
   
COOPERATIVA  INCLUSIVA  COMPETENCIAL

 C/ Sant Cristòfol, 43-45 08243 Manresa 93.874.44.66 escolalafont@escolalafont.cat  

Butlletí núm. 2
Octubre2016

JA TENIM NOMS A LES CLASSES!!!!JA TENIM NOMS A LES CLASSES!!!!

Com ja sabeu, el tema que treballem aquest curs és «les emocions». Hem escollit noms de contes, cançons, sentiments, 
pel·lícules que ens transmeten diferents emocions. Aquests són els nostres noms: 

P3A: El tabalet. P3B: La bruixa Coloraina. P4A: El patufet. P4B: L’Elmer.

P5A: Estela lluna P5B: Les talpetes. 1rA: Petons. 1rB: Abraçades.

2nA: Somriures. 2nB: Pessigolles. 3rA: Som així. 3rB: I’m happy.

4tA: Somriure és fàcil. 4tB: Puff, el drac màgic. 5èA: Wall-e. 5èB: Del revés.

6èA: Charlie i la fàbrica de xocolata. 6èB: L'home bicentenari 6èC: Up!

Els alumnes de P4 han anat d'excursió a visitar la biblioteca del 
barri. Allà han llegit molts contes i han passat una estona molt 
agradable. Han aprofitat la sortida per agafar fulles de tardor. 

A la classe de P.5A , de les " ESTELALLUNES ", hem fet una A la classe de P.5A , de les " ESTELALLUNES ", hem fet una 
fitxa-experiència que ens ha despertat els sentits de l'olfacte i fitxa-experiència que ens ha despertat els sentits de l'olfacte i 
el gust, i que ha agradat molt als nens i nenes.el gust, i que ha agradat molt als nens i nenes.

Havíem explicat el conte " De quin color són els petons ". La Havíem explicat el conte " De quin color són els petons ". La 
Minimoni és una nena que està intrigada per saber-ho. Minimoni és una nena que està intrigada per saber-ho. 
Després de pensar amb tots els diferents colors i no aclarir-se, Després de pensar amb tots els diferents colors i no aclarir-se, 
li pregunta a la mare. La mare fa uns petons deliciosos i li pregunta a la mare. La mare fa uns petons deliciosos i 
amorosos de tot colors.amorosos de tot colors.

Cada nen-a, després d'escriure tot sol el nom de la Minimoni, Cada nen-a, després d'escriure tot sol el nom de la Minimoni, 
ha omplet el full de petons.ha omplet el full de petons.

Han resultat ser de MADUIXA VERMELLA, XOCOLATA MARRÓ i Han resultat ser de MADUIXA VERMELLA, XOCOLATA MARRÓ i 
CARAMEL GROC.CARAMEL GROC.

M,m m m m m m ...quins petons de colors tan i tan dolços!M,m m m m m m ...quins petons de colors tan i tan dolços!

El cicle inicial visita el Mas OrpíEl cicle inicial visita el Mas Orpí

El dia 6 d'octubre el cicle inicial han  anat a la verema i 
han fet diferents tallers. Han xafat raïm, els hi va agradar 
molt perquè estava fresquet. També han caminat pel bosc 
i han vist animals, masies i oliveres. Aquí podeu veure les 
fotografies: https://goo.gl/photos/uf9cA9ZA9cefyiVu8 

Com fer un penell.Com fer un penell.

A la classe de 3r a l'hora de medi han fet un penell. Van 
haver de seguir unes instruccions: primer a cada grup 
els hi van donar dues fletxes que van haver de pintar. 
Quan van acabar de pintar les van enganxar al cartró. 
Després van retallar l'estrella del vent i la van posar en 
un cartró quadrat. Al cap d'una estona van haver de 
posar sorra dintre d'una ampolla i una canyeta a la 
fletxa. Finalment el van decorar com van voler. Ja teníen 
fet un fantàstic penell!!!! Els alumnes de 3r ens regalen 
una endevinalla, la sabeu?

https://goo.gl/photos/akYVCHpPHjEEgVre6 

ENDEVINALLA DEL TEMPS: 

Què és allò que espanta tant, 
Que en fuig tothom a l'instant??

Sortida de cicle mitjàSortida de cicle mitjà

El dia 21 d'octubre, tot el cicle mitjà ha anat  al parc de l'agulla a fer activitats de cohesió. Els 
alumnes de 4t han estat preparant prèviament a classe jocs per fer als alumnes de 3r. Han passat el 
dia allà, també han portat el dinar per agafar forces i seguir jugant. S'ho han passat genial i han fet 
esport ja que han anat i tornat caminant. 

https://goo.gl/photos/RfCy9MYcGjLzGyGi7  

Sortida de cicle superiorSortida de cicle superior

El dia 20 d'octubre, els alumnes de cinquè i sisè van agafar 
l'autobús que els va deixar davant de l'institut Quercus de 
Sant Joan de Vilatorrada. Des d'allà van caminar fins a dalt de 
tot del Collbaix. Van experimentar moltes emocions: 
cansament, alegria, diversió... Quan van arribar a dalt van 
gaudir de les vistes. 
https://goo.gl/photos/Pa1UPGzVMN6NUzAN8 

A P3 treballen per espaisA P3 treballen per espais

Els més petits de l'escola han començat a treballar per 
espais, aquí en teniu una mostra gràfica: 

https://goo.gl/photos/uf9cA9ZA9cefyiVu8
https://goo.gl/photos/akYVCHpPHjEEgVre6
https://goo.gl/photos/RfCy9MYcGjLzGyGi7
https://goo.gl/photos/Pa1UPGzVMN6NUzAN8


Calendari novembreCalendari novembre

ACTIVITATS PREVISTES PEL MES DE NOVEMBRE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1
FESTA DE TOTS 
SANTS

2 
Consell escolar 
(17:00)

3 4 5 6

7
Publicació cens 
de les eleccions
al consel 
escolar

8 9 10
sortida de P4 
al mercat de 
la Sagrada 
Família i al 
Museu 
Comarcal

11
sorteig meses 
electorals  
Vacunes a 6è 

12 13

14
Sortida al 
congost de 5è
(atletisme + 
Egiba)

15 16
publicació cens 
definitu

17 18
darrer dia per 
presentar 
candidatures  
soritda de 4t 
Drets dels 
infants

19 20

21
Proclamació 
candidatures 
Consell escolar

22 23
1a sessió de 
"brainstorming" 
famílies (15.00) 
2a sessió de 
"brainstorming" 
famílies (17:00)

24 25 26 27

28 29 30


