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Estimades famílies,

Un  cop  iniciat  el curs i veient que el 
vaixell, on naveguem plegats, va fent el 
trajecte sota un cel serè que ens ajuda 
a anar cap a les emocions, els aprenen-
tatges, les il•lusions, els descobriments... 
i una mar calmada que ens deixa pensar,  
refl exionar i observar, sense adonar-nos 
ha passat un trimestre i aviat ens troba-
rem al port de les Jornades Culturals.
Com en tot viatge que es prepara amb 
emoció, també es  creen incerteses i ne-
guits. L‛hem preparat amb il•lusió i l‛hem 
començat decidides a millorar de mica en 
mica l‛educació dels vostres fi lls i fi lles. 
Les nostres forces estan focalitzades 
cap a la formació global i competencial 
dels nostres infants continuant amb els 
projectes Euronet 50/50, l‛hort, el ga-
lliner,  Projecte escolta‛m, apadrinament 
lector..., però sense oblidar el més impor-
tant: EL COR
Continuarem fomentant la col•laboració 
directa amb les famílies, aquest any com 
a novetat amb els i les delegades d‛aula.

“ Qui mou el cos mou el cor,
qui mou el cor mou les emocions,

qui és capaç d‛emocionar-se
i qui és capaç d‛emocionar,

ha trobat la clau del misteri de 
l‛educació”

      
                     Equip directiu. 
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                                             Moltes felicitats!!!
En aquest primer trimestre han vingut a formar part de la famí-
lia del Montserrat, en Martí fi ll de la Laura  i en Pol fi ll de la Vanessa.
Tots els membres de l’escola us volem felicitar i desitjar-vos mol-
ta sort en aquesta nova etapa tan bonica de la vostres vides.

       MARTÍ

                  POL
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LA CLASSE DELS ELEFANTS

JUGAR A 
COTXES JUGAR AL 

PATI I FER 
PUZZLES

JUGAR A
 LA CUINETA

Què us agrada més de l‛escola?

 ELS COTXES 
I EL PATI

JUGAR A 
COTXES

JUGAR A 
PLASTILINA

JUGAR AMB 
LA FROZEN

PINTAR AMB
 PINTURA

ELS 
CONTES

FER 
PSICO

JUGAR A 
COTXES

FER 
PSICO 

JUGAR A
 LA GRANJA

ELS 
ELEFANTS

EL PATI

LES 
DISFRESSES

 ELS 
COTXES  LES 

JOGUINES

 ELS COTXES
 I EL PATI

FER 
RACONS

  EL  RAYO 
MCQUEEN

 JUGAR A 
COTXES

ELS 
COTXES  EL 

PATI

JUGAR A 
NINES

 ELS 
COTXES
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LA CLASSE DELS DOFINS
Què us agrada més de l‛escola?

ELS
COTXES

FER
PSICO

MÚSICA

PINTAR
LES PILOTES 

DE PSICO

FER
PSICO

PINTAR
CANTAR

FER
 FEINES

FER
FEINES

EL TREN
JUGAR AMB 

NINOS
FER

FEINES

PINTAR LA
MÚSICA

FER  CONS-
TRUCCIONS

PINTAR

FER
PSICO LES 

PILOTES 

ELS 
COTXES

 ELS
COTXES

ELS
COTXES

 ELS
COTXES

FER
FEINES

EL
  PIU-PIU EL TREN
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                 ELS NOSTRES ARBRES

Aquest any  P-5 hem fet uns arbres súper, súper divertits.

En un full hem dibuixat la silueta de la nostra mà. 

L’hem pintat amb ceres i l’hem vernissat. 

Hem fet boletes de paper de seda de colors de la tardor i les hem 

enganxat en els nostres dits simulant les branques dels arbres. 

COETS I DINOSAURES
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A CICLE INICIAL HEM TREBALLAT DIFERENTS PROJECTES.

Com cada any a principi de curs els nens i nenes de primer i se-
gon busquem un nom per a la nostra classe. Partim d‛allò que ens            
interessa i ens agrada més.
El nom és molt important perquè després treballem a la classe 
sobre el tema i fem un projecte molt interessant. 
A casa ens ajuden molt i busquem tota la informació necessària i 
després la portem a la classe i l‛expliquem als nostres  companys.

 

Aquest any els alumnes de primer som les classes dels                    
Dinosaures i les Piràmides i  els alumnes de segon som les 

classes dels Esports i del Mar.
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A la classe de tercer A hem escollit per treballar el tema d’Egipte.

