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Al matí, a trenc d‛alba, 
li donarà el bon dia, 

i esmorzaran plegats 
cargols i petxines... 

Al migdia, enrojolat, 
s‛amagarà rere els núvols; 
pensant que cal preservar, 
la blancor de les sirenes. 

Amb la llum del capvespre, 
el pintarà de tots els colors 
amb què es vesteix la calma; 

serà una hora màgica... 

I en la foscor de la nit, 
el mar l‛enyorarà, 

mentre somnia emocions, 
regals del sol, dia a dia... 

M. Roser Algué

Ompliré el mar de sol
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AINA PRESES GUANYADORA DEL CONCURS BBVA

El 30 d’abril �  va ce-
lebrar l’acte de lliu-
rament de premis del 
concurs BBVA de Di-
buix Escolar en què 
la nostra � cola, com 
cada any, hi va parti-
cipar. Una de l�  nos-
tr�  alumn�  de 5è, 
Aina Pr� � ,  va re-
sultar guanyadora. El 

tema del concurs d’enguany ha � tat “Sis con-
t�  per a ser feliços”. Felicitats Aina!!

291 infants i joves van participar al 
Cross Escolar de Castellbisbal que es va 

celebrar el dia 17 d’abril de 2016. Des del centre vo-
lem animar que els nens i nenes facin esport i volem 
agrair als alumnes de l’escola que hi van participar 
i felicitar les nenes que van quedar fi nalistes:
-Primera classifi cada local, com a pre-benjamí fe-
mení: Anna González Tomàs, de segon. 
-Primera classifi cada local, com a aleví femení: 
Mireia Fernàndez Saura, de sisè.

GUANYADORES DEL CROSS ESCOLAR

Donem la benvinguda al nou montserratí 
Pau, el fi ll del nostre mestre d’educació fí-
sica, Frank. El Pau va néixer el 4 d’abril de 
2016, per alegria de tothom. Des de la re-
vista, aprofi tem per  donar-li la benvinguda, 
felicitar els pares  i desitjar-vos molt bona 
sort en aquests moments tan especials de 
les vostres vides. Moltes felicitats família!!!

          Tots els membres d’escola.
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El dimecres 18 de maig, els nens i ne-

nes de les classes de les Tortugues i 

els Avions hem anat a Can Julià (Sant 

Esteve Sesrovires) a fer una activitat 

que es deia ”Fem avui l’esmorzar de 

demà”. L’activitat consistia a fer io-

gurt i magdalenes que ens van que-

dar boníssimes !!!!!!!!

Després vam jugar molt demostrant 

les nostres habilitats fent tombarelles 

i la croqueta per la muntanya!!!

ELS NENS I NENES DE P3 HEM FET IOGURT I MAGDALENES!!!
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Divendres, 13 de maig els nens i nenes de primer i segon vam anar d’excursió a 

la granja d’Aventura Park a Viladecavalls.

Vam fer activitats amb els animals, vam veure el paó com obria les seves plomes, 

vam donar menjar als animals, vam entrar a veure les cabres i les vam tocar i hi 

havia una cabra de dues setmanes, però estava al veterinari. També cada nen 

va plantar un enciam i ens el vam emportar a casa. També ens vam enfi lar a les 

tirolines, que va ser molt divertit. A més, vam entrar en un castell fet de caixes  

que era bastant petit. 

Ens ha agradat molt la sortida i per això ens agradaria tornar-hi un altre dia.

HEM VISCUT EXPERIÈNCIES  A LA GRANJA

TOTS PLEGATS HEM GAUDIT D’UN DIA A LA NATURA
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Divendres 8 d’abril, els nens de 3r vam anar a Mas-

quefa, al CRARC (Centre de Recuperació d’Amfi bis 

i Rèptils de Catalunya). Aquest és un espai on es 

dediquen a cuidar els amfi bis i els rèptils abando-

nats o malalts o que suposen un perill per a les es-

pècies autòctones si els deixem lliures. Al CRARC 

podem trobar tortugues de molts tipus, 

serps no verinoses, cocodrils, caimans, 

granotes, camaleons, llangardaixos, sa-

lamandres i iguanes.

Després de la visita vam fer un taller i 

vam aprendre coses d’aquests animals 

tan desconeguts per nosaltres. També 

vam tenir l’oportunitat de tocar una serp i 

una salamandra, així com una closca molt 

gran d’una tortuga.  Va ser molt divertit!

El  dijous 14 d’abril van venir unes gosses a vi-

sitar-nos. Una gossa més gran, de vuit anys, es 

deia Charlot, la mitjana Laika i la petita Lila. 

Les seves cuidadores eren  l’Ester i la Raquel. 

Tots junts, vam fer un joc amb les maletes de 

les responsabilitats. Aquestes estaven plenes 

de targetes per llegir, que contenien unes fra-

ses sobre el sentit de la responsabilitat cap 

als gossos. Les havíem de llegir i després re-

fl exionar sobre el que signifi caven. Després 

posàvem la tarja al damunt de la gossa que 

volíem i també li donàvem una llaminadura. En 

acabar amb la maleta, les cuidadores feien 

un “truc” amb la Charlot que consistia a fer-la 

seure. Després tocava el torn de la Lila que 

tenia la maleta dels compromisos. La Lila de 

“truc”, es posava boca avall. Per últim, la Laika 

tenia la maleta de les coses bones que tenen 

els gossos i de “truc” va fer la croqueta. 

Les cuidadores de les gosses ens van regalar un 

llibre molt bonic d’un nen, una nena i un gos que 

eren molt amics. Després a classe,  entre tots 

els nens vam llegir el conte als gossos. Després 

de llegir la part de cadascú, podíem fer una 

abraçada o donar una  llaminadura a la gossa 

que volíem.

Les noies ens van dir que és millor aprendre 

amb un gos al costat que aprendre tu sol. No-

saltres pensem que tenen tota la raó, perquè al 

llegir amb les gosses ens vam sentir molt bé. Era 

molt agradable fer-ho amb unes acompanyants 

tan especials. 

               Lucia Cárceles i Lucía Mallol de 4t A

HEM FET UNA SORTIDA AL CRACR

APRENDRE JUNTS ÉS MILLOR
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El dia 30 de març, els alumnes de 6è de les escoles Arenys, Benviure i Montserrat vam fer una 

ruta amb la bicicleta per Castellbisbal. Havíem de portar casc i una motxilla petita amb la 

cantimplora i l’esmorzar. Vam fer el recorregut fi ns a Can Campanyà passant per pujades, 

baixades i camins de pedres. La policia local va supervisar-ho tot. També ens acompanyava un 

vehicle per recollir les bicis amb possibles avaries o alumnes que no poguessin seguir. Vam parar 

a l’esplanada de Can Campanyà per esmorzar i recarregar energia. Després vam començar el 

camí de tornada per la carretera i vam arribar a l’escola molt cansats per la calor que feia i 

ens vam refrescar. Vam gaudir molt!

