolars de l’AMPA. 

Fer una graella d’activitats 
variada i d’interès per tots 
és complicat, per això 
us convidem a què feu 
propostes de cara al curs 
vinent.

Una de les activitats que 
aquest trimestre està oferint  
nous grups és l’skate. Us 
animeu a provar?

Des de l’AMPA estem molt contents de que 
fi nalment s’hagi trobat relleu per aquesta 
comissió. Segurament la més coneguda per 
tots els pares i mares, ja que la seva tasca 
reverteix en les butxaques de les famílies.

Però el projecte de 
reutilització va més enllà, 
atès que té una vinculació 
amb el fet de ser escola 
verda, doncs ofereix als 
alumnes una manera més 
d’aprendre a reutilitzar i a 
tenir cura dels llibres.

Us recordem que aviat es passarà la 
informació corresponent als pagaments per 
a la reserva de llibres del curs 2016-2017. 
Per tal de facilitar la feina a les mares de la 
comissió és important respectar els terminis 
de pagament.

Per més informació: 

reutilització@ampa-escola-montserrat.org

Des del curs passat, la 
comissió de roba ens ofereix 
la possibilitat de comprar 
xandalls, samarretes, 
bates, gorres... en qualsevol 
moment del curs escolar. 

Recordeu que la Imma i la Cristina posen 
la “paradeta” els primers dimarts de més al 
costat de la biblioteca de l’escola de 16:30 
a 17:30h.

I si algú només pot apropar-se al matins, 
tots els primers divendres de 9h a 9:30h 
la Cristina també us vendrà allò que 
necessiteu.

Per més informació: 

material_esportiu@ampa-escola-montserrat.org

Correu electrònic:  ampamontserrat08755@gmail.com

Blog: http://montserratampa.blogspot.com.es
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COMISSIÓ DE FESTES COMISSIÓ D’ANGLÈS

Des de l’inici del curs ja són algunes les festes 
que s’han celebrat.

La Castanyada amb gran implicació dels pares 
i mares de 6è, van deixar-nos meravellats 
amb les manualitats que venien a la seva 
paradeta de la plaça de l’Església, amb les 
castanyes que van torrar al pati i amb el 
photocall de terror.

En el concert per la Pau i la Solidaritat que 
organitza l’escola, com sempre des de l’AMPA 
es va donar suport logístic en les entrades i 
sortides de l’auditori, així com en la gravació 
del concert.

El Carnaval, tot i que la col•laboració de les 
famílies s’ha vehiculat a través dels delegats 
de classe, també ha quedat molt lluït i colorit 
gràcies a la implicació de tothom.

Aquesta comissió es va crear fa uns tres 
anys degut al neguit de les famílies en 
l’aprenentatge d’aquesta llengua, atès 
la seva importància per desenvolupar 
un bon itinerari educatiu 
i professional en el futur. I 
per als petits l’aprenentatge 
de les llengües és més fàcil 
si es vincula a contextos 
signifi catius per a ells. És a 
dir incorporant-les en el seu dia a dia, en 
les classes, en el joc... 

Per aquest motiu, i de manera molt 
coordinada amb l’equip docent de l’escola, 
es van engegar dos projectes:

L’extraescolar d’anglès al migdia fa tres 
anys que funciona i el seu objectiu és que 
els infants aprenguin l’anglès de manera 
lúdica a través del joc. Després d’aquest 
temps podem dir que és una activitat 
consolidada i amb uns 40 alumnes 
d’educació infantil i primària.

L’auxiliar de conversa en anglès és el segon 
curs escolar en què els infants poden 
gaudir d’una assignatura en aquesta 
llengua (hort, plàstica, educació física...). 
L’objectiu d’incorporar aquesta fi gura és 
fomentar l’ús de la llengua anglesa en 
tots els àmbits escolars i no només a les 
classes específi ques d’anglès. Aquesta 
fi gura es va iniciar amb la Núria però per 
motius personals deixa el projecte i a 
partir d’ara l’auxiliar de conversa serà la 
Lorena.

De cara al curs vinent, s’està estudiant 
la possibilitat d’incorporar al menjador un 
monitor/a que parli en anglès que vagi 
treballant de manera rotativa amb els 
diferents grups per tal de aconseguir un 
aprenentatge de l’anglès de manera més 
natural. 

Per més informació: 

angles@ampa-escola-montserrat.org
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TALLERS  A  LA  LUDOTECA

El passat dia 15 d’octubre es va 
celebrar a tot el món el dia inter-
nacional de rentar-se les mans. Per 
aquesta raó al menjador, durant 
l’estona del pati, hem fet d’aquest 
petit gest quotidià, una activitat 
amb la qual han gaudit tots els 
nens/es.

A les estones del migdia es realitzen diferents manualitats a 
la ludoteca. Al llarg d’aquest primer trimestre, els alumnes 

d’educació infantil han confeccionat un mussol i els alumnes 
de primària unes estrelles aprofi tant que ja s’acostaven les fes-
tes de Nadal.

Per aquest segon trimestre,
tenim pensat realitzar aquest 
fabulós avió.

Aprofi tant que enguany les Jornades 
Culturals de l’escola estan dedicades 
a la Gastronomia, es va dedicar un 
dia al menjar americà. Vam menjar 
super bé. 
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