Amb el projecte investiguem sobre moltes coses. Veiem pel•lícules,  vídeos, 
notícies de l’Info k sobre Egipte i també busquem informació als llibres i a 
l’ordinador. Alguns nens han portat llibres i objectes d’Egipte. Treballem en 
grups i ens hem de posar d’acord entre nosaltres. Ja hem fet molts murals! 
 Hem après moltes coses,  per exemple, 

com és la bandera egípcia i els seus co-
lors, que a lAntic Egipte els gats i els  es-
carabats eren sagrats, que Tutankamon 
va ser el faraó més famós i jove de tota 
la història d’Egipte i que Cleòpatra va ser 
l’última reina egípcia que parlava vuit     
idiomes i li agradava molt llegir. També 
hem après que el riu Nil és el més llarg 
del món i  que s’hi va trobar la  serp    ma-
rina més gran que s’ha vist mai. Al riu Nil 
hi ha molts cocodrils i peixos molt xulos 
i hem d’investigar per veure si es   poden 
trobar piranyes. Encara no ho sabem.

H
c
l
c
v
l
l
i
h
d
r
h
i
t

PROJECTE D’EGIPTE

Aviat farem una mòmia i una piràmide amb plastilina. 
L’Úrsula ens ha llegit un llibre de Cleòpatra i és molt interessant.

Nens i nenes de 3r A
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Aquest curs 2014-15 els alumnes de cicle superior engeguen els tallers 
organitzats per a cada trimestre.

 MARQUETERIA

MÚSICA 
EN ANGLÈS

TEATRE

El passat dia 1 d’octubre de 2014, van venir unes 
noies que pertanyen a “L’escola del consum 
– Agència catalana del consum” i ens van fer un 
taller. Vam fer grups i ens van donar una cartolina 
amb preguntes sobre el consum i del que fèiem 
cada tarda. Tot anava al voltant de la pregunta: 
QUÈ FEM AQUESTA TARDA? Va ser una refl exió 
col•lectiva sobre els nostres drets com a consumi-
dors, quines són les nostres responsabilitats, com 
triem la manera de gastar-nos els diners... I tot això 
es va fer a través de l’observació d’un quadre de 
pintura. Vam haver de posar uns números de l’1 
al 6, o sigui d’allò que era més important a menys 
important. Després vam fer la posada en comú i 
vam escriure a la pissarra les respostes de cada 
grup. Finalment ens van ensenyar una cançó que 
es deia: “JO PUC TRIAR”  i vam subratllar el que 
acostumàvem a fer a les tardes. Per acabar, ens 
vam inventar un quadre. 

TALLER DE CONSUM

Judit Cuerva, Karla Guillamon, 
Izan Molero i Daniel Reiz - 5è A

TALLERS DE CICLE SUPERIOR
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A la tardor els arbres van canviant el color de les seves fulles, podem observar diferents 
colors  a la natura, grocs, vermells, taronges, marrons. Quan el vent les fa caure, podem 
trepitjar-les sentint un petit soroll. Bolets, cucs i cargols surten amb la pluja.
La  primera  festa  que  celebrem  a  l’escola és la CASTANYADA i cada cop més anem 
introduint una festa d’origen anglès, el HALLOWEEN.

 LA TARDOR A EDUCACIÓ INFANTIL

Al matí a la Plaça vam anar a cantar.
A la tarda la Castanyera de la muntanya  va arribar i danses li vam ballar.

EDUCACIÓ INFANTIL
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   Cicle inicial celebrem la Castanyada!!!Per celebrar la Castanyada, els nens i les nenes de cicle inicial hem fet unes activitats molt divertides: hem fet panellets,  hem fet un concurs de fruits de la tardor, hem anat a ballar a la plaça de l’Ajuntament i també hem fet un tastet de fruites de la tardor.     
           Nens i nenes de primer.                          
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                         LA CASTANYADA A CICLE MITJÀ

El dia de la Castanyada,  vam anar a la plaça de l’Església  a veure  
un espectacle per a nens. Hi havia alumnes de totes les  escoles de 
Castellbisbal i, tots junts, vam ballar la conga i moltes coses més.
Després, a la tarda, vam baixar al  pati  de  l’escola  amb  la cara 
pintada i vam menjar  castanyes.
Al  sortir de l’escola els pares i les mares ens van preparar moltes 
activitats per a fer al pati. 
Va ser un dia molt divertit!

Nens i nenes de tercer

Aquest any, per celebrar la Castanyada, l’Ajuntament ens ha preparat 
un espectacle a totes les escoles a la plaça de l’Església. 
Els nens i nenes de 4t hem fet d’acompanyants dels nens i nenes de 
P-3 i ha estat una experiència molt bonica. A la plaça hem ballat molt, 
hem fet un tren Txup-Txup grans i petits i ha estat molt divertit.
A la tarda els nens de 4t hem fet jocs al pati i hem menjat les castanyes 
torrades que eren boníssimes. També ens hem emportat a casa les nos-
tres caixes de Halloween que ens ha encantat fer.

