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EDITORIAL: Vicky Lara

Nou curs, nous reptes, noves il·lusions, noves 
propostes, noves activitats i unes Jornades Cul-
turals plenes de reconeixement a les dones que 
ens han omplert de saviesa, de ciència, d’esport, 
de cultura, d’art...
Som una escola que vetlla per la igualtat d’opor-
tunitats i tenim el deure d’educar els infants en 
la coeducació i la igualtat entre dones i homes. 
Aquests valors, que es treballen diàriament al 
centre, també seran  l’enfocament directe a les 
activitats educatives específi ques de les jornades 
culturals d’enguany amb la perspectiva de la coe-
ducació.
La coeducació respecta la diversitat i reconeix 
la individualitat dels nens i nenes independent-
ment del seu sexe i contraresta l’educació sexista. 
A més a més, quan coeduquem, treballem per no 
perpetuar els estereotips i els costums sexistes de 
la nostra societat, de manera que les nenes i els 
nens se sentin respectats i en igualtat d’oportu-
nitats. 
Una educació com ens proposem, amb respecte, 
tolerància i igualtat, és el fonament per abordar 
i prevenir els estereotips de gènere, el sexisme i 
la violència de gènere. La nostra actitud vers la 
diversitat, educar per la igualtat d’oportunitats, 
tenint en compte les diferències,  vetllant perquè 
el grup-comunitat proporcioni una experiència 
enriquidora de 
la diversitat i 
la mirada res-
pectuosa vers 
l’infant dins el 
centre escolar, 
ens semblen 
la clau de la 
transformació 
de la societat.

COMISSIÓ DE REVISTA
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Enguany tornem a tenir l’oportunitat 
de compartir amb l’IES Castellbisbal 
el projecte de Serveis Comunitaris, 
pel qual alumnes d’ESO venen a fer 
unes hores determinades a l’escola. 
Amb aquest projecte es pretén es-
tablir un nou lligam entre ex-alum-
nes de l’escola i els  nens i nenes de 
primària. Aquest suport es concre-
ta en temes com l’organització del 
material i seguiment de tasques, la 
millora en la lecto-escriptura i/o en 
el càlcul matemàtic, reforç  a les ses-
sions de tallers artístics, educació fí-
sica... 

Els objectius bàsics del servei co-
munitari serien en primer lloc, des-
envolupar en els alumnes la com-
petència social i ciutadana per tal 
d’afavorir una actitud crítica i com-
promesa amb la societat, participant 
en activitats que es desenvolupen al 
municipi;  en segon lloc, promoure 
el treball en xarxa entre els diferents 
agents educatius de l’entorn i, final-
ment, acompanyar i donar suport 
acadèmic i emocional a diferents 
alumnes de primària de l’escola 
d’origen.

COMPARTINT...
Projecte Serveis Comunitaris

NOTÍCIES BEN ESPECIALS
Aquest darrer trimestre ha estat ben especial per a  
una companya de l’escola i per als seus familiars. La 

Txell ha estat mare per primera vegada. Des d’aquí volem 
aprofitar per donar la benvinguda al món al Kai. N

O

T

I

C

I

E

S
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LA CLASSE DELS EGIPCIS
Què us agrada més de l‛escola?

JUGAR A LES 
NINES

JUGAR AMB 
ELS COTXES 
DE CARRERES

ANAR A 
PSICO

JUGAR A 
BEBES A 
RACONS

ANAR A 
JUGAR A 
RACONS

PINTAR

JUGAR A 
LES NINES

JUGAR A LES 
NINES I 

DISFRESSAR-ME

JUGAR AMB 
LA PLASTILINA 

I LES 
CONSTRUCCIONS

FER PINTURA 
I PINTAR AMB 

PINZELL

JUGAR AMB 
EL  CAMELL 

AKIIKI

JUGAR A 
MINIMONS

ANAR A 
PSICO A 

JUGAR AMB 
ELS COIXINS

JUGAR A 
BEBES

 ELS COTXES

CUIDAR DE 
LES NINES I 
DONAR-LES 
DE MENJAR

E
D

J
LE

NAR A

ELS 
COTXES
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EL TREN

LA CLASSE DELS PIRATES
Què us agrada més de l‛escola?

