
ens hem inspirat en l 'obra de l 'artista per endinsar-nos en el
món del collage . la hannah höch va ser pionera a l 'hora de
combinar imatges per crear un món de fantasia .
nosaltres hem fet les nostres pròpies versions :

- el nostre autoreterat a partir de retalls de fotografies de
revistes .

- hem elaborat un àlbum il ·lustrtat, creant personatges
imaginaris a través d ' imatges d 'objectes i animals . recollint totes
les històries ens hem creat el nostre llibre, l 'àlbum il ·lustrat
dels cargols .

DIARI D'AULA
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SANT JORDI

el nostre àlbum il ·lustrat va
formar part de l 'exposició
poem(ART), on l 'alumnat de
l 'escola montseny va exposar
propostes impregnades d 'art i
poesia entorn diferents
experiències literàries : el
collage, la poesia del color, el
dadaisme, el tatxisme i
l 'assemblatge .

POEM(ART) A CAN CAROL



per seguir la tradició, vam voler
regalar roses el dia de sant Jordi .
vam fer una molt especial en
forma de punt de llibre .
també vam fer la manualitat d 'un
drac . . . vigileu, que mossega !

CARGOLS SANT JORDI

TALLERS I MANUALITATS



el 23 d 'abril vam viure
una jornada de
contacontes . 
l 'equip de mestres
d ' infantil van explicar
aquests contes a espais
diferents de l 'escola .
vam gauidir d 'ombres
xineses, d 'un moment
relaxat per aprendre a
respirar i una estona
gaudint de la màgia dels
petons . 
com ens agraden els
contes !

RODACONTES

CARGOLS SANT JORDI

el 28 d 'abril la companyia
jumpingduck va venir a
l 'escola amb la representació
en anglès PATUFET-
TOM THUMB, vam gaudir molt
cantant i ballant aquesta
versió tan divertida d 'en
patufet, que preparava
gaspatxo tot cantant els
seus ingredients .  

PATUFET EN ANGLÈS


