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Ens regala juny
la millor temporada.

Per molt que matinis,
no veus l'albada.

Els dies són llargs
i la llum molt clara.

Ens regala préssecs, cireres,
banys a la mar blava,

les tardes lliures
i les vacances més llargues.

Ens diu amb veu emocionada
que el curs té la cloenda preparada.

Ens convida a fruir
de la revetlla amb màgia estelada.

Ens duu el solstici d'estiu
per acomiadar una primavera ja caducada.

Et rebem, juny,
amb una forta abraçada.
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 DUCS DE CAMBRIDGE

Els nens i nenes de 2n B vam enviar una carta als Ducs de 
Cambridge.
Ahir vam rebre  resposta i tres fotos d’ells i dels seus fills.
A la nostra carta els vam comentar que ens disfressàvem 
de guàrdies reials i ells ens han dit que esperen veure’ns al 
carnaval de Londres.
Va ser molt  emocionant  i sorprenent rebre una carta de 
resposta.
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AQUEST CURS HEM COMENÇAT A INTRODUIR 
L’APRENENTATGE COOPERATIU A PARVULARI.

LA RELACIÓ ENTRE IGUALS ÉS UNA BONA MANERA 
D’AFAVORIR  EL  VERTADER INTERCANVI D’IDEES I LA 
DISCUSSIÓ, ÉS A DIR, PER AFAVORIR  L’APRENENTATGE. 
I, A MÉS A MÉS, APRENEM A COL.LABORAR I AJUDAR ELS 
ALTRES I A FER COSES TOTS JUNTS. 
QUINA MILLOR MANERA D’APRENDRE I FER-SE GRAN?

A infantil fem treball cooperatiu
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Vam acabar el projecte de la classe de la Torre Eiffel i del Big Ben. 
Com a cloenda vam decidir fer una exposició als pares amb tot el que 
havíem après de París i de Londres.
Vam fer uns power-points en grups, molt macos.
A més a més, vam preparar un berenar típic francès (creps, maca-
rons…) i anglès (pastís de pastanaga, te, galetes de mantega…).
Ens va agradar molt fer aquesta exposició  i ens ho vam passar molt 
bé.

LA TORRE EIFFEL I EL BIG BEN
A CICLE INICIAL

Nens i nenes de 2n
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Emilio Conde Pérez

1r Pas                                                                                                                 
Primer col·loca la pota de pollastre, les 

tisores i el cúter o el ganivet sobre la safata 
de dissecció. Dibuixa la pota de pollastre, 
pinta-la i escriu-ne el nom de les parts. 

2n Pas 
Amb el cúter o el ganivet i les tisores, sepa-
ra la pell de la pota de pollastre de la carn. 
La pell i la carn tenen el mateix color?  

3r Pas
Observa els músculs i tendons i observa 
l’articulació.

4t Pas
Doblega la pota de pollastre per veure 
l’articulació.

1 5è Pas 
Talla el tendó on es troba l’os.

6è Pas
Talla per la meitat l’articulació de la pota.

7è Pas
Amb la mestra parteix l’os per la meitat.

8è Pas
I per últim netegem les taules.     
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El dia mundial d’higiene de mans que va ser el 5 de maig vam fer un taller. En aquest 
taller hem après que ens hem de netejar les mans més sovint. No només les mans tenen 
bacteris, les gomes, els clips i moltes coses més també contenen molta brutícia. 
En aquest taller vam fi car coses dins d’uns pots per veure quants bacteris tenien. Els vam 
deixar uns dies i després vam poder veure els resultats. 
Ara ens netegem les mans més sovint per no tenir bacteris. Si després de netejar-nos-les 
fem coses, tornarem a tenir-les brutes i ens les haurem de tornar a rentar.  

Quan ens hem de netejar les mans?
• Abans de menjar
• Després de menjar
• Quan juguem fora o dintre de casa.
• Quan fem qualsevol tipus de manualitat.                                        

TALLER D’HIGIENE DE MANS

Sabeu com funciona la muntanya russa? I els autos de xoc? I les cadires voladores? Totes 
aquestes màquines les trobem en el parc d’atraccions. El passat dilluns 22 de maig, els 
alumnes de sisè vam anar d’excursió al Tibidabo a veure com eren les màquines que tant 
ens agraden. Hem pogut veure les fonts energètiques que impulsen les atraccions, com 
per exemple l’energia cinètica i potencial, que impulsen el moviment de l’atracció per 
contacte, per fricció o bé per acceleració. També hem après nous principis tecnològics i 
el funcionament de diferents mecanismes: el pèndul, la politja, la roda, el pla inclinat 
i els engranatges.

Alumnes de sisè.

