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ENS PRESENTEM!!!!ENS PRESENTEM!!!!

Aquest any MANRESA  ha estat seleccionada per ser 
la capital de la cultura catalana 2018.  Al web de 
l'ajuntament hi podreu  trobar molta informació: 

https://www.manresa.cat/web/article/7420-manresa-capital-de-la-cultura-catalana-2018

A l'escola La Font ens hem sumat a aquesta iniciativa i treballarem el tema com a eix transversal 
d'aquest curs.  Aquests són els nostres noms: 

P3A: El Nas de Sutge P3B: El Drac
P4A: La Pubilla i l'Hereu P4B: Els Gegants

P5A: Els Capgirells P5B: Els Moixogants

1rA: Els Cavallets 1rB: Els Trabucaires 1rC: Xàldiga
2nA: El Galliner 2nB: Els Tirallongues 2nC: Els Sardanistes

3rA: Ernest Descals 3rB: Manel Estiarte 3rC: Els Gossos
4tA: Núria Picas 4tB: Melanie Sorroche 4tC: Toni Elias

5èA: El Carrer del Balç 5èB: El Pou de la Gallina 5èC: El cor de La Seu
6èA: La Plaça Major 6èB: Passeig Pere III 6èC: La Florinda

EI3EI3

Durant el mes de setembre, els nens i nenes de P3 ens hem estat adaptant a l’escola. Hem començat a 

conèixer la classe, el pati, els companys i les mestres. A poc a poc, anem descobrint altres espais de 

l’escola (menjador, aula psicomotricitat,…) i comencem a fer activitats molt divertides.

EI5EI5
Els nens i nenes de P5 vam anar al Kursaal a veure un espectacle que es deia “POETES Els nens i nenes de P5 vam anar al Kursaal a veure un espectacle que es deia “POETES 

CANÇONETES”. Aquí podeu veure un recull de fotografies. CANÇONETES”. Aquí podeu veure un recull de fotografies. 

https://photos.app.goo.gl/aHkfALUSNUM37c1I2https://photos.app.goo.gl/aHkfALUSNUM37c1I2

3r3r
Els alumnes de tercer, durant aquest inici de curs, a medi hem estat treballant Els alumnes de tercer, durant aquest inici de curs, a medi hem estat treballant 

la meteorologia. Hem investigat molts invents com per exemple el la meteorologia. Hem investigat molts invents com per exemple el 
pluviòmetre. Cada matí, un alumne apuntava la temperatura que feia. pluviòmetre. Cada matí, un alumne apuntava la temperatura que feia. 

https://www.manresa.cat/web/article/7420-manresa-capital-de-la-cultura-catalana-2018
https://photos.app.goo.gl/aHkfALUSNUM37c1I2


1r1r
Els alumnes de primer ja ens hem fet grans i ja anem a Els alumnes de primer ja ens hem fet grans i ja anem a 
l'edifici de primària. El primer dia estàvem una mica l'edifici de primària. El primer dia estàvem una mica 

desorientats i nerviosos, després vam jugar a mímica fent desorientats i nerviosos, després vam jugar a mímica fent 
gestos i ens vam conèixer. Ens ho vam passar molt bé. gestos i ens vam conèixer. Ens ho vam passar molt bé. 

EI4EI4
Els nens i nenes de P4 hem conegut
 els nostres padrins de tercer.
 Vam fer dos jocs de cohesió, 
la pilota i massatges. 

2n2n
Els nens i nenes de CI vam anar al Teatre Conservatori a 

veure l'obra “La Gallina dels ous d'or”. L'espectacle tractava de 
dos avis que tenien una gallina que feia ous d'or. Despr s a é

l'aula vam fer dibuixos de l'espectacle. 

4t4t
Els alumnes de cicle mitjà vam anar al Parc de l'Agulla. El camí estava  ple de Els alumnes de cicle mitjà vam anar al Parc de l'Agulla. El camí estava  ple de 
camps. Allà vam passar el dia jugant i fent activitats lúdiques. Vam aprofitar camps. Allà vam passar el dia jugant i fent activitats lúdiques. Vam aprofitar 

per fer cohesió entre els alumnes de tercer i quart. Quan vam tornar a per fer cohesió entre els alumnes de tercer i quart. Quan vam tornar a 
l'escola estàvem molt cansats, amb ganes d'arribar a casa i estirar-nos al l'escola estàvem molt cansats, amb ganes d'arribar a casa i estirar-nos al 

sofà. sofà. 