Nens i nenes de quart.
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Els nens i nenes de 5è, amb els professors i professores, per celebrar la Castanyada vam anar 
d’excursió a l’alzinar de Can Campanyà. Vam anar a observar i estudiar les alzines que fa uns anys 
vam plantar. Primer vam deixar les motxilles a terra, vam començar a esmorzar i ens van deixar una 
estona per jugar i parlar amb els amics i amigues. 
Quan vam acabar d’esmorzar i jugar vam anar a veure les alzines per parelles. Amb unes eines que 
vam portar de l’escola i d’altres que la brigada de l’ajuntament ens va deixar, vam treure les xarxes 
que estaven malmeses i totes les males herbes, i vam netejar i arreglar tota la zona de les alzines. 
Després vam fer un petit estudi de la vegetació que hi ha a Can Campanyà i de les característiques 
del bosc mediterrani. Vam contestar les preguntes del dossier, referents als arbres, als insectes i ani-
mals que acostumen a viure en aquest bosc. També vam fer-nos fotos amb les alzines que han crescut 
moltíssim des de l’última vegada que les havíem anat a veure. Després vam tornar a l’escola i vam 
acabar el dossier amb les preguntes que faltaven i amb el que ens en recordàvem.

Ainhoa Rodríguez i Rubén Rodríguez – 5è A

                                                 
Aquest curs 2014-15 sisè viurà les últimes i més especials colònies de la seva etapa de primària. Per a 
recollir diners per a aquesta bona experiència, els alumnes de 6è han participat en un taller de piruletes 
molt divertides relacionades amb la festa de “Halloween”, que després han venut a la resta dels nens 
i nenes de l’escola perquè tinguin un record dolç d’aquell dia. A banda d’aquest taller, les famílies i 
alumnes de 6è van organitzar altres tallers per gaudir del dia de la Castanyada amb totes les famílies de 
l’escola: van vendre castanyes, elaboraren un taller de polseres, un taller de màscares i de pintura facial 
i, fi ns i tot, vam fer un taller de ball.

Els nens i nenes de 6è estan engrescats i volen participar-hi i formar part de tot el que s’organitzi per a 
recaptar diners per a les seves futures colònies. 

de 5è amb els professors i professores per celebrar la Castany

  L’alzinar de Can Campanyà

es últimes i més especials colònies de la seva

Taller de piruletes
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CONEIXEM LA GRANJA “CAN JORDI”
DIVENDRES 7 DE NOVEMBRE ELS NENS I NENES DE P4 DE LES CLASSES 
DELS GATS I ELS CAVALLS VAM ANAR D’EXCURSIÓ A LA GRANJA. VAM 
FER UNA PILA DE COSES, MIREU, NO VAM PARAR NI UN MOMENT: 

ANEM AMB CARRO
LA CLASSE DELS GATS

LA CLASSE DELS CAVALLS
TOQUEM CONILLS

ENS PRESENTEN ELS ALTRES ANIMALS DE LA GRANJA: CABRES, OVELLES, 
PORQUETS...
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SORTIDA AL CANAL OLÍMPIC
El passat 7 de novembre, els alum-
nes de 2n vam anar d’excursió 
al Canal Olímpic. El primer que 
vam fer, quan vam arribar, va 
ser esmorzar per agafar forces, ja 
que ens esperaven dues activitats.

Abans de començar la primera ac-
tivitat, ens vam posar una armilla 
salvavides ja que l’activitat  consis-
tia a pujar a les barques i fer un pas-
seig pel Canal. Els monitors ens re-
molcaven amb una llanxa motora. La segona activitat era una gimcana per 

equips  formats  per  set o deu alumnes. La 
gimcana consistia en orientar-se amb un 
mapa i buscar les pinces amagades en el bosc.

Quan vam acabar la gimcana, vam tornar en barca 
al punt de partida, però aquesta vegada havíem 
de remar nosaltres. Algunes barques no arriba-
ven i d’altres alumnes tenien por, a molts ens van 
haver d’ajudar els monitors per arribar al destí.

Un cop vam acabar les activitats, vam 
buscar un lloc per dinar tranquil·lament, 
i quan vam acabar teníem estona de 
joc. Alguns nens van jugar a futbol 
i d’altres van jugar amb les mestres.

Per acabar, ens va venir a 
recollir un autocar que ens 
va portar a l’escola. La ve-
ritat és que ens ho vam 
passar molt bé i va ser un 
divendres molt diferent!
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LES MASIES DE CASTELLBISBALLES MASIES DE CASTELLBISBAL

El passat dimarts 18 de novembre, els nens de 
quart vam anar a visitar tres masies del nostre 
poble: Ca n’Amat, Can Pedrerol de Dalt i Can 
Pedrerol de Baix.

Vam descobrir que Ca n’Amat i Can Pedrerol de 
Baix encara estan habitades, és a dir,  que  hi  ha 
gent  que  hi  viu,  mentre  que a l’altra s’està 
pensant fer un projecte per a ús del poble. 

Vam poder entrar a la masia de Can 
Pedrerol de Baix i el senyor Pere ens 
va ensenyar la planta baixa, el celler i 
l’ermita. Sort que la policia del poble 
ens  va  ajudar  a poder creuar per la 
carretera per arribar-hi!!