 Roger Portillo i Daniela Quirós- 5è B
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 EDUCACIÓ INFANTIL VISITA LA COLÒNIA GÜELL

S’ha respectat l’escriptura natural dels infants.
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- Sagrada Família  
- Parc Güell
- La Pedrera
- Camp Nou
- La muntanya  de Montserrat
- La bola del món
- El Mini Estadi 
- L’aeroport
- La TV3
- Estacions  de tren 
- L’ autopista
- EL port de Barcelona 
- Fàbriques importants
- Museu Dalí
- Cal Pupinet

El  dijous  4 de maig  vam  anar  d´ excursió  a  Cata-
lunya en miniatura i amb un trenet vam fer un recorre-
gut per veure edificis  importants que hi ha  a Catalunya.
Alguns edificis  que vam veure:

  CICLE INICIAL VA D’EXCURSIÓ A CATALUNYA EN MINIATURACICLE INICIAL VA D’EXCURSIÓ A CATALUNYA EN MINIATURA
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El 2 de maig del 2017 vam anar a Sant Pere de Torelló a Can Panosa . En arribar 
vam esmorzar i seguidament ens van portar a una sala on ens van fer una explicació  
sobre les abelles amb un vídeo. Tot seguit ens van donar un vestit per anar a veure el 
rusc de les abelles. Era molt divertit i feien molt de soroll. 
    A la granja hi havia dos apicultors i el seu fill Pau. El noi es deia Ramon i la noia 
Cèlia. El Ramon i la Cèlia ens van rebre. 3rA se’n va anar a veure les abelles i 3rB es va 
quedar fent etiquetes. Al cap de mitja hora 3rA va fer les etiquetes i 3rB va anar a veure 
les abelles.
    El Ramon ens ensenyar el rusc de les abelles. Alguns estaven plens de mel i uns ja 
tenien la cera per tapar la mel. Tot seguit, el Pau ,el fill del  Ramon , tirava fum perquè 
sortissin corrents amb la panxa plena de mel i així  no molestaven tant.
   Després ens vam dirigir un altre cop cap a la sala per treure la mel del rusc. La Celia, 
la dona del Ramon, ens va ensenyar com es treia  la mel del rusc. Quan va acabar la va 
posar en una centrifugadora i després  la va passar  per un colador. Quan estava colada 
la va ficar dins un dipòsit per posar- la als pots. En acabar vam dinar i cap a casa!
   El que més ens va agradar va ser anar a la casa de les abelles per veure com viuen.

Ivet Juni i Jordi Pi de 3r

 3r  VISITA “LA CASA DE LES ABELLES”
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El passat dimecres 19 d’abril vam anar tot el cicle superior (5è i 6è) al Poble Espanyol de Barcelona, 
situat a la muntanya de Montjuic. Dos autocars van sortir carregats de nens, nenes i professors de 
l’escola Mare de Déu de Montserrat. Hi vam anar amb els mestres de cinquè i sisè.
Els mestres que van anar de 5è són el Josep i la Laura, i els  mestres de sisè són l’Erika, la Txell, la 
Nieves, el Frank i el Jorge i també ens va acompanyar l’Alba.
Ens van fer una broma divertida: Estàvem esperant una monitora, la Patrícia, però en comptes de 
ser una senyora, va aparèixer un senyor de manteniment i ens va dir que la senyora s’havia quedat 
dormint a casa seva i que havia de venir de Palamós. Llavors el mecànic ens va dir que vindria al 
cap de 3 hores i quan vam arribar a la plaça ens va dir que ell mateix estava disposat a explicar-nos 
el Poble Espanyol.
Després ens van haver de separar en 3 grups per 
visitar tot el recinte. En acabar la visita vam anar
a dinar i després de dinar ens en vam tornar cap                                                                   a 
a casa.

El passat dimecres dia 19 d’abril els nens i nenes de 
cicle superior vam anar al Poble Espanyol, situat a 
Montjuïc, Barcelona.
En entrar, ens vam situar a la Plaça Major on vam 
esmorzar. Abans de fer la visita guiada, vam passejar 
per la zona del Nord on vam descobrir la història i els 
paisatges pels quals pots passejar si fas el Camino de 
Santiago.
A l’hora acordada ens vam reunir amb la nostra guia, 
que ens explicaria el Poble Espanyol a través de l’ar-
quitectura. La guia ens va explicar l’origen d’aquest re-
cinte que remunta al 1929, quan va ser construït per 
a l’Exposició Internacional i que un cop finalitzada el 
volien desmuntar. Degut a l’èxit, el van deixar fins el 
dia d’avui.
Tot passejant vam descobrir l’existència de l’art mu-
dèjar, un estil arquitectònic fruit de la fusió entre l’art 
cristià i el musulmà.  Ens van explicar curiositats, com 
per exemple que a Andalusia les cases són blanques 
per protegir-se de la calor perquè si en comptes de ser 
blanques fossin negres, absorbirien més el Sol i dins 
faria més calor. Una  curiositat de la construcció de les 
cases del Nord és que per tal d’evitar la humitat, cons-
truïen murs gruixuts i les finestres petites. Va ser una 
sortida molt divertida i interessant.

David Godoy, Àngela Arjona i 
Xavier Cabrafiga  -  6è C

Aina Bas, Naiara Calle, Lucía Mallol 
i Joan Balsells  -  5è A

 CICLE SUPERIOR FA UNA SORTIDA AL POBLE ESPANYOL CICLE SUPERIOR FA UNA SORTIDA AL POBLE ESPANYOL 
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Educació Infantil

S’ha respectat l’escriptura natural dels infants.
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Sant Jordi a Cicle Inicial

Hem fet una postal amb un poema 
d’Isabel Barriel:

SANT JORDISANT JORDI
Ja arriba la diada,
amb llibres a cada parada
i una rosa vermella
per a la princesa estimada.

                   

I un drac. Per fer aquesta manualitat hem fet 
servir el següent material:
- Gots de color verd.
- Paper de color groc vermell i taronja.
- Dues boles per fer els ulls.

Després del pati, per iniciar l’acte de 
Jocs Florals del nostre cicle alguns 
nens i nenes de primer i segon van 
representar el teatre de Sant Jordi.
L’acte el van presentar les tutores 
de cicle inicial i ens ho vam pas-
sar molt bé escoltant els textos dels 
guanyadors i guanyadores.