Yusra, Claudia i Albert de 6è B

Our 5th and 6th Primary pupils have studied the human skeleton. We first named all of 
them in English. Then, what better way to do it than by experimenting with a  chicken 
leg. This could be the best example to compare it to a human leg. 

They had so much fun investigating: removing its skin, separating the meat (muscles) 
from the bones, etc. Few of them found it disgusting instead.

Once this unit was finished, they studied the digestive system. They could see, touch 
and smell a real pork liver and stomach. They were all impressed!

DISSECCIÓ D’UNA CUIXA DE POLLASTRE

 LA BICICLETADA 
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EDUCACIÓ INFANTIL

QUÈ TROBEM A L’ESPAI?

Tots els nens i nenes d’ Educació Infantil investiguem i apre-

nem sobre l’astronomia. Els més petits, els de P3, coneixem 

els canvis que es produeixen a la Lluna i quantes coses fem al 

llarg del dia. Els alumnes de P4 investiguem com són els estels 

i les constel•lacions. Els nens i nenes de P5 observem que hi ha 

molts planetes diferents segons la mida, color i temperatura. 

Que divertides les activitats de les jornades! 

Ara sí que podem dir que som uns experts de l’Astronomia!



Soques
ica

9

a

s

t

r

o

n

o

m

i

a

Hem treballat per grups el que ens interessava 

de l’Astronomia. Hem fet un esquema que ens 

ha aclarit les idees i així hem descobert el que 

ens interessava.

També hem fet moltes activitats relacionades 

amb el Sistema Solar, com per exemple: un coet 

amb una ampolla d’aigua i rotlles de paper, un 

Sistema Solar amb una capsa de sabates, hem 

cantat  a la Lluna en anglès, hem ballat una 

cançó del  Sistema Solar,  hem fet una carpeta 

d’estrelles per emportar-nos les feines…

Hem après moltes coses i ens ho hem passat 

molt bé.

SISTEMA SOLAR 
HE APRÈS…

Júpiter està fet de gasos.
Han descobert una tempesta a Júpiter.
Els anells de Saturn estan fets de roques i gel, i també té llu-
nes.
Saturn és el segon planeta més gran.
Neptú tarda més de 82 anys a donar una volta al Sol.
Els meteorits per dintre són de gel i quan s’apropen al Sol es 
desfan  molt ràpid.
Júpiter tarda 12 anys a donar una volta al Sol.
Els cometes van portar l’aigua a la Terra.
La nostra galaxia es diu Via Làctea i es va formar amb estrelles.

  CICLE INICIAL

Alumnes de 1r
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  CICLE MITJÀ

Els nens i nenes de Cicle Mitjà aquest any hem pogut gaudir de molts tallers 
i ac� vitats interessants i diver� ts per aprendre moltes coses d’astronomia. Tot i 
que no són les primeres que fem, cada vegada som més conscients de com és 
d’immens el nostre univers i de com és de pe� t el nostre planeta Terra. Sabeu que  
el Sol, la nostra estrella, no és ni de lluny de les més grans que hi ha al cel? Bé, 
aquestes i d’altres qües� ons hem pogut inves� gar-les  fent tallers com: el planeta-
ri, els telescopis solars, el vídeo en 3D, l’exposició a l’entrada de l’escola...
També hem après que les estrelles formen constel•lacions, i que aquestes, amb el 
sol, ens ajuden a trobar el Nord tant de dia com de nit. Ho hem comprovat cons-
truint pe� ts rellotges solars.
Quines ganes que tenim de saber encara més coses del nostre univers!!

*podeu veure alguns vídeos d’astronomia al bloc de 3r
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  CICLE SUPERIOR

Els/les alumnes del cicle superior hem fet un projecte amb moltes activi-
tats divertides durant les Jornades d‛astronomia.
- Actualització dels plafons de l‛exposició.
Com que les jornades d‛astronomia es fan cada dos anys els plafons estaven 
vells, i entre tots els nens i nenes de 5è i 6è els vam renovar i els vam tornar 
a exposar per tal que tota l‛escola i els pares els veiessin. 
- Planetari del Cosmocaixa.
Vam anar al planetari del Cosmocaixa. Quan vam arribar, vam esmorzar i 
després vam anar al planetari. Van apagar els llums i ens van posar un vídeo 
molt interessant sobre el sistema solar i els eclipsis.
- Llançament de coets.
Al pati vam fer el taller d‛enlairament de coets. Un astrònom, el Sr. Joan Puyol, ens va explicar com es fan els llançaments 
dels coets a la NASA. Després vam tirar un coet fet amb paper: vam posar una pastilla efervescent amb una mica d‛aigua 
i quan es barrejaven sortia disparat cap amunt. Vam tirar coets d‛aigua i també sortien disparats però molt més alts. Va 
ser xulíssim!  

- Planetari infl able.
L‛escola va muntar un planetari infl able a la biblioteca i tots hi vam anar. Ens 
van ensenyar una presentació audiovisual, mentre un monitor ens explicava 
coses molt interessants sobre l‛astronomia: constel•lacions, planetes del sis-
tema solar...
-El sistema solar a escala:
A la classe vam imprimir les imatges dels planetes del sistema solar i tot 
seguit vam calcular les distàncies a escala dels planetes al Sol. Vam enganxar 
una cinta adhesiva de color blau a terra del llarg passadís i vam enganxar la 

foto del planeta amb la seva distància al Sol.
- Càmera fosca.
A l‛aula de plàstica estava muntada la càmera fosca; els alumnes de  6è A hi  vam anar i abans d‛entrar ens vam pintar la cara 
i els braços amb uns retoladors especials. Quan ja estàvem tots a dins de la càmera fosca, brillàvem! Era al•lucinant!
Ens van explicar la situació de les diferents constel•lacions i l‛origen dels seus noms.
- Fotos en 3D.
El Sr. Jaume Oliver, membre de l‛Associació Astronòmica de Torroja del Prio-
rat, com és habitual, ens va venir a la classe i ens va mostrar unes fotografi es 
en 3D que eren impressionants i tothom deia: Ohhhhh!
Com que nosaltres teníem tots molt interès, el Josep ens va dir que busqués-
sim més fotografi es per Internet. Vam agafar les tabletes del cicle superior 
i tothom, com boig, buscava imatges en 3D, a veure qui era el que buscava la 
més impactant.  
- Planistel.
Un dels treballs manuals que vam fer per observar el cel, va ser la construcció d‛un planistel amb cartolina.
- Observació de la lluna amb els telescopis.
Al vespre, amb els nostres pares vam anar al pati de l‛escola i vam poder observar els cràters de la Lluna mitjançant els 
telescopis. També es veia el planeta Júpiter i algunes de les seves llunes.
- Rellotge solar.
Un altre treball molt interessant va ser l‛estudi dels fusos horaris i la construcció amb cartolina d‛un rellotge circular que 
es basava en els fusos horaris del planeta Terra.