Nens i nenes de 4t

BOSC MEDITERRANI I BOSC DE RIBERA (Can Campanyà)

A les 9 del matí vam anar caminant per un caminet i després, en arribar, ens vam trobar amb la Bibiana. 
(Andrea Lora)
Les professores ens van donar tres fulls per treballar. (Ghizlan)
Vam fer tres grups 5èA, 5èB i 5èC. (Laia)
Quan vam arribar vam esmorzar. (Paola)
Vam visitar el bosc mediterrani de Can Campanyà i vam veure quatre arbres.
L’àlber és del bosc de ribera. La fulla per davant és verda i per darrera blanca. (Kevin)
L’àlber és un arbre caducifoli, les fulles són ondulades. (Judith)
És un arbre molt alt i no veiem cap fruit. (Ainara)
L’Alzinar del Montserrat tenia unes alzines que ja estan una mica crescudes. (Mireia Casado)
El nom científi c de l’alzina és Quercus Ilex. (Andrea Girón)
El seu fruit és l’aglà. (Aleix)
Les seves fulles són allargades i dentades. (Teima)
El roure (Quercus Pubescens) és un arbre caducifoli i les seves fulles són ondulades i el seu fruit és 
l’aglà. (Mireia Gonzàlez)
El pi blanc (Pinus Halepensis) és un arbre de fulla perenne i té les fulles punxegudes amb forma 
d’agulla i de color verd clar. (Neus)
La Bibiana ens va ensenyar un ratpenat i més coses. (Guillem)
Ens ha ensenyat pells d’animals i fotos. (Sergi )
Després vam arribar a l’escola i vam pujar a la classe. (Andrea Jul)



Soques
ica

17

H

E

M

A

N

A

T

A

APRENEM A RECICLAR MILLOR

Al primer trimestre, el dia 12 de novem-
bre de 2014, els nens i nenes de 5è vam 
anar al Centre de Tractament de Resi-
dus del Vallès Occidental, a Vacarisses. 

Quan vam arribar vam entrar en una sala  on 
ens van ensenyar un Power Point sobre els 
diferents residus que produïm, el compos-
tatge, com es fabriquen els materials, a quin 
contenidor hem de llençar cada cosa, etc.

Després ens vam dividir en dos grups, un grup va fer una visita a tot el centre i va ju-
gar a un joc amb cartells adhesius sobre el reciclatge. L’altre grup va començar 
a fer uns braçalets amb anelles de llauna, que ens vam emportar com a record!

Alumnes de 5è C
(escrit per: Neus Granados, Andrea Lora i Ricard Pastallé)

El passat 24 d’octubre de 2014, els i les alumnes 
de 6è vam anar al Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA). 

Va ser una visita molt interessant perquè vam poder 
observar i estudiar de prop tot allò que havíem estudiat 
a classe sobre com era Barcelona a l’època medieval. 
Ah! No només vam veure el museu sinó que també vam 
fer una passejada per la Barcelona medieval, amb els 
seus carrers estrets, i vam entrar a la Catedral del Mar.
Després vam anar a dinar al Parc de la Ciutadella, 
just al costat del Parlament de Catalunya. Vam 
passar un dia molt divertit i vam aprendre moltes 
coses!!

SORTIDA AL MUSEU DE LA TÈCNICA DE TERRASSA I 
MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA (MUHBA)
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HALLOWEEN

Feed the monster:

-The purpose is throwing as many sweets as possible into the 
monster’s mouth

Pin the nose on the pumpking:

-A volunteer is blindfold and with the help of the group, the blindfold one tries to stick 
the nose back on to the pumpkin face. General directions are given in English: turn left, 
turn right, up, down, go straight, go back

Go bowling:

-Try to get a strike. Knock as many pins as you can…

Wordsearch:

Get as many words as you can, Down and Across…
-Arts and Crafts in second cycle:
-Songs in fi rst cycle

With the third cycle graders we have been doing many 
things relating Halloween. 
For instanace, and as it is shown in the video, the pupils in 5th A have learnt a scaring 
Halloween song. Very soon, 5th B  and 5th C pupils’ perfomance will be uploaded. Here 
you are 5th A’s one:

Moreover, pupils in third cycle are playing  some games indoors and outdoors inspired 
in the Halloween traditions:
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HELLO  NURIA
From the English department we want to inform you that      
during this year we have with us an English speaker assis-
tant who is going to help the students in their speaking.

The aim of this is to get the students listening and speaking 
english in  different subjects.
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P3 ha fet la tapa de l’àlbum amb un collage de diferents 
papers de regal.
La postal representa un arbre de Nadal amb partitures  
de música. 

P4  ha  escollit  per  la  tapa el  Rei Mag  Melcior  
realitzant-lo amb diferents tècniques. 
La postal representa les  corones dels Reis Mags 
d’Orient. 

P5 ha fet la tapa de l’àlbum pensant en la bona escudella 
amb galets que menjarem aquestes festes.  
La postal va relacionada amb el tema de les Jornades 
Culturals  d’aquest curs “LES MÚSIQUES DEL MÓN”. Hem 
triat una partitura de música amb diferents decoracions 
de Nadal. 

