
COOPERATIVA  INCLUSIVA  COMPETENCIAL 

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

 Butlletí núm.12 

Febrer 2018 
COHESIÓ DE GRUP 

Aquest mes de Gener a l’escola hem fet unes dinàmiques d’àmbit A, que consisteixen en 
conèixer-nos millor entre els companys i fer cohesió de grup. Nosaltres, els de sisè, vam fer 
una activitat que consistia en fer-nos entrevistes per saber les nostres habilitats i els nostres 
defectes. També vam jugar al joc de les cadires. Havíem de pujar tots a les cadira sense que 
ningú toqués amb els peus a terra 

ELS D’EDUCACIÓ INFANTIL  EXPERIMENTEM 

Els alumnes d’EI3 i EI4 vam anar a la fira d’experiments. Vam fer equilibris i vam fer torres 

de fusta i vam treballar amb coses reciclades com:  ampolles de plàstic. Vam veure cotxes  

que baixaven per rampes de diferents colors. Cada color tenia un significat;  per exemple: el 

verd era l’herba. També vam fer volar papers en un tub i vam posar sorra en uns tubs més 

petits; quan aquests giraven, la sorra sortia per un altre forat. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
VISITA A L’ATENEU LES BASES 

Els alumnes d’ EI5 vam anar a la biblioteca de l’Ateneu Les Bases. Quan vam arribar primer de tot ens van 
ensenyar la targeta de la biblioteca i com funcionava el préstec de llibres. Després vam baixar al pis de baix on 
hi havia els llibres infantils. Allà els vam  poder llegir i mirar les fotos. 

 

 



 

SORTIDA A LA BIBLIOTECA DEL CASINO 

Els alumnes de primer  vam anar a la 

biblioteca del Casino a fer una 

activitat que l’anomenaven “Cuida’t 

les dents”. Primer de tot ens van 

dividir en dos grups. Uns llegien contes i 

els altres feien  l’activitat. La 

monitora, que es deia Annabel,  ens 

va ensenyar que s’han de rentar les 

dents com a mínim tres vegades al 

dia després de cada àpat. Ens va 

explicar el què podíem menjar sense 

que es facin càries. Alguns dels 

aliments eren: el suc natural, el 

pollastre, l’aigua i altres aliments 

que continguin vitamines. Vam 

acabar la visita amb un regal: un 

raspall i una pasta de dents per a 

cadascú.  Ens va agradar moltíssim.  

 
 

 

La Setmana de l’empatia 
Som els alumnes de 2n i us volem explicar la nostra 

setmana de l’empatia. Vam treballar l’empatia totes les 

tardes de la setmana del 15 al 19 de gener. La primera 

tarda vam posar una pantalla per fer tarda de cine amb 

tot el cicle inicial. Vam veure la pel·lícula “Del revés” i 

vam menjar crispetes. La segona tarda vam acabar de 

veure la peli i vam fer un debat. També ens vam pintar 

la cara de l’emoció que més ens va agradar. La tercera 

tarda vam llegir el conte “Els arrugats” i vam escoltar 

sorolls. Dijous a la tarda ens vam disfressar sobre un 

paper d’un conflicte per taules i els altres  havien de 

trobar la solució. La darrera tarda vam fer ioga i vam fer 

jocs amb el paracaigudes de colors.  Ens ho vam passar 

molt bé! Ens agradaria tornar a repetir la setmana de 

l’empatia. 



 

 

 
LA VISITA DELS AGENTS RURALS 

El dia 18 de Gener els agents rurals van venir 
a visitar als alumnes de quart a l’escola. Ens 
van explicar que hem de respectar i cuidar 
els boscos. Ens van ensenyar que no hem de 
molestar els animals. També ens van 
ensenyar com podem diferenciar les petjades 
dels animals. Ens van dir que no agaféssim 
coses o fruits si no estàvem segurs si eren 
tòxics o no. Tampoc podem llençar brutícia. A 
part de no alimentar als animals del bosc.  
Ens va agradar molt i vam aprendre moltes 
coses. 



Sortida al Museu de la Tècnica 

 

Som els alumnes de sisè i us volem explicar la nostra sortida al Museu de la 

Tècnica de Manresa on ens van ensenyar com es netejava l’aigua abans amb el 

mètode de la decantació. Ens van explicar que abans arribava aigua des de la 

Sèquia fins el que ara és el museu de la tècnica. L’aigua arribava a un dipòsit i 

el fang baixava i es quedava l’aigua neta a dalt. Després l’aigua neta la 

passaven a un altre dipòsit i altre cop es feia la decantació i així a un últim i 

tercer dipòsit on quan l’aigua estava del tot neta la  feien arribar a la ciutat.  