Alba García i Erik Nersesyan de 6è A



12
Soques

ica

s

a

n

t

j

o

r

d

i

JOCS FLORALS - INFANTIL
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JOCS FLORALS - CICLE INICIAL
Aquest any, els nens i les nenes de cicle inicial, per als Jocs Florals, hem fet 

un cal•ligrama relacionat amb els aliments, més concretament amb les 

fruites, tenint com a referència el tema de les nostres “Jornades gastronò-

miques”.

Ens va agradar molt fer aquesta activitat ja que no ho havíem fet mai i ha 

sigut molt divertit i hem après una manera diferent de fer “literatura”.

Nens i nenes de 2n B
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El dia 22 d’abril, l’escola Mare de Déu de Montserrat va celebrar el concurs de Jocs Florals amb 

l’objectiu de potenciar i estimular l’expressió escrita dels  alumnes. Agraïm la presència de la 

Susanna Solé al lliurament  de premis, com a representant de l’Ajuntament.

Els guanyadors del certamen d’enguany han estat:

NARRATIVA 3r:

1r premi - El bosc encantat. Raúl Payán, 3r A

2n premi - La lluna. Júlia Pascual, 3r B

3r premi - El Guillem troba el seu esport. Pol Gimeno, 3r A

POESIA CATALANA 3r:

1r premi - Viatge a l’espai. Xavi Garrido, 3r B

2n premi - L’espai. Paula Morales, 3r B

3r premi - El meu somni. Ada Fernández, 3r A

NARRATIVA  4t:

1r premi - Les nenes i  la marieta de la solidaritat. 

Núria Rodríguez, Aina Bas i Júlia Seguí de 4t A

2n premi - Els nens perduts. Abril Bartrolí, 4t B

3r premi - La fi lla petita. Clàudia Torres, 4t B

POESIA CATALANA 4t:

1r premi - Les constel•lacions. Marina Rived, 4t B

2n premi - L’espai. Marta Herrera, 4t A

3r premi - El Sol. Roger Portillo, 4t A

POESIA CASTELLANA 4t:

Premi de 4t A - Camino a la escuela. Víctor Casas

Premi de 4t B - El conejo. Carlos Alonso

JOCS FLORALS - CICLE MITJÀ

MOLTES FELICITATS A TOS ELS PREMIATS!

Hi havia dues categories: poesia i narrativa catalana, amb un primer, un segon i un tercer  

premi per categoria i curs. Aquest any, com a novetat, els alumnes de 4t també  van  participar      

en la categoria de poesia castellana i es van atorgar dos premis, un per a cada classe.

Volem destacar que el jurat no ho va tenir gens fàcil a l’hora d’escollir els premiats, degut al bon 

nivell dels  treballs  presentats. 
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JOCS FLORALS - CICLE SUPERIOR
Hem volgut premiar, en aquesta tradicional jornada, els nostres alumnes del cicle superior 

pels millors treballs poètics, narratius i de dibuix. Hem comptat amb la presència de la 

regidora d’educació de l’Ajuntament de Castellbisbal i la directora de l’escola.

Ha estat un acte molt emocionant i s’han anat descobrint els noms  dels  guanyadors  i  

guanyadores. Hi ha hagut 3 premis  a  les  millors narracions, 6  premis a les millors  poesies 

(3 en català i 3 en castellà), 8 premis als millors punts de llibres (un per a cada llibre de lectu-

ra llegit a 5è i a 6è durant el present curs) i 1 premi al millor dibuix de 6è de la samarreta del 

dia de l’esport.

Aquí teniu la llista dels guanyadors i guanyadores:

• Narració en català, 1r premi: “La Laura imagina”, de l’Amaia Batista de 6è C.

• Poesia en català, 1r premi: “Holi”, de la Natàlia Llopart de 5è A. 

• Poesia en castellà, 1r premi: “El verano”, del Marc García de 5è C. 

• Dibuix de la samarreta del dia de l’esport, guanyador: Andrés Costillo de 6è A.

• Punts de llibre: 

- “Jan Plata”: Yassin Damnati de 5è A.

- “El Zoo d’en Pitus”: Edith Nicolau de 5è C. 

- “El Caratallada i els altres”: Anna Bautista de 5è B. 

- “La mano negra”: Andrea Navarro de 5è A. 

- “Querido hijo: estás despedido”: Anna Juárez de 6è B. 

- “La guerra de los chicles”: Mireia Casado de 6è A. 

- “Les colònies de la guineu venjadora”: Neus Granados de 6è C.

- “Les aventures d’Alfred i Agatha”: Clara Granados, de 6è B.
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Els nois i noies de cicle superior després del ball es van desplaçar fi ns a l’Illa Esportiva i 

allà van realitzar vuit activitats esportives: tennis, aeròbic, bàdminton, bàsquet, voleibol, 

spinning futbol fl ag i korfball.

Els alumnes de cicle mitjà també van anar a l’Illa Esportiva i van jugar al joc del pitxi, del 

cementiri, del balon-torre, del colpbol, del mocador i van fer un circuit amb patins, mono-

patins i patinets.

INAUGUREM EL DIA DE L’ESPORT AMB EL BALL DELS ALUMNES DE 6è

DIA DE L’ESPORT - 2016
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Els nens i nenes de cicle inicial van fer vuit activitats al pati de l’escola, van ballar, van 

fer un circuit transportant aliments, van jugar a  bàsquet, van fer relleus amb material 

divers, van jugar a tennis, van saltar a l’ infl able del reciclatge tot aprenent a cuidar el 

medi ambient i van gaudir com bojos a l’infl able de la pista americana.
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Els infants de P4 i P5 van fer vuit activitats al pavelló de l’escola, van disfressar-se 

i jugar amb robes i complements, van jugar amb les pilotes saltarines, van fer un 

circuit, van fer curses d’aliments, van jugar a bàsquet, van fer jocs de punteria i van 

divertir-se molt als infl ables “Mundo mar” i el “Tobogan pirata”.
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I els més petits de l’escola van fer sis activitats a les instal•lacions d’educació infantil, 

van  passar el matí jugant amb les pilotes saltarines, fent un circuit a l’aula de psico, 

fent jocs de punteria,  fent curses d’equilibris transportant aliments com si fossin 

cambrers, jocs amb pilotes de diferents tipus amb cistelles i porteries i van saltar i 

gaudir a l’infl able “Mundo mar”.