Primer Premi Tercer PremiSegon Premi

Els nens i nenes de cicle inicial hem celebrat Sant Jordi al llarg de tot el 
dia, durant el matí i la tarda hem fet dues manualitats:
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Jocs Florals a Cicle Mitjà

El dia 21 d’abril, els alumnes de Cicle Mitjà vam celebrar el lliurament de pre-
mis dels Jocs Florals. Durant unes setmanes ens vam dedicar a preparar els 
nostres treballs. Vam crear les nostres pròpies poesies, endevinalles, contes i 
punts de llibre. Van quedar tan bé, que les mestres els van penjar al passadís. 
Durant l’entrega de premis estàvem una mica nerviosos a causa de l’emoció 
que sentíem. Cada vegada que anaven a dir un nom guanyador ens venien 
un munt de pessigolles a la panxa.
Tots ens vam esforçar molt, però només uns quants van guanyar els premis. 
La Mamen va ser una presentadora molt divertida. Els premis els van donar 
la Mireia Mancera i la Susanna Soler, regidora d’esport de Castellbisbal. 
Encara que no tots hem pogut guanyar, ens van felicitar per les nostres feines. 
Ara ens queda molta il·lusió per seguir millorant  i  fer-ho encara millor.

Visca Sant Jordi i els Jocs Florals!
 Nens i enes de Cicle Mitjà
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Jocs Florals a Cicle Superior
El divendres 21 d’Abril, els alumnes de Cicle Superior vam celebrar 
la bonica diada de Sant Jordi.
Durant les darreres setmanes vam estar treballant en la creació de 
poemes amb català i castellà alhora que vam escriure un conte re-
lacionat amb el tema dels jocs per tal de participar als Jocs Florals. 
També vam dissenyar punts de llibre de temàtica relacionada amb 
els llibres de lectura que ens llegim cada trimestre.
I per últim, vam aprofi tar aquesta celebració per conèixer el dibuix 
guanyador de la samarreta del dia de l’esport.

A continuació us detallem la categoria i el nom dels premiats: 
Narrativa catalana
3r Premi: “En Martí i el tresor perdut”. Pseudònim: Marazo2. Nom: Marc Azorín.
2n Premi: “L’inventor de joguines”. Pseudònim: Marmart12. Nom: María Martínez.
1r Premi: “Drets per tothom”. Pseudònim: Lur. Nom: Anna Bautista. 

Poesia catalana
Accessit: “La gent”. Pseudònim: Urko. Nom: Lucía Pérez.
3r Premi: “El problema”. Pseudònim: Marsan25. Nom: Màrius Sanz.
2n Premi: “Adéu a la realitat i Hola a la imaginació”. 
Pseudònim: Ossets25. Nom: Sarah Herreros. 
1r Premi: “Els robots”. Pseudònim: Ancepe8. Nom: Antonio Cepeda.
Poesia Castellana
3r Premi: “La guerra”. Pseudònim: Ona Poig. Nom: Andrea Navarro. 
2n Premi: “Un emblemático monumento”. Pseudònim: Aibas. Nom: Aina Bas.
1r Premi: “Edifi cios en el mundo”. Pseudònim: Paudela. Nom: Paula Balaguer. 

Punts de llibre
Accessit per l’esforç realitzat: 
David García (5è A). 
Llibre “En Caratallada i els al-
tres”: Joan Balcells (5è A).
Llibre “Jan Plata. La crida dels 
pirates”: Núria Milà (5è B).
Llibre “En zoo d’en Pitus”: Nú-
ria Rived (5è B).

Anna Bautista - 6è B
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Volem donar les gràcies i felicitar tots/es els/les nens/es que van participar al Cam-
pionat de Cros de Castellbisbal, organitzat per l’Ajuntament amb la col·laboració del 
club Mindundis Team i el Consell Esportiu del Vallès Occidental, que es va celebrar el 
dia 21 de maig al circuit de la Verdolaga. En especial volem felicitar el Marc Martínez  
que va quedar primer en la categoria de pre-benjamí masculí, l’Hugo Conde tercer a 
la mateixa categoria, la Júlia Garcia primera en la categoria pre-benjamí femení i el 
Xavi Garrido tercer en la categoria de benjamí masculí.
Moltes fecilicitats nois i noies!

CROS DE CASTELLBISBAL

Aprofitem també per agrair a totes les famílies del Montserrat la seva implicació a 
la cursa. Gràcies a què la nostra escola ha estat la més participativa hem rebut una 
subvenció econòmica per part de l’Ajuntament.
Moltes gràcies a tothom!
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DIA DE L’ESPORT 
Aquest any ens hem vist obligats a suspendre les activitats del Dia de l’Esport progra-
mades com és habitual pel 27 d’abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat, degut a la 
previsió de fortes precipitacions. Afortunadament vam poder ajornar la majoria de 
les activitats i vam celebrar el dia de l’esport el 14 de juny.
La Jornada es va inaugurar amb el tradicional ball dels alumnes de 6è i les activitats 
esportives es van desenvolupar satisfactòriament gràcies al compromís  i la implicació 
de tothom.
El curs vinent, més esport i millor!

CICLE SUPERIOR
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CICLE INICIAL I MITJÀ
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El divendres de la setmana anterior a les Jornades Culturals els nens i nenes de P3 van co-
mençar l’activitat de Kapla. Les construccions que van fer van ser unes mini casetes.