A més a més de tota aquesta feinada, ens hem preparat per fer un súper concert de 
Nadal. 
I un dia, de cop i volta, vam rebre una carta. ERA EL TIÓ que  ens deia que  estava a  
la nostra escola. Tots els nens i nenes el vam anar a buscar pel  nostre pati i després 
de donar-li menjar i cuidar-lo molt... ens va cagar moltes neules i torrons.  
També ens  van  venir a visitar  el Pare Noel i els Patges Reials,  i els  vam donar 
les cartes del que volíem per a la classe. 

AMB L’ARRIBADA DE FINAL DE TRIMESTRE, ARRIBA EL NADAL I ...
A  EDUCACIÓ INFANTIL ENS HEM POSAT A TREBALLAT DE VALENT!!!
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Els dies abans de les vacances de Nadal vam fer i viure coses molt xules! 
Vam fer unes manualitats molt boniques i una felicitació per als pares. Els nens i nenes de 
1r van elaborar un arbret de Nadal amb una pinya i els de 2n vam decorar uns pots amb 
el “DiverMàgic” i dins vam posar-hi una llàntia. També ens vam ajuntar les classes per 
recitar el poema de Nadal que havíem treballat i per jugar plegats una bona estona amb els 
jocs que tenim a les aules.
El divendres al matí van passar els Patges Reials i els vam donar la carta que entre tots 
havíem escrit. Estàvem molt nerviosos!! I ens van donar caramels! 
Sabeu també qui va venir? El Pare Noel!! Havia perdut el Rudolf, el seu ren,  i el buscava per 
tota l’escola. Va ser molt divertit!  També ens va donar caramels!
El dilluns al matí la Carmina va entrar a la classe i ens va preguntar tota esverada si te-
níem nosaltres el Tió, havia desaparegut! El vam buscar per totes les classes i fins i tot als 
lavabos i el vam trobar a l’aula de plàstica! Vam picar ben fort mentre cantàvem la  cançó 
i ens va cagar neules, torrons i galetes. 
Quan vam tornar de les vacances de Nadal ens vam trobar els regals dels Reis Mags i a la 
tarda vam jugar amb els jocs i les joguines!
Han estat uns dies molt xulos, molt màgics i molt emocionants!

Els alumnes de 2n B 

d N d l f lt l !

PREPARANT EL NADAL 
AL CICLE INICIAL!
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Uns dies abans d’anar de vacances, van venir a l’escola els Patges Reials i ens van 
donar caramels. També ens va visitar el Pare Noel i ens va portar encara més caramels 
per a tots els  nens i nenes de l’escola.
Quan vam tornar de les vacances de Nadal ens vam trobar una sorpresa a les classes 

de tercer. Havien vingut els Reis Mags d’Orient i ens havien deixat regals a les aules. Hi 
havia dos jocs de taula per a cada tercer,  un llibre d’Egipte per a  3rA i dues motos per 
a 3rB. 
Aquests regals ens han agradat molt!
Gràcies Reis!                                                                                   Nenes i nens de tercer

Aquest Nadal els nens i les nenes de 4t hem fet d’esquiadors al mural de l’escola. Com a 
novetat aquest any en comptes de fer l’amic invisible hem fet el “pongo’’, que  són coses 
que tenim a casa, que estan en bon estat i que ja no utilitzem. Les hem portat a l’escola 
per intercanviar-les amb els companys. Ens ha agradat molt fer aquest  nou “amic invisi-
ble”.

ÓSCAR MAZA, MARC GARCÍA, NOA AGENJO I TÀNIA GARCÍA. de 4t A

CICLE    MITJÀ
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A fi nals del primer trimestre, els i les alumnes de 6è van tornar a participar en la re-
captació del pressupost per a les colònies de fi nal de curs. Els nens i nenes de 6è junt 
amb les seves famílies es van organitzar i van elaborar manualitats molt maques, per 
posteriorment vendre-les a la fi ra de Nadal del poble. Els alumnes també van participar 
elaborant uns gerros reutilitzant diferents materials (pots de vidre, teles, botons...). Se’ls 
podia veure molt involucrats venent les cosetes que havien fet els nens i les nenes amb 
les seves famílies. 

 El dia 23 de desembre de 2014 va ser el darrer dia d’escola 
abans de les vacances de Nadal i no vam fer classe normal. 
Vam fer una gran festa amb pica- pica 
i tots els nens de 5è B van fer una de-
mostració de les seves habilitats a la 
resta de companys i companyes.