Vam fer una altra activitat que consistia en reconstruir els arcs dels dipòsits 

amb peces de fusta i un plànol.   

Ens ho vam  passar molt bé i vam aprendre com es depurava l’aigua temps 

enrere i  va ser molt curiós.  

 

INTERNET SEGUR 

Els alumnes de cinquè vam rebre la visita d’en Miquel, un mosso d’esquadra que ens ha fet una xerrada sobre 

seguretat a nivell de xarxes socials. Ens ha donat una pista per fer una contrasenya segura: triar de títol un tema 

que ens agradi i posar només la primera lletra de cada paraula. També ens ha dit que si algú ens insulta, no 

esborrem el missatge per tal de poder-lo denunciar.  Pel que fa al mòbil ens ha dit que la contrasenya tampoc ha 

de ser fàcil perquè poden entrar a  veure les nostres coses personals. Finalment ens ha deixat clar que els menors 

de 16 anys NO poden tenir comptes a les xarxes socials, però si tenen el permís dels pares ho han de tenir en 

privat. 

 

 

https://photos.google.com/photo/AF1QipMaLtoiXhXU

HuyBWCWz85KniNKHyW9TENj5HnCy 



ACTIVITATS A MANRESA 

 

 

 

 

 

04/03/1018 LA TRANSÈQUIA 

Com a homenatge a les persones que 

entre 1339 i 1383 van construir la Sèquia 

que encara avui aporta un gran cabal 

d’aigua a la ciutat de Manresa, Jove 

Cambra de Manresa va iniciar la 

organització de la Transèquia l’any 1985, i 

que des d’aleshores es pot fer a peu o 

amb bicicleta. Des de Balsareny, passant 

pels termes municipals de Sallent, 

Santpedor i Sant Fruitós de Bages, arriba 

al Parc de l’Agulla de Manresa. 

El terme Transèquia (contracció de la 

preposició Trans i del substantiu Sèquia) 

indica clarament la finalitat d’aquesta 

activitat: fer un recorregut a través de la 

Sèquia, un canal d’aigua que origina les 

Festes de la Llum, que es celebren cada 

any a Manresa el dia 21 de febrer. 

 
 
La FIRA DE L'AIXADA, mercat medieval 
de MANRESA,  tindrà lloc els dies 24 i 25 
de febrer i , compleix la vintena edició. 
Una fira que ens vol transportar al s.XIV 
de la nostra ciutat per redescobrir els 
espais i els personatges del moment. 
La Festa de la Llum, que se celebra el 21 
de febrer, rememora el misteri segons el 
qual, ara fa uns 650 anys, una llum 
provinent de Montserrat va entrar a 
l’església del Carme. D’aquesta manera 
es resolia el conflicte que havia 
interromput la construcció de la Sèquia 
de Manresa. 
Aigua i llum són els símbols d’aquesta 
festa que, els darrers anys, s’ha renovat 
de manera impressionant amb 
l’organització de la Fira de l’Aixada. En 
aquesta festa, que se celebra el dissabte 
i diumenge a l'entorn de la Festa de la 
Llum, el barri antic de Manresa s'omple 
d'artesans, mestres d'antics oficis que 
fan demostracions de les seves arts, 
funambulistes, joglars i altres elements i 
atraccions del repertori medieval. Els 
carrers plens de bullici, ambientats i 
engalanats com si de nou ens trobessim 
en ple segle XIV, les olors i la música 
d'altre temps transporten el visitant al 
cor mateix d'una festa popular molt viva, 
plena d'activitats, per a nens i per a 
grans, i amb sorpreses constants. 

El musical d’El Petit Príncep torna a Manresa per 

les festes de la Llum! Una història que coneixes des 

de sempre explicada d’una manera que mai has vist 

abans. L’espectacle que presenten Àngel Llàcer, 

Manu Guix i La Perla 29 combina música, cançons 

d’estils diversos, intèrprets, so de 360º i una 

escenografia visual espectacular (mappings, 

projeccions, animacions, …), creada amb tots els 

detalls, que transporta l’espectador des del desert 

fins a l’herba, passant per l’asteroide B 612, el 

planeta del rei o el món del geògraf. Un espectacle 

creat per a nens de totes les edats, des dels 4 fins 

als 100 anys, que ens apropa d’una manera única a 

la narració d‘Antoine de Saint-Exupéry. 