El Pep i l’Antoni, els monitors, 
els van ensenyar a fer  unes 
construccions: dos elefants, 
dues girafes, un mini poble, 
una princesa, un pont gegant 
i un gos.

El dia 24 d`abril, els nens i nenes de P4 van fer l’activitat de  Lego gegant. Van fer diferents construc-
cions com per exemple: el Pont del Diable, cases, animals, etc. D’aquesta manera estaven coneixent 
edificis. Els va agradar molt. Les peces del Lego eren molt grans ja que arribaven als 30 cm de llar-
gada. Algunes de les construccions arribaven a l ‘1,70m.

Una altra activitat que van fer els nens d’ infantil va ser el 
teatre de mestres: La llegenda de Sant Jordi. La Montserrat era la 
narradora, l´Alba era una pastora, igual que la Carme i l’Ariadna, 
la Vanessa era el rei, la Teresa era la princesa, la Carmen el drac 
i la Sandra era el cavaller Sant Jordi. Els nens i nenes de P3 eren 
ovelles, els de P4 eren vaques i els de  P5 eren porcs. Va quedar 
una llegenda molt divertida!! 

Els nens de P5 van anar a la classe de psicomotricitat a fer una activitat amb el material KAPLA. 
Van fer figures, com ara princeses, cavallers, castells, girafes, elefants...

El segon dia, quan vam 
arribar a la classe de P5, 
estaven repartint les 
agendes per escriu-
re una nota als pares 
dels alumnes perquè 
vinguessin a les portes 
obertes de les Jornades Culturals.

El mateix dia a la tarda, P3, P4 i P5 es van barrejar i van formar grups per fer diverses feines.

L’últim dia de les Jornades  Culturals els nens i nenes de P5 han fet diferents racons.
• Puzzles de diferents edificis d’Antoni Gaudí.
• Modelar el seu propi gratacel. 
• Entre tots els membres del grup, fer un edifici.
• Un joc d’ordinador on feien parelles de diferents edificis d’Antoni Gaudí.

                        Alumnes de 5è
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Durant les Jornades Culturals els nens i nenes de 
primer han fet un castell de cartró a la seva aula.
Les mestres que estaven amb ells eren la Lorena i 
l’Elena.
Tots els nens van fer un dibuix d’un castell i la  
guanyadora va ser la Clàudia. Tothom va utilitzar 
el seu disseny per fer el castell.
També han fet una mini ciutat amb molts  edifi cis. 

JORNADES CULTURALS A CICLE INICIAL

Què han fet els nens i nenes de 1r?

Durant aquests tres dies de Jornades Culturals hem en-
trevistat a alguns nens i nenes de 2n sobre què han estat 
fent al llarg de la setmana. Els nens escollits per fer l’en-
trevista han sigut la Ivet, l’Aina, la Míriam i l’Unai.
2nA és la classe de la Torre Eiffel. En el moment de l’en-
trevista els alumnes estaven fent jocs lliures i per grups 
construïen una ciutat amb material reciclat. Utilitzaven 
paper, pintura, caixes de cartró, escuradents, goma eva 
i cartolina. Els agradava molt construir i aprendre coses. 
2nB és la classe del Big Ben. En aquesta franja horària 
estaven construint edifi cis amb Lego i Kapla, materials 
lúdics que imiten una forma de fer arquitectura. Fa uns 
dies estudiaven els noms dels edifi cis i quines formes 
geomètriques tenen. 
Entre tot el Cicle Inicial van estar fent una casa amb 
maons, aigua, sorra i ciment al pati, al costat de la caseta 
de l’hort. També han fet peces de Lego amb cartró i han 
construït una ciutat. Alumnes de cicle superior

Què han fet els nens i nenes de 2n?
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Jornades culturals al Cicle Mitjà
Durant les Jornades Culturals, els nens i nenes de Cicle Superior ens hem organitzat per docu-
mentar les activitats que han fet per les jornades tots els alumnes de l’escola.

En aquest article trobareu un escrit i algunes fotos de les activitats realitzades pels nens i nenes de 
3r i 4t. 

El Cicle Mitjà ha fet moltes activitats i tallers: el taller Kapla, Acrosport, vídeo 3D de Gaudí, maquetes 
de cases gegants, maquetes petites, visita guiada pel poble per veure els edificis més importants i 
edició de vídeos.

En el taller Kapla, els nois i noies han fet unes figures xulíssimes! 

A l’Acrosport, els nens i nenes es van convertir en petits gimnastes fent 
tombarelles i figures humanes sobre matalassos.

   També han vist un vídeo sobre Gaudí en 3D amb l’objectiu  
   de conèixer la seva vida i obres d’arquitectura. 

I van fer una visita guiada pel poble per conèixer la seva 
història i situar en un mapa on són els edificis més impor-
tants de Castellbisbal.

A més a més, han fet unes cases amb cartró molt maques, unes 
maquetes petites de la casa Calvet, de Gaudí i una edició de vídeo on 
es veia la construcció de cases fetes de Lego en stop motion.