LA BOTIGA

FER 
PSICO ELS TRENS

ELS 
COTXES

EL PATILA 
CUINETA

ELS PUZLES

BALLAR
EL JOC DEL 
COCODRIL EL TRENEL TREN

LES 
CONSTRUCCIONS

LES 
CONSTRUCCIONS

ELS COTXES

FER 
PINTURA

LES 
NINES

LES 
JOGUINES 
PIRATES

JUGAR A 
BÀSQUET

LES 
TITELLES

EL TOBOGAN

Q

FER

C
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Les Avionetes i els Goril·les hem elaborat el nostre oli d’una mane-
ra ben artesanal. Primer hem anat a collir les olives amb l’ajuda de 
la borrassa i després les hem portat al trull. Allà ens esperaven dos 
pagesos que ens han ensenyat d’una forma molt divertida tot el 
que cal fer perquè les nostres olives es converteixin en oli : ren-
tar-les, triturar-les, escalfar-les, premsar-les i finalment separar 
l’oli de l’aigua “bruta” amb un sistema de decantació. Però això no 
és tot, encara ens ha quedat temps per fer la recepta de les olives 
macerades i després de dinar no hem parat de cantar la cançó “vo-
lem pa amb oli” fins que l’hem pogut tastar. Ens ho hem passat ge-
nial a l’excursió i hem après una pila de coses!!!!!   
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EXPERIMENTS

Els nens i les nenes de 2n
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UNA CAIXA DE CONTES
                               

Els nens i nenes de 4t  hem fet una activitat a racons de llengua  
que es diu una caixa de contes on utilitzem daus amb diferents 
imatges per treballar l’expressió oral.
L’activitat consisteix en explicar una història inventada a partir 
de les imatges que surten en els daus com per exemple perso-
natges: una princesa, un drac, robots... També poden sortir ob-
jectes com un llum, una escombra, una ampolla... i per últim també 
poden aparèixer llocs com  una cova, un castell, un cementiri...
Ens posem en parelles i un tira els daus. Després d’aquest pas 
el que ha tirat els daus ha d’explicar una història inventada  amb 
totes les imatges que han sortit. 

LAIA MALPARTIDA I LUCIA FERNÁNDEZ DE 4T
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Has begut oli?
El passat 12 de desembre del 2019 els nens i nenes de sisè vàrem fer 
el taller “HAS BEGUT OLI?”. Primer de tot, ens van explicar la diferèn-
cia entre l’oli refi nat i l’oli d’oliva verge extra. Tot seguit, ens van fer 
olorar diferents aliments i havíem de decidir si l’olor s’assemblava a 
l’olor de l’oli. Amb tot el que sabíem, vam tastar les dues classes d’oli i 
vam aprendre a distingir-los.
I per acabar, ens van regalar una ampolleta d’oli boníssim, acompanya-
da d’un consell: per saber si un oli és bo, al seu envàs hi ha d’haver un 
adhesiu que hi posi  “Denominació d’origen protegida”. 
Va ser un taller molt interessant.
 
Georgina García i Otger Gusi (6è)

Els nens de 5è hem fet un taller de ràdio 

Els dies 7 i 8 de novembre un periodista anomenat Manel va venir a l’es-
cola per ensenyar-nos a fer ràdio.
Primer vam preparar les notícies. Fer de periodista és una mica difícil, 
ja que les notícies han de ser curtes per no avorrir el públic i clares per 
donar la informació més important. Després vam assajar davant dels 
micros i per últim vam gravar el programa. Va ser difícil no posar-nos 
nerviosos!!
Podeu escoltar el nostre programa de ràdio entrant al bloc de 5è. Va ser 
una experiència inoblidable que ens ajudarà a aprofi tar més la ràdio que 
tenim a l’escola i a fer programes més professionals.
Amb vosaltres els reporters Lluc i Valeria.
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Quan ve el temps de menjar 
castanyes...

Cicle inicial

Educació 

Els alumnes de 2n vam fer galetes terrorífiques. 
Després de provar-les vam atrevir-nos a portar-les 
a casa.

infantil
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Els alumnes de 3r vam decorar el passadís utilitzant fulles de tardor per deixar 
anar la imaginació creant animals, persones o objectes. Un cop llest, vam fer pa-
nellets de coco i cacau amb massa de moniato i patata. Ens els vam menjar molt 
a gust!

Els alumnes de 4rt vam optar per fer una macedònia 
de tardor. Ens vam posar els davantals per a poder 

pelar i tallar la fruita, espréémer el suc de taronja i 

barrejar béé tots els ingredients. Un cop ho vam tenir 

llest, vam deixar l'aula ben neta per a poder men-

jar-nos aquella barreja de colors tan dolceta! 

Cicle mitja

Cicle Superior
El dia 31 d’octubre els alumnes de 5è i 6è vam caminar fi ns a Can Campanyà per cele-
brar la castanyada.
Vam fer diferents activitats, entre elles, un joc d’orientació en el que havíem de trobar 
unes fi tes o una ruta per la zona. La Bibiana ens anava explicant diferents aspectes re-
lacionats amb la natura i els diversos ecosistemes que la 
formen. Per complementar-ho, vam realitzar un dossier 
per tal de conèixer la fauna i la fl ora de la zona on vivim.
El nostre descobriment va ser conèixer una zona reser-
vada anomenada “ALZINAR DEL MONTSERRAT”, un 
espai cedit per l’ajuntament de Castellbisbal dins del pro-
jecte “Escola Verda”. Vam aprofi tar per netejar l’espai i 
plantar fi ns a 44 alzines entre tots. 
Així doncs, tot i la pluja fi nal que ens va fer recollir 
abans i arribar “XOPS” a l’escola, va ser un dia diferent, 
entretingut i divertit! 