Primer vam començar amb les actuacions de mim, pallassos, 
ball modern, cançons, màgia ... i després, van venir les exhibi-

cions de hoquei i karate. Es van gra-
var perquè tothom en pogués gaudir. Quan tothom va acabar, 
vam començar a preparar el pica-pica, vam posar música, una 
nena va portar confeti, el vam tirar per tota la classe i, a ballar! 
Quan va passar una estona, ho   vam 
recollir  tot per donar els regals de 
l’amic  invisible. El Zipi (el pollet) 

va venir de convidat a la nostra classe perquè després l’Anna 
se l’emportava a casa a passar les vacances de Nadal. Tothom 
va tenir regals fantàstics  de l’amic invisible. Aquell dia va ser 
molt divertit!

                                                      La classe de 5èB ( Aina Chan, Anna i Clara) 

EL DARRER DIA DE TRIMESTRE a 5è

TALLER  DE GERROS A 6è
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El JUDICI DEL REI CARNESTOLTES



Soques
ica

25

c

a

r

n

e

s

t

o

l

t

e

s

DISFRESSES D’ARREU DEL MÓN - EI / CI
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DISFRESSES D’ARREU DEL MÓN - CM / CS
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El passat mes de desembre la nostra escola va celebrar el tradicional concert de fi nal de 1r trimestre. Des 
de l’any passat aquest concert rep el nom de Concert per la Pau i la Solidaritat i aquest curs era la segona 
edició. El repertori dels més petits, de P3 a 2n, va ser més tradicional, estava inspirat en fets nadalencs i 

d’hivern, mentre que l’alumnat de 3r fi ns a 6è va interpretar un repertori més actual i de caire més social.
Com a novetat d’aquest any l’ordre de les actuacions no era de petits a grans sinó que els diferents cursos 
anaven apareixent darrera el teló de manera aleatòria per als assistents. Els primers en aparèixer van ser els 
nens i nenes de 4t, que van donar la benvinguda al públic amb la cançó de Txarango “Benvinguts” i van 
continuar amb el clàssic de Toquinho en versió castellana “Acuarela”. Seguidament va aparèixer l’alumnat 
de 2n per interpretar una versió moderna del “Timbaler” adaptada per Dàmaris Gelabert. 2n va acompanyar 
la cançó amb caixes xineses i claus. Després va aparèixer a l’escenari P4 per a cantar una cançó titulada 
“Amb la llum del fanalet”. A continuació va ser el torn per a 3r, “Qualsevol nit pot sortir el sol” de Jaume 
Sisa i “Que canten los niños” de J. Luis Perales van ser les cançons triades. Aquesta actuació va ser molt 
emotiva i va donar pas a la de P5 que era d’un to més desenfadat i alegre. Va cantar “Rudolph el petit cér-
vol”, una adaptació  al català del clàssic nadalenc anglès “Rudolph”. Passaven els minuts i l’espectació 
per veure qui sortiria darrera el teló anava creixent. Va ser el torn de 1r, que va interpretar una cançó molt 
delicada i emotiva titulada “L’hivern ha arribat” de Dàmaris Gelabert. El temps havia passat de pressa per 
al públic, les actuacions s’anaven consumint a un ritme frenètic, en una hora ja havien cantat gairebé tots 
els/les alumnes de l’escola però, encara quedava el gran fi nal amb els més petits i els més grans. Va sortir 
5è a escena, s’havia preparat tres cançons que van ser repartides en els tres passis d’aquest any, “Love is the 
only way” de Macaco, “Dust in the wind” de Kansas, amb acompanyament de fl auta inclòs i “No tinguis 
por”, una adaptació al català de la cançó “The show must go on” de Queen interpretada a la perfecció pels 
solistes de 5è. 
Va arribar un dels moments més esperats, l’actuació de P3, els petits de l’escola van cantar un clàssic in-
fantil, “Pastoret d’on véns?”, aixecant somriures entre el públic de veure nens i nenes tan petits cantant a 
l’auditori.
Només quedava la cirera del pastís, l’actuació de 6è. Els més grans de l’escola havien preparat quatre 
cançons tot i que a cada actuació en van interpretar tres. “Rock and Roll” d’Els Catarres, “Somos el mun-
do” (versió en castellà de We are the world d’Stevie Wonder) i “One”, d’U2, amb un acompanyament de 
fl auta cap al fi nal de la cançó. Com a cloenda l’alumnat de 6è va interpretar l’himne de l’escola amb la 
col•laboració d’alumnes de tots els cursos fent de solistes, d’aquesta manera van acabar tots els concerts en 
dos dies excitants per a alumnes i mestres.

ii concert per la pau i la solidaritat
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piscina
Els alumnes de 2n finalitzen aquest any les activitats de natació realitzades a la piscina de l’Illa Esportiva 
durant dos cursos. Esperem que hàgiu après i gaudit molt durant aquest període de temps.
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Els nens de 6è, durant aquests primers mesos hem plantat molts aliments: 
pèsols, pastanagues, bledes, enciams, remolatxa, bitxo, raves, porro, colifl ors, 
calçots, cebes, espinacs i fl ors ornamentals, com els pensaments.