VA SER UN DIA MOLT INTENS I DIVERTIT!
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DURANT LES JORNADES CULTURALS ENS HEM CONVERTIT EN AUTÈNTICS      
CUINERS I CUINERES. HEM EXPERIMENTAT, MANIPULAT I ELABORAT                 
ALGUNES  RECEPTES  UTILITZANT  DIVERSOS INGREDIENTS: CROQUETES  DE  

 CIGRONS, PA, BOTIFARRA, GALETES, SUC DE TARONJA I MASCARPONE. 

TAMBÉ HEM FET TALLERS INTERNIVELL BARREJANT-NOS TOTS ELS NENS I  
NENES  DE P3, P4 I P5 PER CREAR ELS NOSTRES RATOLINS I  MARIETES AMB 
GALETETES SALADES I UNES GALETES SORPRESA, TOT AIXÒ PER FER LA 
NOSTRA PARADETA DE DEGUSTACIÓ. 

PREPARATS PER VEURE EL QUE HEM CUINAT?

FEM PA
M

A

S

C

A

R

P

O

N

E

CROQUETES DE 

      CIGRONS

GASTRONOMIA  A  EDUCACIÓ INFANTIL

FEM GALETES

SUC 
    DE
     TARONJA LA NOSTRA PARADETA

QUI SAP, POTSER D‛AQUÍ UNS QUANTS ANYS ALGUNS DE NOSALTRES SEREM UNS GRANS XEFS!
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Els nens i nenes de Cicle Inicial a les Jornades Culturals d’aquest any sobre la Gastronomia hem gaudit i 
après molt amb les diverses  activitats que hem anat realitzant. Una d’elles ha sigut la preparació d’unes 
tartaletes de maduixa, plàtan, poma i kiwi per al tastet que vam fer al pati tota l’escola. Ens van quedar 
boníssimes!

FEM  TARTALETES  DE  FRUITA
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Aquest curs la temàtica de les Jornades Culturals ha estat “La Gastronomia”. Els nens i nenes de 3r ens hem posat el davantal i el barret de 
cuiners i hem fet molts tallers de cuina.

Hem après a elaborar pasta, hem fet pa, hem après com es fan les botifarres, hem elaborat croissants, també hem fet croquetes de cigrons i, 
per postres, hem fet “pinxos” de fruita. 
La veritat és que ens hem divertit molt i hem après una mica més sobre la importància que té una bona alimentació per a la nostra 
salut.

Aquest any el tema de les Jornades Culturals ha estat La Gastronomia, així que hem 
fet de cuiners i hem après molt.
El dilluns, al pati, vam fer un taller de pa. Cadascú va poder fer 
el seu panet amb la forma que volgués: forma de cor, de rosa, 
de barra allargada i fi ns i tot de calavera. Aquesta activitat ens 
va agradar molt perquè era la primera vegada que ho fèiem i 
vam descobrir que és molt divertit enfarinar-se.  

El dimarts vam fer unes croquetes de cigrons boníssimes amb pastanaga, julivert, oli, 
vinagre i sèsam.
També vam fer croissants petits amb pasta de full, alguns sense res i d’altres farcits 
de pernil dolç i formatge. Perquè quedessin daurats, els vam pintar amb una mica 
d’ou per sobre.  Ens van agradar tant, que ho tornarem 
a fer a casa!

El dimecres va ser el torn dels raviolis de carn i els 
tortel•linis. Vam preparar la massa per fer la pasta fres-
ca i després la vam omplir de carn. Tenia tan bona pinta 
que, tot i que només l’havíem posat d’exposició, els pa-
res se la van menjar crua al tastet!

El divendres al matí vam preparar “pinxos” de fruita i còctels 
sense alcohol de tots colors en gots de plàstic transparents de-
corats per nosaltres. A la tarda van venir els pares a provar les 
coses que havíem fet. Ens ho vam passar molt bé preparant les 
begudes  que demanaven de la nostra carta de còctels.

Durant aquesta setmana també hem après a saber quins són els aliments més salu-
dables i els que hem d’evitar.

Va ser molt divertit fer de xef.              Nens i nenes de 4t
      

LES JORNADES DEL CICLE MITJÀ

Nens  i nenes de 3r
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Aquestes jornades gastronòmiques han estat molt divertides i molt interessants.

Hem fet diferents tallers i hem cuinat i tastat un munt de plats i receptes.

Vam aprendre a cuinar sushi de la mà de la Lorena, l’auxiliar de conversa, així 

que ho vam fer tot en anglès. 

Va venir la mare de la Tània i ens va explicar què era una dieta macrobiòtica: 

els aliments ying yang, el gran valor nutritiu dels llegums i de les algues. També 

vam cuinar i tastar el gomasi, un condiment fet a base de sèsam i sal marina ben 

barrejat i picat.

El pare de la Ivanna va venir a explicar-nos com era una dieta sense gluten i 

tots junts vam cuinar una recepta deliciosa feta a base d’albergínies, gall d’indi, 

tomàquet i mozzarella.

La mare de la Naros ens va ensenyar a cuinar unes postres ben ràpides i bones:un 

pastís de xocolata amb galetes i maduixetes ideal per llepar-se els dits.

Una de les activitats més divertides va ser fer pa al pati. Ens van ensenyar a 

amassar bé la pasta i a fer un pa rodó ben bo. El mateix dia el van coure i a la 

tarda ens el vam poder menjar per berenar.

I per activar tots els sentits, vam fer un tastet de fruits secs amb els ulls tancats. 

Va ser molt divertit veure com amb el tacte, l’olfacte i el gust endevinàvem el fruit 

sec que era.

També ens van fer una xerrada sobre la piràmide alimentària. Creiem que ara 

tenim molt més clar el que hem de menjar a diari i allò que hem de reservar per 

ocasions especials.

Va ser una setmana plena d’aprenentatges que recordarem tota la vida.

Si sa vols estar, de tot has de menjar!!! 

            Nens i Nenes de 5è C

JORNADES DE GASTRONOMIA, UNA SETMANA 

AL•LUCINANT!
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In the week of Astronomy, students in fourth grade represented 
the play Party in the world of the planets.
For several weeks, students tested the show and made the set and 
costumes.
Children of fi rst and second grade enjoyed and learned a lot about 
planets.