..

nn
---

,,
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LES CAVES VILARNAU

ESPORTISTES I XIMPANZÉS DE P5

S’HA RESPECTAT L’ORTOGRAFIA NATURAL
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L’AEROPORT

de 2n
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VISITEM CATALUNYA EN MINIATURA
El dimarts 15 d’octubre els nens i nenes de 4t vam anar a Catalunya en Miniatura. Només arribar vam esmorzar perquè 
teníem molta gana. Més tard vam anar a les tirolines. Eren bastant perilloses, però jo vaig ser valenta i hi vaig pujar. 

Després vam fer equips per fer una gimcana per tot el parc. Vam veure un milió de maquetes! Finalment vam agafar un tren 
des d’on vam poder veure tota Catalunya en Miniatura. De seguida vam començar a dinar perquè després de fer tant exercici 
havíem fet molta gana. Després de jugar una estona vam marxar. 

     M’he emportat molts records d’aquesta excursió, però el que més m’ha agradat ha sigut la gimcana perquè vam poder 
donar una volta per tot el parc.

VA SER UNA DE LES MILLORS SORTIDES!!
SARA RIBES  4t A
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SORTIDA MINES DE GAVÀ
El dimarts dia 3 de desembre de 2019, els nens i nenes de cinquè vam anar d’excursió a les 
Mines de   Gavà. Vam fer un trajecte amb autobús de més o menys una hora. Ja a dintre de 
l’edifici, les dues classes ens vam separar perquè els monitors ens poguessin explicar millor 
la sortida. Primer vam fer un visita guiada al museu i ens van explicar coses relacionades amb el 
neolític, després vam entrar a una mina, que era la rèplica d‘una original.  Al final de la sortida, 
vam fer un taller la mar d’interessant de tot el que havíem après, en el qual havíem de fer com els 
paleontòlegs, investigar sobre objectes de l’època. Una sortida molt xula, us la recomanem molt!!

IVET PASCUAL I AINA QUILES 5ÈA

MUSEU  OLÍMPIC  I  DE  L’ESPORT
 El dimarts dia 8 d’octubre de 2019, els nens i nenes de sisè vam 

anar d’excursió al Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona. 
Primerament, vam escoltar una xerrada sobre la discapacitat 
i els esports i adaptacions que poden realitzar les persones que 
presenten diferents dificultats o tenen certes limitacions. Tot se-
guit, ens van presentar en Lluís, un home que va participar a les 
olimpíades del 92 en la modalitat de “volei a terra”, per a persones 

que no tenen funcionalitat a 
les seves extremitats inferiors. També ens va explicar la seva 
història personal i ens va emocionar molt. Finalment, vam 
poder practicar una mica amb ell aquest esport i fer una volta 
pel museu de l’esport amb diferents exposicions i també per 
una zona de “joc”. Ens ho vam passar molt bé i va ser una 
visita i una experiència increïble!

CLASSES DE 6è A I 6è B
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“Brown bear, Brown bear 
what do you see?

This story written by Eric Carle is widely used by the English teachers from 
all over the world because it’s very useful for pupils to learn animals’ names 
and different colors as well as adjective position.

The 1st graders performed the story using headbands with the animals on 
them. In circles they were doing” questions-answers” practicing.

Smoothies, a real source 
of vitamines!

Healthy eating is very important. Sometimes eating fi ve 
portions of fruit and vegetables in the day becomes a tou-
gh task because we are normally running out of time. 
Smoothies make life simpler and detoxify your body with 
lots of vitamins in a single glass. Enjoy.
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cups, towers, and... vocabulary!

In the english class we play games to learn the vocabulary and practise the 
pronunciation. Catalunya, is a country with a very nice tradition: human 
towers. We have adapted the situation, and we have a game where we have to 
build a tower, using cups and vocabulary cards. We like to take risks and we 
are very good on it. Some of us could use 12 cups and 13 cards!! The best part 
of the game is that we have to work together and we don’t realise how much 
we learn!