Abans de plantar tot el que volem, hem de fer una planifi cació de l‛hort, sinó a 
l‛hora de plantar, ens farem un embolic i no sabrem on plantar cada cosa. 
La nostra professora ens va ensenyar imatges de totes les verdures i/o horta-
lisses que plantarem.
Com  sempre,  primer  hem  de treure les  males  herbes,  després  plantar o 
transplantar, regar,  i fi nalment passat un temps, recollir el fruit d‛allò que vam 
plantar.

Durant el primer trimestre d’aquest curs els nens de 5è hem utilitzat les incubadores i en total 
hem incubat 12 ous de gallina, és a dir, 4 ous a cada classe. 
Tots vam haver d’esperar 21 dies, molt nerviosos,  que els pollets trenquessin l’ou. Al cap dels 
21 dies vam pujar a la classe i vam veure amb gran sorpresa que ens havia nascut un   pollet a 
la classe de 5è B. Entre tots li vam posar nom: “Zipi”.  Amb els altres 11 ous no vam tenir sort 

i no en va néixer cap més. 
Al cap d’uns dies ens vam     
adonar que el Zipi es  trobava 
molt sol i per tal que estigués 
més acompanyat, tots els   mes-
tres de 5è van pensar a comprar 
3 pollets més. En aquests po-
llets els vam posar els noms de: 
Zape, Mortadel•lo i Filemon. 

Al cap d’uns dies els vam baixar una estoneta al galliner per veure si s’anaven acostumant a 
conviure amb les altres 2 gallines: “la Negreta” i “la Speed”. 
Per Nadal, perquè no es quedessin sols, els vam repartir entre alguns nens perquè els cuidessin 
durant les vacances. Per desgràcia es va morir el Mortadel•lo, el pollet que estava a casa del 
Diego, el nostre amic de pràctiques. A canvi, el Diego ens ha comprat una gallina típica del 
Penedès que li hem posat el nom de “Pita”.

L‛HORT DE L‛ESCOLA

Júlia Griset, 6èA. 

Alex Carreras i Alba Moreno - 5èA

EL NOSTRE GALLINER
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El curs 12-13 l’escola es va inscriure al projecte Euronet 50/50, 
aconseguint d’aquesta manera un estalvi en les factures energètiques 
d’electricitat i gas natural de molts diners.
Aquest curs l’escola ha manifestat l’interès a donar continuïtat al 
projecte, mantenint les accions d’estalvi i ús efi cient de l’energia ja 
en marxa i executant-ne de noves amb l’objectiu de mantenir l’estalvi 
energètic dels últims anys. Així doncs ja hem 

aconseguit el contracte de renovació del Projecte Euronet 50/50 Max 
pels propers dos cursos, 2015-16 i 2016-17.
El nostre equip energètic, format per nens i nenes de l’escola, ja s’ha 
posat a treballar i  han començat a prendre nota de les dades pertinents 
per fer l’estudi.

Comissió de Medi Ambient
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El divendres 19 de gener de 2015 la Mari-
na i la Berta ens han explicat que no hem de           
malgastar la llum ni el paper.
Ens han explicat que només es pot encendre 
l’ordinador una vegada al dia, també que hem 
de posar el radiador en uns números: quan  fa 
calor al 2 i quan fa fred al 3.
Si portem per esmorzar un plàtan hem de 
llençar la pell al contenidor de l’orgànica.
El paper de plata no es pot portar al cole        
perquè contamina molt.

 
A l’escola hem pensat posar taps a les potes de les  cadires; els 
provarem a la biblioteca i en algunes aules, la nostra és una 
d’aquestes. Si tot funciona bé els posarem a les cadires de tota 
l’escola. Els taps serveixen perquè les cadires no facin tant de 
soroll.
Si no es redueix el soroll provarem amb uns taps diferents o bus-
carem una altra idea.

A
p

DISMINUïM LA  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Nens i nenes de tercer

TAPS A LES CADIRES

REUNIÓ ECODELEGATS DE L’ESCOLA.

RENOVACIÓ PROJECTE  
EURONET 50/50

Nens i nenes de tercer
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Curs 2014-2015
Sembla que era ahir que ens retro-
bàvem després de vacances tot prepa-
rant motxilles, bates, xandalls i llibres 
per al nou curs… i ja som al febrer!

I com ja ve sent tradició, els alumnes 
de 6è, amb l’ajuda dels pares i mares, 
van preparar la festa de la Castanya-
da al pati de l’escola. Una bona ocasió 
per ajudar-los a fi nançar el viatge de fi  
de curs, mentre entre castanyes i mo-
niatos fèiem petar la xerrada i els in-
fants més petits aprofi taven per gaudir 
del pati i dels amics una estona més.

I de festa en festa, arribem a Nadal on  
enguany,  per  tal de facilitar  que   cap    
família es quedés sense  veure  el concert 
de  Nadal, els nostres fi lls i fi lles han pujat 
fi ns a tres vegades a l’escenari per cantar 
les cançons que, des de l’assignatura de 
música, havien preparat amb tanta il·lusió. 