Els nens i nenes de Cicle Mitjà han gaudit moltíssim 
durant les Jornades Culturals!
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Jornades culturals al CiCLE 
SUPERIOR

Aquesta setmana els nens i nenes de Cicle Superior hem estat treballant diferents tallers relacionats amb l’arquitectura:

- Taller de palets: el taller consistia en construir un sofà a partir de palets. Els mestres, en aquest cas la Txell i 
la Nieves, ens van ensenyar  com llimar una fusta perquè quedés llisa, és a dir, sense estelles. Tot seguit havíem 
de pintar-ho i deixar-ho assecar. L’objectiu era fer un moble amb els palets, alhora que desenvolupàvem la 
nostra creativitat i la nostra destresa per  treballar 
una fusta.  Va ser d’allò més divertit!

- Taller de vitralls: el taller de vitralls tractava de què 
els nostres mestres, en Josep i la Laura, ens donaven 
un vidre en el qual havíem de fer un disseny amb 

unes pintures especials i molt potents. Primer havies de triar el dibuix per al teu vitrall, se-
guidament repassar la teva plantilla o dibuix amb un retolador permanent o una pintura de 
barra negra. Tot seguit s’havia de  pintar el dibuix amb pintures de vidre. Un cop sec, el vitrall 
quedava perfecte per posar-lo en un lloc on li entri la llum, així es refl ecteixen el seus colors 
i l’efecte és molt bonic. 

- Taller de maquetes: consistia en dissenyar una maqueta dels edifi cis dels Costals i Can Marga-
rit amb l’ajuda dels nostres mestres a partir d’uns plànols que ens van facilitar des de l’Ajun-
tament. Per fer la maqueta a escala, havíem de fer les mesures del plànol i despés passar-ho a 
escala per tal de fer una còpia exacta. 

- Taller de Kapla: el Kapla és un 
joc de construcció amb peces de 
fusta, totes de la mateixa mida 

i forma. Tots els alumnes han pogut gaudir i contribuir a la creació d’una magnífi ca 
exposició al pavelló de la nostra escola. Gràcies a aquest taller hem descobert un nou 
hobby per gaudir del nostre temps lliure. Els monitors d’aquest taller ens han ensenyat 
a construir cúpules, castells i tota mena d’edifi cis singulars. Gràcies a aquests tallers hem 
gaudit i hem pogut augmentar els nostres coneixements sobre l’arquitectura.

Els nens i nenes de sisè, durant el segon trimestre, vam fer un projecte d’anglès relacio-
nat amb les diferents societats a Anglaterra, al llarg del temps, i com l’arquitectura està 
molt relacionada amb l’estil de vida d’aquestes societats. A continuació us explicarem 
com eren algunes cases a cada època.

-Les cases dels Tudors tenien un estil rústic, estaven fetes de fusta i sempre es pintaven de negre i blanc. Aquest estil arquitectònic va néixer entre el 
gòtic i el renaixement. Els rics vivien en castells grans i els pobres en casetes simples.
-Les cases dels víkings estaven fetes de fusta i pedra i tenien grans habitacions. La majoria d’ells vivien en petits grups.
-Les cases del normands pobres estaven fetes amb canyes o pals entreteixits i units amb una barreja de terra humida i palla que servia per fer parets. 
Els habitatges dels rics eren castells fets de pedra i fusta.
-Les cases dels celtes eren d’allò més peculiars, tenien forma de con i estaven fetes de canyes i pedra.
-Els romans, per construir les seves cases, utilitzaven pedra, fang i fusta. Una curiositat dels romans és que gaudien de les aigües termals en els seus 
banys públics.
A més a més també vam estudiar què menjaven i com era la seva societat.  Ens ho vam passar d’allò més bé investigant sobre la vida d’aquestes 
persones.

Els nens i nenes de 5è, en grups de quatre o cinc persones, han treballat durant el segon trimestre 37 edifi cis únics al món. Han escollit aquests edifi cis 
tenint en compte les seves particularitats arquitectòniques: la Shell House, que té forma de cargol de mar o la Biblioteca de Bielorússia que té forma 
de diamant i té la façana plena de leds que s’il·luminen a la nit, la Rotating Tower que com bé diu el nom és una torre que gira, l’hotel Atlantis situat 
als Emirats Àrabs, la Biblioteca de Kansas City, l’edifi ci cistell Newark, l’hotel Marina Bay dissenyat amb forma de vaixell i amb una piscina elevada a la 
terrassa, situada a la part superior del gratacel...

     Marc Molina, Tania Garcia, Aina Pardo, David Godoy, Ángela Arjona i Xavier Cabrafi ga  -  6è C
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Us, the children from third grade we have built a city and we have learned a lot of 
new vocabulary and we have wri  en about it as well.
There is an aquarium, a zoo, a library, a school, a hairdresser, a hospital, a café, a 
castle, a factory and a train sta  on.
There are two cinemas, two hotels, some houses and a lot of trees.

By pupils grade 3rd

CITY  BUILDING
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SAINT GEORGE AND THE DRAGON
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colònies de P5 

S’HA RESPECTAT L’ESCRIPTURA NATURAL DELS INFANTS

Els dies 8 i 9 de maig els nens i nenes de P5 hem anat de colònies al Puig a 
Hostalets de Balenyà. Hem fet moltes activitats i hem viscut aventures divertides.
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colÒnies de 2n

S’HA RESPECTAT L’ESCRIPTURA NATURAL DELS INFANTS
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COLÒNIES DE 4t A “LA LLOBETA”