ASTRONOMY
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As every year the theatre company Blue Mango will come to our school to perform the                  
following plays:

Our modern day Alice falls asleep 
under a tree whilst reading 
Alice in Wonderland and is woken 
by the sound of the white rabbit in 
a panic- he’s very late. Following 
him, she discovers she is sudden-
ly in Ireland, at a St Patrick’s Day 
Parade where a Leprechaun ex-
plains all about St Patrick. He te-
lls her to follow the white rabbit 
as he will help her return home. 
On her way she fi nds herself at 
the Mad hatters’ tea party where 
she learns all about food times in 
England including of course ‒ tea 
time. However tea is interrup-
ted by the arrival of the Queen 
of hearts, who is upset because 
she doesn’t have any Valentines 
cards. She mistakes Alice for the 
postman and when Alice tells her 
she has no cards for her, Alice is 
sent off  to prison. “Off  with her 
head!” 
In prison she meets a sad skele-
ton that is missing Halloween. 
He’s stuck in jail because he’s 
not scary enough and he hates 
Halloween, so Alice decides to 
help him. She escapes with the 
rabbit’s help and she fi nds her-
self on a sleigh, with Santa Claus 
who tells her all about the vario-
us Christmas traditions. 
Finally Alice catches up with 
the rabbit, and after learning all 
about Easter including an Eas-
ter egg hunt, she fi nally returns 
home, back to her book, wonde-
ring if it all really was a dream...... 
Note:This is not Lewis Carroll’s 
Alice in Wonderland, it’s a play 
inspired by his story and charact.

Jack is a boy that lives with 
his mum. They are very 
poor and the only valuable 
thing they own is Daisy the 
cow, which Jack is very fond 
of. One day, mum asks Jack 
to sell the cow. Jack meets 
a mysterious old man who 
offers to trade the cow for 
some magical beans, which 
Jack does. Mum is angry 
with Jack and throws the 
beans on the ground. The 
next day, to Jack’s surprise, 
there is a massive beanstalk 
that goes all the way up 
to the sky. Jack decides to 
climb it and fi nd what is up 
there. He arrives at a castle 
that belongs to a giant, who 
has a lot of  gold, amongst 
other valuable things. Jack 
decides to steal some of  
the gold to help his mum...
Will Jack get away with it? 
Will he climb the beanstalk 
again and steal more? 
Will the giant do anything 
to stop Jack? Watch and 
fi nd out! 

This is the story of three little pigs 
that lived with their mother. One 
day their mother tells them that 
they must go out and build their 
own houses, but that they must be 
very careful of the big, bad wolf. So 
the Three Little Pigs go out to look 
for different materials with which to 
build their houses. As all the pigs 
have different characters, they all 
choose different materials to use. 
Tom is lazy and chooses straw to 
build his house with, because it is 
light and easy to carry. He fi nishes 
his house quickly and then goes to 
sleep. Lucy chooses wood because it 
looks nice. She makes a very pretty 
house then sits down to watch tele-
vision. Ben chooses bricks because 
he knows the house has to be strong 
to protect him from the big bad wolf. 
The bricks are heavy and the house 
takes longer to build. When he has 
fi nished, he is happy with his house. 
Along comes the wolf, “
He is hungry and is looking for his 
favourite food to eat...PIG!!. First 
he fi nds the straw house, which he 
blows down very easily. Tom runs to 
shelter in Lucy’s house. But the wolf 
follows him and fi nds the wooden 
house, which he quickly blows down 
too. The pigs run to Ben’s house to 
shelter. When the wolf arrives there, 
he can’t blow it down because it is 
too strong, so he decides to climb 
down the chimney. But the pigs have 
built a fi re and the wolf runs away 
with his tail on fi re. 

“THE THREE LITTLE PIGS”: FOR P5 
PUPILS

SYNOPSIS: 

“ALICE”: FOR 5TH AND 6TH GRADERS

SYNOPSIS:

“JACK AND THE BEANSTALK”: FOR 

1ST-2ND GRADERS

SYNOPSIS:

ENGLISH THEATRE
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Els dies 1 i 2 de juny, els Bombers i els Dofi ns s‛han endinsat a la GRAN AVENTURA 
DELS PIRATES amb l‛objectiu de cercar un fantàstic tresor. Fa molts i molts anys, un 
pirata anomenat PITUS i la seva tripulació van trobar un tresor molt valuós, es tracta-
va d‛unes pedres màgiques que tenien el poder d‛ajudar molt les persones que estaven 
enfadades o tristes. Però el pirata PITUS va ser molt egoista i va aprofi tar la nit que 
tots dormien per agafar el tresor,  emportar-se‛l i amagar-lo a les muntanyes. Però en 
aquelles muntanyes hi vivia una bruixa bona, que com a càstig el va fer petit, petit com 
en Patufet, i li va dir que el tornaria a la seva mida real quan aprengués a compartir el 
tresor amb moltes persones. Així és com els Bombers i els Dofi ns han seguit una sèrie 
d‘entrenaments per ser bons pirates i poder així ajudar en PITUS a compartir.

ALGUNES REFLEXIONS....
- Alexia: M‛ha agradat baixar pel tobogan fent tombarelles.
- Marc: Baixar pel tobogan blau és diferent que els altres tobogans i és divertit.
- Anna A.: Sortir al bosc a la nit em va ajudar a perdre la por a la foscor.
- Unai: M‛ha agradat trobar el tresor i haver ajudat  en Pitus.
- Vinyet: He après  que els pirates han de ser bons companys i nosaltres, per ser bons 
   pirates, també.
- Naia: Els bons pirates confi en els uns amb els altres.
- Aitana: He après que els pirates han de compartir, i nosaltres també.

COLÒNIES A LA GRANJA-P5 
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COLÒNIES A CAN RIBAS -2n

QUÈ ÉS EL QUE MÉS T‛HA AGRADAT DE 
LES COLÒNIES A CAN RIBAS?

El 9 i 10 de març els nens i nenes de segon van marxar de colònies a 
Can Ribas (Bigues i Riells) per gaudir de la convivència amb els com-
panys. El centre d‛interès de les activitats que han realitzat girava 
entorn a l‛espai i al Sistema Solar, per enllaçar-ho amb les Jornades 
d‛Astronomia de l‛escola.

ANNA: El que més m‛ha agradat ha estat el laberint perquè era difícil trobar la 
sortida.
AARON: M‛ha agradat fer relleus.
MARCO: Fer un joc per buscar el diari de 
l‛astronauta.
IKER: Buscar targetes a dins del laberint.
AIDAN: Jugar a fet i amagar.
ANNA: A mi em va agradar molt el planetari perquè 
vam veure els planetes i abans d‛entrar vam parlar sobre l‛espai.
IVET: Em va agradar perquè ens els apropaven i semblava que estàvem a l‛espai.
ORIOL: Veure les constel.lacions que hi ha al cel.
JOAN: La constel.lació que més em va agradar va ser un drac que es deia Drago.
JORDI PI: Un joc de nit que havíem de buscar estrelles. I vam espantar els moni-
tors.
LLUC: Fer els jocs de nit i encendre una foguera.
MARTÍ:  Veure Mart i Júpiter al cel.
JOAN: El menjar estava molt bó.
MARINA: Ens encantaria repetir aquestes colònies.

Alumnes de 2n.
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Aquest any els alumnes de 4t hem anat de colònies a Can Bellvitge (Girona), els dies 1,2 i 3 
de juny.