Aprofi tem aquestes línies per agrair a 
l’Alberto en particular i, en general, a 
tots els que fan possible aquest con-
cert, una vegada més, la gran tasca de 
sensibilització musical i l’energia em-
prada en l’organització d’aquest es-
deveniment. I com a mostra d’aquest 
agraïment, des de l’AMPA, en represen-
tació de totes les famílies de l’escola,  
vam fer arribar a l’Alberto una panera.

A més a més, els alumnes de 6è per se-
guir recollint diners, van participar a la fi ra 
del comerç de Castellbisbal, que va tenir 
lloc el cap de setmana abans de Nadal, 
on van vendre una sèrie de manualitats 
fetes per ells mateixos. Són uns artistes!

Un cop acabades les vacances de Na-
dal, el dia 8 de gener els nens i nenes 
de l’escola tornaven a les classes i van 
poder comprovar amb molta alegria que 
Melcior, Gaspar i Baltasar també els ha-
vien deixat uns regals a cada classe! 
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A banda de col·laborar amb l’escola en 
l’organització de les festes, des de l’AMPA, 
també es dóna suport en aspectes més 
acadèmics. Com sabeu, des de l’any   
passat i gràcies a la comissió d’anglès de 
l’AMPA, s’està mirant d’obtenir recursos i 
gestionar-los el millor possible, per impul-
sar l’aprenentatge de l’anglès. 

Per aquest motiu, aquest curs s’ha iniciat 
el Projecte de dinamització de la llengua 
anglesa. Una de les primeres accions 
realitzades en relació a aquest projecte, 
ha estat  la  incorporació d’una auxiliar  
de conversa  d’anglès.  Així  que no  us  
estranyeu si els vostres fi lls us expliquen 
que fan alguna assignatura en anglès! 
L’objectiu d’incorporar aquesta fi gura és 
fomentar l’ús d’aquesta llengua en tots els 
àmbits escolars i no només a les classes 
específi ques d’anglès. Per això, durant tot 
el curs, en assignatures com educació fí-
sica, hort, plàstica, medi... (a cada nivell  
participa en una àrea diferent), els alum-
nes, de P4 fi ns a 6è, ho fan amb els suport 
de la Núria Sabaté, l’auxiliar de conver-
sa, aconseguint així un aprenentatge de 
l’anglès més natural. 

Aquest projecte s’ha iniciat amb un fi nança-
ment conjunt entre l’AMPA i l’Ajuntament 
de Castellbisbal i la voluntat és que tingui 
continuïtat durant els propers cursos aca-
dèmics.

A més a més, també s’ha col·laborat en 
l’adquisició d’un projector i en la com-
pra de llibres, tant per a la biblioteca de 
l’escola, com per fer lectura socialitzada 
en diferents cursos.

A nivell més organitzatiu,  el  dia 13  de     
novembre  es  va celebrar l’assemblea 
general de l’AMPA, on es va explicar 
l’estat  de  comptes, el  funcionament   i 
el  treball  realitzat   per  cadascuna  de  
les comissions  de l’AMPA  (activitats ex-
traescolars, anglès, revista  pica-soques,  
festes,  menjador i acollida, venda de 
roba i comissió pares i mares de 6è), i la 
situació en què es troba, actualment, el 
plantejament educatiu del municipi. 

I  per  acabar  us  recordem  que al blog 
de l’AMPA teniu tota la informació (accés 
a través del web de l’escola).

I  si  voleu  aportar  el  vostre  gra de 
sorra per fer l’escola cada dia una mica 
més gran, ja sabeu que podeu venir a la 
reunió mensual de l’AMPA que es fa el 
primer dijous de cada mes a les 21:15h 
a la biblioteca de l’escola. 

Us hi esperem!
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Aquesta es la proposta solidària que ha presentat l’entitat Fundesplai per defensar els drets i la 
igualtat d’oportunitats dels infants.

Al  nostre país el 27,3% dels infants viuen per sota del llindar  de  la  pobresa.  Això  afecta 
directament els drets i la igualtat d’oportunitats en la infància i, en concret, en  l’accés a les 
activitats d’atenció, alimentació i lleure educatiu.  

Des del menjador us volem convidar a col·laborar en aquest projecte. 
Fes-te  una  foto  saltant,  nomina  3  persones  i  penja-la  a  les xarxes socials com Twitter, 
Facebook o Instagram, acompanyada de l’etiqueta  #botaxlainfancia.  Amb  aquest  gest  les  
empreses col·laboradores  donaran 1€.  Si no es disposa de cap compte a les xarxes socials,  
també hi ha l’opció d’enviar la foto al correu electrònic bota@fundesplai.org. 

PROJECTE - BOTA PER LA INFÀNCIA
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BUSCA LES 8 DIFERÈNCIES

LABERINT SUDOKU

SOPA DE LLETRES. BUSCA ELS PERSONATGES DEL CONTE DE LA RATETA
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