Aquest any, els nens i nenes de quart hem gaudit durant els dies 29, 30 i 31 de març de la natura al Montseny, 
concretament a la població d’Aiguafreda. Una vegada vam arribar a la casa de colònies “La Llobeta”, vam esmorzar 
i vam estar una estona jugant tots junts mentre endreçaven les nostres habitacions, ja que un altre grup marxava 

a casa. Després de deixar les coses,  vam dinar tots junts i el “Moi”, que era un dels monitors, ens va explicar el que 
anàvem a fer, perquè totes les activitats en què anàvem a participar estaven relacionades amb el circ. També aquella 
mateixa tarda ens van dividir en grups i vam fer diferents activitats amb els monitors i les mestres com: equilibris en la 
carpa del circ i funambulisme en el pont tibetà i circuit. 
Pel que fa al primer dia va ser molt intens i tots estàvem molt cansats, però encara ens va quedar energia per a l’activi-
tat de nit i per això vam sopar i ens vam preparar per a la vetllada de nit. Els monitors ens van preparar un joc de pistes 
i proves molt divertit en un lloc prop de la casa. Amb les nostres mestres ens rentàrem les dents i ens vam preparar per  
passar la primera nit. S’ ha de que dir que les nostres mestres van tenir molta paciència, ja que ens van deixar xerrar 
una miqueta abans de dormir i comentar tot allò que havíem viscut al llarg del dia. Llavors ens vam adormir fi ns al dia 
següent. 
Pel que fa al segon dia, ens aixecàrem ben de matí i vam esmorzar tots junts amb molta gana. Després vam realitzar 
dues activitats: equilibris a la sala del trapezi i piràmides humanes per les zones d’esbarjo de la casa. Després del dinar 
els monitors ens tenien preparat un taller de màgia i malabars amb diàbolo, maces i pilotes.
Després de tot això, berenàrem i ens en vam anar a dutxar-nos per preparar-nos per al sopar de gala i la festa que 
teníem a la nit. El sopar de gala va ser molt divertit i va estar boníssim i amb l’ajuda dels monitors li vam fer una brometa 
a les nostres mestres. Tot seguit ens van portar a la carpa del circ on ens tenien preparat un espectacle que barrejava 
circ i humor i on vam estar amb un altre grup d’una altra escola que hi havia a “La Llobeta”. El que més ens va agradar 
i ens va sorprendre moltíssim, va ser l’espectacle de foc que van fer els monitors al costat de la carpa del circ. Va ser 
impressionant i molt maco de veure!!!! 
Amb tantes emocions, ens dirigírem a rematar la nit a la discoteca que ens van preparar els monitors de les colònies 
on vam ballar coreografi es i riure tota l’estona. A més a més les nenes van preparar una coreografi a i els nens es van 
preparar un rap que van inventar tot sols. Tanmateix, després de tanta diversió i emocions ens acomiadàrem de l’última 
nit a “La Llobeta” per anar-nos-en a dormir i descansar per a l’endemà. 
Finalment, al següent dia i encara que estàvem cansats no volíem tornar a casa sense acabar l’última activitat. De bon 
matí recollírem les nostres coses,  esmorzàrem i anàrem a fer una petita ruta per conèixer la Font dels Enamorats i la 
seva llegenda així com el riuet que passa per allà. Així doncs, ens vam acomiadar de la casa de colònies “La Llobeta” i 
dels seus monitors que van ser molt simpàtics i vam tornar a casa amb els records d’aquesta aventura tan especial!!!.

Alumnes de 4t.
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COLÒNIES DE 6è
Unes colònies fantàstiques!

El dimecres 24 de maig els nens de sisè vam marxar de colònies al Càmping Torre la 
Mora, a Tarragona. Ja que eren les nostres últimes colònies de primària les volíem gaudir 
al màxim. Per última vegada a la vida estaríem tots els companys que des dels 3 anys 
estàvem junts i això s’havia d’aprofitar.
En arribar, vam conèixer els monitors que ens farien les activitats i ràpidament ens van 
assignar els nostres bungalows. Quina passada! En grups d’entre 4 o 6, tots teníem la     
nostra petita caseta...
Ràpidament ja vam començar a fer activitats, vam anar a la platja i després a la pisci-
na. Una piscina molt gran quasi per a nosaltres sols! Ens van posar música i ballàvem             
coreografies ben divertides dins l’aigua! 
Per fer les activitats, ens vam dividir en grups. Estàvem les tres classes barrejades i fèiem: 
bodyboard ( una mena de surf), voleibol, rugbyflag i flanqueig. En aquesta última activitat, 
ens vam posar un neoprè, una armilla salvavides, un equip de snorkel, un casc...i vam 
poder gaudir de la fauna i flora marina, tot vorejant les roques de la platja. Amb totes les 
activitats vam riure molt i vam viure moments molt especials amb els nostres companys.
Les nits també van ser divertides, la primera vam fer un joc de nit a la platja i la segona...
la discoteca! I cal dir, que ens costava dormir...així que als bungalows, la festeta continua-
va una mica més!
Realment van ser tres dies inoblidables.... Per sempre estaran al nostre cor.
Gràcies pares i mestres per fer-ho possible!

Àngela Arjona, Iker Caballer i Marc Garcia de 6è C
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El dijous 4 de maig els nens i nenes de 5è vam  anar a l’Auditori de  Bar-
celona a fer la Cantània “La nit dels malsons”, que tracta de les diferents 
pors que té el Lluc. Hi havia més de 800 nens i nenes de diferents esco-
les de Barcelona cantant, i unes 2000 persones de públic, entre elles les 
nostres famílies. 
Quan vam arribar vam berenar i jugar una mica, mentre arriba-
ven els nens i nenes d’altres escoles per a fer l’assaig general. Una 
vegada acabat, van començar a arribar els pares i les mares, es 
van apagar les llums i ... va començar el concert. Va ser molt emo-
cionant i ho vam passar molt bé!