El viatge el vam fer amb autocar, va durar aproximadament una hora i mitja. Estàvem par-
lant i veient el paisatge. En arribar-hi vam deixar les motxilles i vam anar a un camp a jugar. 
Vam començar les colònies. (Aleix García)
Van dividir els alumnes en quatre equips : Druides, Bufons, Artesans i Cavallers.
Els Druides feien pòcimes amb plantes, els Bufons feien malabars, els Artesans fabricaven les 
eines i els Cavallers defensaven el castell. (Adam Ramos)
El Bulder consisteix a passar d‛un costat a l‛altre, en horitzontal,  a través d‛unes fi gures que 
hi ha a la paret. Per seguretat et posaven un casc i quan acabaves el donaves a un company. 
(Alberto Delgado)
Les casetes de pal consistien en 
anar buscant pals i anar col•locant-
los per construir una caseta com 
un tipi. (Jana Mariner)
Joc d‛orientació cap a la casca-
da. Havies de buscar per mig del 
bosc “check points” on hi havia 
números que indicaven graus i els 
“check points” que et faltaven per 
buscar. Havies d‛orientar-te amb 
la brúixola fi ns arribar a la casca-
da. Però no vam arribar-hi perquè 
queien gotes. (Pol César)
Llançament de sabata. Havíem de fer passar la sabata entre les cames i volava el més lluny 
possible. Els que estaven més lluny eren els Artesans. (Sara Sanmiguel)
L‛activitat dels vitralls consistia a dibuixar un petit escut inventat. El dibuixàvem i després 
col•locàvem un paper transparent i el pintàvem amb pintures especials. (Didac Sánchez)
La carretilla. És un joc amb parelles on un nen agafa els peus del company i han de córrer fi ns 
a la meta. (Núria Mila)
El joc de nit consistia a agafar la bandera de l‛altre equip sense fer trampes. Primer vam 
amagar les banderes. Havíem d‛anar pel bosc buscant la bandera amb la llanterna. (Iván Mar-
tínez)
Les habitacions eren amb lliteres. Preparàvem el sac de dormir per a la nit. Ens posàvem el 
pijama i ens rentàvem les  dents. Les mestres ens venien a apagar el llum. (Berta Ribas)
La cervatana consistia a bufar fent un cop fort a través d‛un tub llarg. Es col•locava una espè-
cie d‛agulla dins i si la clavàvem al cor o al cap de la imatge guanyàvem cinc medallons i al cos 
tres diamants. (Carlota Piñeiro)
El tir amb arc es va fer per clans. Ens ho van explicar i vam fer la prova. El més difícil era 
col•locar bé la fl etxa. (Abril Bartolí)
Els escuts reials. Consistia a pensar una idea per dibuixar del nostre clan a l‛escut, dibuixar-la 
i pintar-la. (Aniol Asensi)
Abans d‛anar a la disco ens vam dutxar. La majoria de nens es van posar “gomina” i altres una 
gorra. Les nenes es van arreglar, algunes es van maquillar i altres es van planxar el cabell. (Laia 
Pacheco)
L‛ última nit hi va haver discoteca. Vam ballar moltes cançons i també vam ballar el limbo, pas-
sant per sota un pal. Alguns monitors feien balls. Hi havia nens i nenes que ballaven molt bé. 
Alguns van ballar en parelles. (Marina Rived)
Les Proves Reials es van fer per clans. La primera prova era una cursa de cavalls de fusta. La 
segona la cervatana i fer piràmides humanes. La tercera era fer curses a cavallet d‛un com-
pany. Després de fer les proves va venir el rei i ens va anomenar cavallers i cavalleres a tots i 
ens va donar un diploma. (Laura Bestué)

COLÒNIES DE 4t - Can Bellvitge
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Els dies 25, 26 i 27 de maig hem anat al càmping Torre de la Móra situat a Tamarit, a la 
comarca de Tarragona.
L‛estada ha sigut diferent perquè hem dormit en bungalows molt a prop de la platja. El 
camping tenia una piscina impressionant i l‛hem pogut gaudir tots els dies després de dinar. 
Els monitors eren molt amables i es deien Sergio, Joan, Xavi, Clara i l‛Anna.
A 6èA i 6èB l‛activitat que més els ha agradat ha sigut “ BodyBoard ” i a 6èC l‛activitat que 
més els ha agradat ha sigut “ Flanqueig Litoral ”.

Hem fet moltes activitats, totes elles a la platja : olimpíades, voleibol, rugby fl ag, fl anqueig 
litoral, snorkel i bodyboard.
La més impactant ha estat el fl anqueig litoral: havíem de rodejar la costa nedant i ens vam 
haver de posar un neoprè, una armilla salvavides, un casc i unes ulleres de busseig. 
Vam haver d‛escalar algunes roques molt grans!

QUÈ HEM FET?

Simplement......GENIAL I BESTIAL!!
Hem dinat al restaurant del càmping i ha sigut genial! A més teníem la nostra petita casa 
on dormíem en grups de 4, 5 o 6 i ens dutxàvem. 

COLÒNIES DE 6è A LA PLATJA A DIVERTIR-NOS
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La Cantània
La Cantània és una cantata en què hem participat els nois i noies de 5è. S’organitza des de l’Auditori 
de Barcelona i cada any composen una obra diferent. Enguany hem cantat uns 42.000 nens, la ma-
joria d’escoles de Catalunya, però també d’altres ciutats de la Península i part de l’estranger. 

Babaua. Les desventures de Mimí
Aquesta història parla de la Mimí, una noia obsessionada a trobar un promès. Fa un viatge en el temps 
i l’espai fi ns adonar-se, amb l’ajuda de Cupido, que a la vida hi ha altres coses més importants.  

1.Baixar l’aplicació “layar” al vostre disposi-

tiu, mòbil o tablet (més recomanat tablet).

2. Aquesta aplicació funciona com un escà-

ner. Heu de situar la tablet o el mòbil a sobre 

de la imatge com si anéssiu a fer una foto i 

clicar a sobre de la pantalla. 

3. Espereu que escanegi la imatge i, al cap 

d’uns segons apareixerà una capa a sobre de 

la foto que conté un vídeo del youtube i el link 

de la web de l’escola.

4. Si cliqueu a sobre us redireccionarà al you-

tube o web del centre.

Us expliquem els passos a seguir per veure vídeos de la cantània directa-

ment a través d’aquestes dues fotos:

El concert 
El dimarts 31 de maig vam fer el Concert i va anar molt i molt 
bé! Aquí teniu algunes de les valoracions dels artistes!   ;) 

La Cantània per a mi va ser un lloc 

màgic on s’ajunten un munt de veus 

diferents que sonen genial!

Marta Alonso de 5èA.

La Cantània ha estat una de les ex-

periències més grans que he viscut. 

