
 

 

 

 

Butlletí informatiu bimensual 

Novembre – Desembre 2020 

 

 

 Els dies 3, 4, 5 i 6 de Novembre, els alumnes de 3er A, 3er B, 5è A i 5è B, van rebre la visita 

de la policia local. Durant una hora els hi van explicar la importància de l’educació viària: 

com ser uns bons vianants, com utilitzar correctament els vehicles, etc.    

 Els dies 10 i 19 de novembre, els alumnes de 4rt B i 4rt A, van anar a la Casa de la Culla a 

realitzar un taller sobre l’hort. També van visitar les instal·lacions de la casa i van recordar el 

taller del curs anterior sobre el vi i la vinya.  

 El dia 16 de novembre, els nens i nenes de 1er A i 1er B, van gaudir de la primera sessió de 

contes, per videoconferència, a càrrec de la “Piki”. Van escoltar i els hi va agradar molt el 

conte de “L’Alícia Patapam”.  

 El dia 20 de novembre, els alumnes de 4rt A i 4rt B, van anar a Can Font a dur a terme els 

tallers anomenats “El cicle de l’aigua” i “El bon ús de l’aigua”.  

 Els nens i nenes de P5 van participar en la 10ena Setmana dels Drets dels Infants, 

organitzada per l’Ajuntament de Manresa, tot treballant el conte “On són les nostres 

abraçades?” i decorant un cor que posteriorment es va exposar a la Biblioteca del Casino de 

Manresa.  

 El dia  23  de  novembre, van  venir  a  posar  una  vacuna als  alumnes de  6è. 

 Santa Cecília(patrona dels músics): ho vam celebrar el dimarts 24 de novembre a l’entrada 

de l’escola. Totes les classes, per torns, van anar a escoltar algunes  cançons que van 

interpretar mestres  de l’escola.  Els  alumnes també  van  poder  conèixer  i  veure  alguns  

instruments. 

 Els  dies 1 i2 de desembre,  els  alumnes  de 4rt i 5è van  realitzar  una  activitat  a  l’aula  

organitzada  per  “Flors  Sirera”  anomenada  “Taller sobre la igualtat”. 

 El dia 18 de desembre vam dur a terme diferents activitats de Nadal: El Tió a Educació 

Infantil i Cicle Inicial i l’amic invisible a Cicle Mitjà i Superior. Ens ho vam passar molt bé! 

 El dia 21 de desembre, vam dur a terme la Cantada de Nadales de l’escola. Diferent però 

especial!  

 



 Famílies, RECORDEU mirar la pàgina web de l’escola https://agora.xtec.cat/ceip-rnx-

manresa/ . Hi trobareu el menú del menjador, cançons i treballs dels vostres fills i filles i 

fotografies de les diferents activitats. 

 

 

 

 L’esperada arribada dels Reis d’Orient a les aules. 

 

 

 

 

 Comencen les vacances de Nadal, ens veiem el DILLUNS 11DE GENER de 2021!!! 

 

 

ENDEVINA, ENDEVINALLA.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Teniu  fins el dia  15/01/21 per a poder-hiparticipar. Animeu-vos!) 

 

BONES FESTES A TOTHOM!!! 

TOT VESTIT DE COLOR VERD 

I AMB UNA ESTRELLA PER 

BARRET… 

GUARNIT EM DEIXEN PER NADAL, 

AMB LLUMS, BOLES I ALGUN 

REGAL! 

QUI SÓC? 
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