Núria, Marius, Gerard i Antonio de 5è

 “LA NIT DELS MALSONS”CANTANIA
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Avui a què juguem?
Aquesta pregunta és la que ens hem fet al menjador davant del fet de que els nens 
surten al pati i només juguem a futbol. Per això durant aquest últim trimestre 
hem inclòs al nostre Projecte de menjador,  activitats de jocs de pati, amb l’objectiu 
que coneguin altres jocs i els practiquin a l’estona del migdia. Hem fet els jocs tra-
dicionals amb els que hem jugat pares, mares, avis i àvies. Jocs de saltar a corda, 
a goma, amb cantarelles divertides, balls, jocs en grup, jocs esportius, jocs de tota 
mena i per a tothom. El Planning de les activitats ha estat penjat mensualment a 
la web de l’escola.
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El  dia 10 de maig vam anar al Parc Central de Sabadell a una trobada d’escoles verdes.
Quan vam arribar, ens van fer una petita explicació i tot seguit vam anar a esmorzar. Després 
vam fer 3 tallers, el primer consistia en explicar què fèiem com a escola verda. Nosaltres vam 
explicar el galliner ¡ el projecte Apilo XII com a novetats. El segon taller, era sobre l’alimentació 
i ens van explicar els menjars saludables, com pesquen el peix que mengem, d’on vénen els ous 
que comprem... Per acabar, ens van explicar els sons que molesten més a la nostra oïda,  vam 
fer una activitat per mesurar els sons i vam explicar que  a la nostra escola tenim uns semàfors 
per reduir el soroll a les aules.
Com a cloenda vam fer un taller tots plegats que es deia Nendo Dango que significa bola de 
fang en japonès i consistia en fer una bola de fang, posar una llavor a dins per protegir-la i poder 
replantar sense que els ocells es mengin les llavors.  
Vam passar un bon dia aprenent  i compartint experiències amb companys d’altres centres per 
continuar tenint cura del medi ambient.
                                  

Sarah Herreros, Júlia Seguí i Ivan Martínez   
Cicle Superior  

Dia Mundial del Medi Ambient 
El Dia Mundial del Medi Ambient se celebra el 5 de juny a tot el món.
Els objectius de la celebració d’aquest dia són els següents:
• Donar una cara humana als temes ambientals.
• Animar les persones a convertir-se en agents actius del desenvolupament sostenible i equitatiu.
• Promoure la idea que la societat és fonamental per canviar les actituds en relació als temes ambien-
tals.
• Impulsar una societat que asseguri a totes les nacions i persones el poder gaudir d'un futur més segur 
i més pròsper.
Perseguint aquests objectius la nostra escola va realitzar el dilluns dia 5 de juny diferents activitats 
per conscienciar als alumnes de la importància de la cura i  manteniment de l’entorn que ens envolta. 
Entre aquestes activitats volem destacar la composició de jardineres amb diferents tipus de plantes 
aromàtiques i geranis des de P3 fins a 6è. 
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Des del curs 2011 la nostra escola participa en aquest projecte. “Euronet 50/50 max” 
és un projecte europeu que incentiva l’estalvi energètic en edificis públics a partir de 
l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. La metodologia que es fa 
servir és el 50/50, que consisteix en introduir incentius econòmics a l’estalvi energètic 
aconseguit. L’Ajuntament (que és qui assomeix les despeses) i l’equipament, signen un 
compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics acon-
seguits i l’equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar 
el projecte.
Van ser moltes les mesures que es van portar a terme per reduir el consum energètic 
i actualment, mantenint els hàbits que els  havien fet possible, hem aconseguit un nou 
estalvi. 
L’Ajuntament ens ha aprovat el retorn de l’import de 565,25€ corresponent al 50% de 
la quantitat estalviada a les factures d’electricitat i gas natural durant l’any 2016.

IV Fòrum XESC Vallès Occidental primària 
El dimecres 10 de maig es va celebrar, al Parc Central del Vallès de Sabadell, el IV Fòrum XESC 
Vallès Occidental de primària on ens vam reunir 60 alumnes i 30 mestres, representants de 13 
centres de primària de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat del Vallès Occidental de Sabadell i 
de les Escoles Verdes del Vallès Occidental.
Durant un matí grans i xics hem escoltat i explicat experiències sobre  el tema “LA SALUT DE 
LA CIUTAT”. La Júlia, la Sarah i l’Ivan han estat els representants dels nens i nenes del centre i 
plegats, alumnes i mestres, hem compartit i reflexionat sobre què fem i què més podem fer a les 
escoles i al seu entorn per tal de tenir uns pobles i unes ciutats més sanes. Aquestes trobades ens 
fan reflexionar sobre la salut dels nostres pobles i ciutats des de diferents punts de vista com mobi-
litat, alimentació, contaminació de l’aire, contaminació acústica... tot allò que tingui a veure amb 
la seva salut.

  UN NOU ESTALVI ENERGÈTIC
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Sol, calor, es  u... En defi ni  va, juny i fi nal de curs. Un curs on tots els infants han 
gaudit i après moltes coses. I un curs més, en què l’AMPA, en coordinació amb 
l’escola, ha col·laborat en  diferents ac  vitats i serveis.