Quan vaig entrar a l’Auditori quasi 

em vaig posar a plorar de l’emoció. 

No m’ho podia creure. 

Júlia García de 5è B 

Vaig entrar amb totes les ganes i vaig 

cantar com mai havia cantat. Tot 

era com un somni, amb els estels i les 

llums, i allà estàvem, en un auditori 

de Barcelona com si fóssim  professio-

nals. 

Yaiza López de 5è B

REALITAT AUGMENTADA
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ARA JA NOMÉS ENS QUEDA ESPERAR, ESPERAR I ESPERAR !!!!!!!!!!

ENS HO VAM PASSAR MOLT BÉ.

Primer van fer molts 
forats per plantar 
les llavors, van plan-
tar-les, després van 
omplir els cubells de 
terra i les van tapar 
perquè poguessin 
sortir les plantes. 
Per últim les van re-
gar. 

VAN PLANTAR LLAVORS DE GIRA-SOLS, 
AL JARDÍ DEL PATI DE L’ESCOLA...

L’EQUIP DE MONITORES I PERSONAL DE 
CUINA US DESITGEM BONES VACANCES.

DIA MUNDIAL DE LA NATURA
El dia 3 de març va ser el dia mundial de la Natura. Per tal de celebrar-ho, 
els nens/es del menjador  van realitzar una activitat relacionada amb aquest 
dia...
El Dia Mundial de la Natura o Dia Mundial de la Vida Silvestre va ser procla-
mat per conscienciar sobre la importància de la fl ora i la fauna i el seu valor 
ecològic, paisatgístic, genètic, social, científi c, econòmic i educatiu, entre 
d’altres, i també recorda la necessitat urgent de combatre els delictes contra 
la natura que comporten conseqüències de gran impacte en l’àmbit econò-
mic, mediambiental i social.
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Cada any es realitza una trobada d‛Escoles Verdes on els centres participants 
d‛aquest projecte troben un espai per fer  i impulsar intercanvis  d‛experiències,  
compartir valors ecològics,  presentar  projectes, potenciar la creació de noves 
propostes d‛acció...
L‛1 d‛abril es va celebrar la JORNADA D‛INTERCANVI D‛ESCOLES VERDES  
RUBÍ-CASTELLBISBAL i la nostra escola va  presentar  el projecte “El galliner 
del Montserrat”, com exclusiu  i únic en aquestes jornades.
Amb la presentació d‛un vídeo que van realitzar els encarregats de dur a ter-
me el projecte del galliner, ara fa ja 4 anys, es va explicar tot el procés fet  
pels alumnes del cicle superior els quals, amb ajuda dels tutors/es i els pares 
i mares, van dissenyar i realitzar  tot el necessari per poder començar-lo fi ns 
arribar al que tenim actualment.                                                 

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de 
l’Agència de Residus de Catalunya, convoca el concurs 
APILO XII de recollida de piles als centres catalans i 
com escola que vetlla per la conservació del medi am-
bient ens hi hem inscrit.
L’objectiu del concurs és recollir la màxima quantitat 
de piles i acumuladors portàtils durant la vigència de 
l’acció promocional i que tota la comunitat educativa se 
senti involucrada en un tema essencial per a una so-
cietat que fomenta valors com la sostenibilitat, l’estalvi i 
l’aprofi tament de recursos.
Els centres que més piles recullin poden aconseguir un 
premi econòmic per invertir en material escolar o espor-
tiu o en activitats educatives per al centre. 
US DONEM LES GRÀCIES PER LA GRAN IMPLICA-
CIÓ QUE HEU MOSTRAT!!

TROBADA D‛ESCOLES VERDES 2016

  RECOLLIDA DE PILES ALS CENTRES CATALANS
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Els nens i les nenes de la classe de la Ràdio Boom hem plantat un cirerer.
Primer de tot vam fer un forat. Després el vam treure del test on anava i el vam fi car al forat, 
però abans el vam deixar quinze minuts en aigua.
Quan el vam plantar li vam afegir terra i el vam regar amb molta aigua perquè estigués ben 
mullat.
Ara estem contents perquè sempre tindrem cireres a la nostra escola.

Nens i nens de la Ràdio Boom

Aquest trimestre hem recollit els productes de l’hort i hem decidit fer 
estampacions. Els alumnes del cicle inicial i mitjà han estampat amb 
col, pastanaga i ceba en un full i han creat motius fl orals amb témperes. 
El resultat ha estat la creació de fl ors vermelles, tulipes liles o la preciosa 
fl or del lilà.

Flor vermella: primer obrim la col de dalt a baix i la suquem en pintura vermella. 
Tot seguit s’estampa la col oberta per la meitat al full. Les fulles de la col simulen 
diferents pètals de la nostra fl or vermella. Després li dibuixem la tija i les fulles amb 
un pinzell i pintura témpera verda.

Tulipes lilà: la ceba oberta de dalt a baix és la nostra tulipa. 
La forma de la ceba una mica ovalada i allargada ens permet trobar aquest 
aspecte desitjat.  Suquem la ceba en pintura lila i l’estampem al full verd. A 
continuació li dibuixem amb el pinzell les tiges i podem donar un toc per-
sonal afegint fulles llargues verdes.

Flor del lilar: primer s’ha de dibuixar la tija gairebé de dalt a baix del full. En 
aquest cas utilitzarem una pastanaga tallada en diagonal per  donar més super-
fície d’estampació. A poc a poc, i a banda i banda es van fent petites estampa-
cions juntes per donar la forma de la fl or del lilà.

Som uns veritables artistes amb els productes del nostre hort!

ESTAMPACIÓ AMB PRODUCTES DE L’HORT

EL NOSTRE CIRERER 
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Arriba el fi nal del curs 2015-2016. Des de l’AMPA, com sempre, a 
través del PICASOQUES us intentem acostar una mica que s’ha fet i 
que s’està coent de cara al curs vinent. 

Comissió de menjador i acollida

Com sabeu el 14 i 15 de març es 
va fer una jornada de portes 
obertes del servei de menja-
dor. Van gaudir de l’experiència de 
viure en directe el menjador unes 
20 famílies. Després de visitar les 

instal•lacions, conèixer el cuiner i dinar, tal i com 
ho fan els nostres fi lls i fi lles cada dia, les famílies 
van emplenar un qüestionari de valoració sobre 
el servei de menjador. La impressió general de la 
dinàmica del menjador és molt bona, amb una 
puntuació general de 4,93 sobre 5 punts.

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

Comissió d’extraescolars

La comissió d’extraescolars està treballant molt in-
tensament per augmentar la qualitat de les activitats 
extraescolars que s’ofereixen a l’escola. Per aquest 
motiu, de cara al proper curs 
2016-2017, es gestionaran 
amb una nova empresa. 
Algunes de les activitats extraescolars esportives a 
l’escola Montserrat tradicionalment les han desenvolu-
pat entitats esportives del municipi, com per exemple 
el patinatge o l’handbol. Aquest fet  fa més complexa 
la coordinació i la gestió, però entenem que les entitats 
locals sense afany de lucre han de tenir l’oportunitat 
de cercar la cantera d’esportistes a les escoles del mu-
nicipi.