https://photos.app.goo.gl/11n4wTpzTugQ1Hmc2https://photos.app.goo.gl/11n4wTpzTugQ1Hmc2

https://photos.app.goo.gl/11n4wTpzTugQ1Hmc2


Aprofitem el cap de setmana per con ixer Manresa. è

Aquest any volem introduir, com a novetat del butllet , un apartat on í

podeu consultar algunes de les activitats que fan a Manresa durant els
propers mesos. Aquesta vegada, els alumnes de 6 A us recomanem....è

Una fàbrica familiar
LLOC
Museu de la Tècnica de Manresa
DATES

04/11/2017 de 11:30 a 13h

Visita teatralitzada al Museu de la Tècnica.
Una família cintaire, des de l’àvia fins als
més petits, us parlaran de la història de la
cinteria a Manresa. Tot treballant n’aniran
desfent la troca, des dels orígens en petits
tallers fins a la gran indústria. Només cal
posar fila l’agulla i no perdre el fil. Una visita
que te tela.

Preu: 2€ per persona (menors de 12 
anys gratuït), cal inscripció prèvia

VISITA GUIADA: Manresa
Universal, la ciutat de Sant

Ignasi
LLOC
Manresa

DATES
29/10/2017 de 11 a 13h 

Aquest esdeveniment es repetirà els dies:
• 29/10/2017 de 11 a 13h

• 26/11/2017 de 11 a 13h

• 31/12/2017 de 11 a 13h

Descobreix la petjada de Sant Ignasi a 
Manresa a través de la visita guiada 
“La Manresa ignasiana”

Cada últim diumenge de mes, podreu 
gaudir de la visita que recorre un seguit 
d'indrets marcats per anècdotes, llegendes i

5è5è
RECORREGUT PER LA MANRESA MEDIEVAL RECORREGUT PER LA MANRESA MEDIEVAL 

Els Nens i Nenes del Carrer del Bal  (5  A) hem visitat Manresa, ç è

juntament amb els nostres companys de 5 B i 5 C, per veure els è è

monuments que hem triat com a nom de la nostra classe. 
Hem marcat en un pl nol el recorregut fins a arribar als nostres destins. à

Primer hem visitat el Carrer del Bal , el nostre, ens hem fet fotos i ç

tamb  els nostres companys. Tot seguit guiant-nos pel pl nol hem anat a é à

la Seu, monument dels nens/es de 5  C, hem esmorzat, jugat i hem è

tornat a fer-nos fotos. Finalment, seguint el pl nol, hem anat al Pou de la à

Gallina, monument dels nens/es de 5  B, tamb  ens hem fet fotos. è é

Aquesta sortida ha estat divertida i profitosa, hem identificat carrers que no 
sab em com es deien. í

6è6è

Els alumnes de sisè hem estat treballant l'expressió oral a les Els alumnes de sisè hem estat treballant l'expressió oral a les 
classes de català. Hem fet grups de tres i, partint del tema del classes de català. Hem fet grups de tres i, partint del tema del 
Bulling, hem estat preparant-nos l'exposició. Hem seguit una pauta Bulling, hem estat preparant-nos l'exposició. Hem seguit una pauta 
per no deixar-nos res. Un cop un grup acabava la seva exposició, per no deixar-nos res. Un cop un grup acabava la seva exposició, 
els altres en feien una avaluació seguint una rúbrica. Ens han els altres en feien una avaluació seguint una rúbrica. Ens han 
quedat algunes coses molt clares: cal parlar clar, alt i que tothom quedat algunes coses molt clares: cal parlar clar, alt i que tothom 
ens entengui per a que ens escoltin! Aquí teniu unes fotografies. ens entengui per a que ens escoltin! Aquí teniu unes fotografies. 

https://photos.app.goo.gl/I7XG5M6JK9KKcNz72https://photos.app.goo.gl/I7XG5M6JK9KKcNz72

https://photos.app.goo.gl/I7XG5M6JK9KKcNz72


simbolisme en record al fundador de la 
Companyia de Jesús: Antic Col·legi de Sant 
Ignasi, Capella del Rapte, Pou de la Gallina, 
Capella de Sant Ignasi Malalt, el Carrer del 
Balç, la Cova de Sant Ignasi i l'Espai 1522, a
la plaça Sant Domènec.
Hora d'inici: 11h
Punt de trobada: Museu Comarcal de 
Manresa
Durada: 2h
Preu: 8€ General, 7'20€ jubilats i menors (8 
a 15 anys)
Més informació:turisme@ajmanresa.cat o 93 878 40 90.

mailto:turisme@ajmanresa.cat
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