Comissió de festes

El passat 2 de juny va tenir lloc la festa de fi  de curs 
de l’escola on grans i petits van passar una tarda d’allò 
més divertida. Els tres infl ables, van ser l’ànima de la 
festa, però hi havia un munt d’activitats més com ta-
llers, exhibicions d’extraescolars, berenar...

Des de l’AMPA valorem positivament aquest nou format 
de festa separat de l’acte de graduació dels alumnes de 
6è de primària, ja que l’assistència de famílies va ser 
major que els anys anteriors, quan la festa de fi  de curs 
es feia en paral·lel a la festa de 6è.

Des d’aquestes línies volem agrair a tots i totes els que 
vau fer que la festa fos tot un èxit.

Comissió de menjador i acollida

Aquest mes de març, per segon 
any consecutiu va tenir lloc la jor-
nada de portes obertes del ser-
vei de menjador. Aquesta jornada 
dóna l’oportunitat de conèixer de 
primera mà com es gestiona l’hora 
del migdia i dinar tal i com ho fan 
els nens i nenes de l’escola. La va-

loració que fan aquestes famílies del servei de menjador 
continua sent bona.

Comissió de competències digitals
Durant aquests mesos s’han 
continuat les trobades amb el 
coordinador d’informàtica i la 
direcció de l’escola per plan-
tejar conjuntament uns tallers 
amb l’objectiu d’augmentar 
les competències digitals dels 

alumnes.
A més a més, també s’ha fi nançat la instal·lació de 
nous projectors d’alta visibilitat amb llum de dia, a les 
aules d’Educació Infantil i del Cicle Inicial.

Comissió d’apadrinament a les famílies de P3

Des de fa uns dies, aquesta comissió 
ja ha començat a resoldre dubtes i 
a fer l’acompanyament a les famílies 
de P3 que s'incorporaran a l’escola 
aquest setembre. Aquestes famílies 
van ser convidades a la festa de fi nal 
de curs perquè els infants tinguessin 
un primer contacte amb l’escola i un bon record per 
rememorar durant l’estiu.            
Sigueu benvinguts!

Comissió d’anglès

L'educació plurilingüe ha d'anar 
més enllà de l'aprenentatge de les 
assignatures bàsiques impartides 
a l'escola, és necessari que els in-

fants, a més de la seva llengua materna, ampliïn els 
seus coneixements per aprendre anglès. Des de l'AM-
PA ja fa uns anys que promovem accions en aquest 
sentit: les classes extraescolar impartides durant el 
migdia, i l'auxiliar de conversa de suport durant hores 
lectives i com a novetat, des del febrer, una moni-
tora de menjador realitza 
les seves tasques i dina-
mitza grups en anglès. Ha 
estat una petita experiència 
d’immersió lingüística a l’hora 
de dinar que els infants han 
acollit amb naturalitat.
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Aquí teniu un avanç de les extraescolars del migdia: la 
d’anglès i la de cant coral que ofereix l’Escola Municipal 
de Música Miquel Blanch pel curs 2017-18.

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

Comissió d’extraescolars

Comissió de reutilització de llibres

Tal i com ja us hem comunicat per correu electrònic 
us recordem que fi ns al 20 de setembre estan 
obertes les inscripcions per a les extraescolars 
del curs 2017-2018.  Aquesta és la previsió del que 
s’oferirà des de Control Play Sports. Però com sabeu, 
l’oferta defi nitiva depèn del nombre d’inscrits.

I les activitats que s’ofereixen des de les entitats es-
portives de Castellbisbal son les mateixes que l’any 
passat. Com sabeu les inscripcions es fan directament 
a cada entitat. 

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

Comissió de venda de roba

El 12 i 13 de setembre de 
16:30h a 18h, coincidint 
amb els dos primers dies del 
curs escolar, es posarà a la 
venda la roba esportiva, 
les bates, gorres... 
Com ja ve sent habitual des 

de fa uns anys,  durant el curs escolar es fa venda de 
roba un cop al mes. 

Comiats

L’AMPA som tots!

Al juny tots els alumnes han hagut 
de tornar els llibres que han utilitzat 
aquest curs i al setembre s’han de 
recollir els llibres per al curs 2017-
2018.

Els dies 4 i 5 de setembre de 11h 
a 13h i de 16:30h a 19:30h, es po-
dran recollir els lots de llibres. Re-
cordeu que cal portar el rebut de paga-
ment de la quota de soci de l’AMPA i el 
del pagament dels llibres.

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

Què va passar el setembre del 2008? Per als alumnes 
de 6è va ser una data especial perquè van començar  
l’escola. Esperem que continueu gaudint i aprenent a 
l’institut!

L’AMPA és una associació sense afany de lucre que té 
com a funció bàsica treballar, conjuntament amb 
el centre educatiu per millorar la qualitat educa-
tiva que reben els nostres infants.
Com ja sabeu ens organitzem per comissions per po-
der tirar endavant serveis que siguin d’utilitat per a les 
famílies i activitats i projectes per contribuir a millorar la 
nostra escola.
Properament en algunes comissions (festes, extraes-
colars...) quedaran vacants, per aquest motiu us de-
manem que us animeu a participar activament.
Us deixem l’estiu perquè us ho penseu, però us esperem 
al setembre carregats d’energia!

Correu electrònic: ampamontserrat08755@gmail.com
Blog: http://montserratampa.blogspot.com.es
Facebook: AMPA Escola Montserrat



 