Per més informació: extraescolars@ampa-escola-montserrat.org
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Comissió d’anglès Altres col·laboracions amb l’escola

Comissió de festes

Tant l’extraescolar d’anglès al migdia com 
l’auxiliar de conversa en anglès enguany han 
funcionat bé i està 
previst que amb-
dós projectes es 
continuïn duent 
a terme durant el 
curs 2016-2017.

L ’ e x t r a e s c o l a r 
d’anglès al migdia es continuarà oferint de la mà 
de Fundesplai  ja que ha facilitat molt la coordina-
ció entre el menjador i l’activitat.

Pel que fa a l’auxiliar de conversa, apostem per 
la continuïtat de la Lorena, ja que ha tingut una 
molt bona acollida per part dels nens i nenes. 
Amb aquest projecte, que es duu a terme en 
col•laboració amb l’Ajuntament de Castellbisbal, es 
pretén treballar l’anglès com a llengua de comuni-
cació en qualsevol àmbit.

Per més informació: angles@ampa-escola-montserrat.org

Comissió de reutilització de llibres
Com haureu pogut comprovar, la nova comissió de 
reutilització de llibres està treba-
llant de valent perquè al setem-
bre els alumnes de l’escola puguin 
disposar dels llibres de text com a 
eina de suport en els aprenentat-
ges del nou curs.

Al juny tots els alumnes han hagut de tornar els llibres 
que han utilitzat aquest curs, perquè durant l’estiu es 
puguin preparar els lots de llibres.

       Els dies 5 i 6 de setembre de 11h a 13h i de 
16:30h a 19:30h, es podran recollir els lots de 

llibres. Aquest any ampliem els horaris 
de recollida de llibres, per tal d’intentar 
evitar les llargues cues que s’han for-
mat en anys anteriors. Recordeu que cal 

portar el rebut de pagament de la quota de soci de 

l’AMPA i el del pagament dels llibres.

Per més informació: reutilització@ampa-escola-montserrat.org

Comissió de venda de roba

Els dies 5 i 6 de setembre de 16:30h a 19:30h, 
coincidint amb els dies del lliurament 
dels lots de llibres, es posarà a la 
venda la roba esportiva, les ba-
tes, gorres... 

Recordeu que durant el curs escolar es fa venda de 
roba un cop al mes. 

Per més informació: material_esportiu@ampa-escola-montserrat.org

Des de l’AMPA sempre estem amatents a les 
necessitats i demandes de l’escola. Per aquest 
motiu s’ha col•laborat econòmicament amb les 
Jornades de Gastronomia per al desenvolu-
pament de tallers de cuina.

Comiats

Amb l’arribada de la primavera els pares i mares de 
6è han col•laborat amb la Festa 
de Sant Jordi. Van participar 
amb una paradeta als Costals on 
els alumnes de 6è van vendre 
manualitats, llibres... per fi nançar 
el viatge de fi nal de curs.

La Festa de fi nal 
de curs també és 
un clàssic! Espe-
rada amb especial 
il•lusió pels i les 
alumnes de 6è de primària, el divendres 17 de 
juny van ser els protagonistes d’una festa de co-
miat i graduació. A la mateixa festa els més petits 
van gaudir fent bombolles de sabó!

No volem acabar 
sense desitjar 
molta sort als 
alumnes de 
6è que el curs 
vinent enceten 
una nova etapa 
a l’institut

I juntament amb 
els alumnes de 
6è també ens 
deixen alguns 
membres de la 
junta de l’AMPA, 
concretament 
el Xavier Loren-
zo que ha estat 

tresorer durant molts anys i la Maite Villegas, la presi-
denta durant els darrers 4 anys. Moltes gràcies per la 
vostra dedicació!

Si bé durant aquest curs 2015-2016 ja s’ha fet el re-
lleu del nou tresorer, el càrrec de president de l’AMPA 
està en el  procés de canvi en el moment de tancar 
l’edició d’aquesta revista.

Correu electrònic: ampamontserrat08755@gmail.com
Blog: http://montserratampa.blogspot.com.es
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RECOMANACIONS PER A L’ESTIU
L’estiu és un moment ideal per realitzar activitats educatives enriquidores que no es poden 
fer al llarg del curs per manca de temps.

L’estiu és un moment ideal per gaudir aprenent!

I aquí us deixem un llistat de coses que podeu fer durant les vacances:

• Fer un diari. 

• Llegir: contes, llibres, revistes, còmics, cartells, tríptics….

• Fer un diari de les vacances. 

•             Intercanviar llibres/contes amb els amics.

• Descobrir i visitar museus.

• Mirar pel•lícules educatives i documentals en diferents idiomes.

• Jugar a jocs de taula: parxís, escacs, dòmino, l’oca, jocs de cartes, rummykub,         
              scrabble, monopoly… 

• Fer polseres. 

• Muntar puzzles, maquetes, lego …  

• Escoltar diferents estils de música i ballar

• Banyar-se a la platja,  a la piscina, al riu … 

• Fer dibuixos al natural. 

• Excursions a peu o en bicicleta.

• Observar insectes i animals en el seu hàbitat natural. 

• Fer esport: futbol, tennis, bàsquet, tennis taula … 

• Viatjar.

• Construir una cabana.

• Fer fotografi es de l’entorn, de les pròpies vivències… 

• Veure una posta de sol i gaudir de la natura. 
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• Experimentar amb diferents elements: sorra, aigua, gel, fang, plastilina, gelatina, 
colorants … i fer experiments

• Land art: elaborar obres d’art contemporànies amb elements de la natura. 

• Anar a comprar.

• Cuinar.

• Ajudar en la neteja i les taques de casa.

• Anar a jugar i/o dormir a casa d’un amic/ga.

• Sortir a dinar/sopar a fora amb la família.

• Anar a veure una pel•lícula de cinema a la fresca.

• Fer algun amic/ga nou.

• Visualitzar una obra de teatre, concert, musical…

• Visitar una Festa Major o Fira d’algun poble.

• Riure cada dia i abraçar molt a la gent que estimes.

                                  I  tot allò que et vingui de gust fer!!!  

- Matifi c: https://www.matifi c.com/es/ca

- Edu365: http://www.edu365.cat/

- Pinterest: https://es.pinterest.com/

- Apps per nens: http://www.appspernens.cat/category/edat/

RECURSOS TIC I APPS EDUCATIVES
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SOPA DE LLETRES



NOIS I NOIES DE 6è, 

FINS AVIAT!!!