WE WENT TO THE THEaTRE

At the end of February, kids from 2nd and 3rd went to the 
theatre to see “Pirate island”.
We could meet BB, Mini and Max and know a bit more about 
them. At the beggining, they didn’t like to live together, but fi nally, after preparing 
a great party, they didn’t want to leave the island.
What we didn’t know is that the kids were going to be characters from the story, 
being part of the strong and scary mango tribe. We sang, we danced, we laughed 
and we helped the Bb, Mini and Max to solve their problems. 
We enjoyed the story and the nice time in the theatre. 
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LES FAMÍLIES TAMBÉ FAN EL NADAL

AQUEST CURS LES FAMÍLIES D’EDUCACIÓ INFANTIL ENS  
HAN AJUDAT A DECORAR EL PASSADÍS… 
QUINS ARTISTES HI HA A CADA CASA! MOLTES GRÀCIES!

I TAMBÉ HEM TINGUT “L’ARBRE DELS DESITJOS” ON HEM PO-
GUT DEIXAR MISSATGES DE NADAL!  PAU, ALEGRIA I IL.LUSIÓ 
HAN ESTAT ELS MÉS DEMANATS! SEGUR QUE ES COMPLIRAN!

EL NADAL A CICLE INICIAL

Els alumnes de cicle inicial han viscut amb molt entusiasme totes 
les activitats que des de l’escola hem proposat. I a mode de resum, 
un petit poema us han preparat:

A l’escola per Nadal 
preparem tot amb molt 
detall: 
El poema ens ha agradat i 
ens ha fet sospirar!
I les feines hem ordenat, 
en un àlbum ben mudat.
Que bonic és el Nadal!, i 
que bé ens ho hem passat!
El tió ens ha cagat torrons 
i neules per esmorzar,
i cançons hem afinat, per 
fer-vos un gran regal!
El primer dia d’escola 
hem trobat regals. 
que a la carta vam
posar.
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Aquest Nadal, els alumnes de 3r hem creat un poema per a la postal que 
hem portat a casa l’últim dia del trimestre. 

A continuació us deixem la mostra:   

Ja arriba el Nadal, 
muntarem un arbre ben gran
amb una estrella a dalt
i a baix un tió cagant. 

Al dia següent,
un arbre ple de regals.
Han arribat els Reis Mags
deixant caramels als nostres sacs

La família vindrà
i el tió cagarà
neules i torrons per als infants
i també per als grans!

Dormirem fi ns l’endemà,
somiant amb els Reis Mags.
Us deistgem bon Nadal
i un feliç Cap d’Any!

Classe de la Malala Yousafzai

He posat l’ arbre de Nadal 
i és molt alt.
A dalt he posat una estrella 
que és una meravella.

A mi el que més m’agrada és el tió
però quan arriben els Reis hi ha molta diversió.  
El tió m’ha cagat un regal
que és molt especial. 

Era un torró
que estava molt bo.
També he menjat canelons 
i per postres bombons.

A l’hivern cau la neu 
i hem fet un ninot de neu. 
Quan cau la neu
surto a jugar amb el trineu.

Classe de la Greta Thunberg

Aquest curs els nens i nenes de Cicle Superior vam celebrar el Nadal a classe fent l’amic 
invisible i fent també un pica pica l’últim dia del trimestre.
Per a l’amic invisible havíem de fer una manualitat per regalar a un company, companya 
o mestra. Durant aquella setmana ens vam escriure notes per donar pistes de qui era el 
nostre amic invisible. Era molt important guardar el secret per tal que fos una sorpresa. 
Va ser una activitat molt divertida, però ens vam adonar que això de guardar 
secrets és força complicat!!
Dies abans, vam fer el concert de la Pau i 
la Solidaritat. Vam cantar dues cançons: 
El dinar de Nadal i Arriba Nadal. Totes les 
famílies que van venir a veure’ns van 
quedar molt impressionades del resultat.

Clàudia Ger i Sergi León

FEM POEMES NADALENCS

NADAL AL CICLE SUPERIOR
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RUA :RUA :  infantilinfantil



Soques
ica

21

c

a

r

n

e

s

t

o

l

t

e

s

CICLE INICIALCICLE INICIAL
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CICLE mitjàCICLE mitjà
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  CICLE SUPERIOR
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A Benvinguts al nostre concert, regalant somriures
van cantar els de tercer a les seues persones preferides.

Els alumnes de primer amb el Funga Alafia
ballaren el Santa Claus Rock amb energia i molta gràcia.

Amb els fl ocs de neu, els de P5 s’ho passaren genial
I amb molt de ritme ens preguntaren, què passa a l’hivern que és tan especial?

Campaneta la ning ning, van cantar els de P3
I el seu poema van aprendre en un tres i no res.

Els alumnes de P4 van cantar el Jingle Bells Rock
Mentre el dimoni pelut els molestava un poc.

Els de sisè, al seu últim any, un bon record es van emportar.
Van presentar, cantar i el seu Mashup ens va impressionar.

Els de cinquè prepararen un bon dinar de Nadal, que ningú va poder tastar.
S’ho acabaren tot i amb la flauta ens van fer ballar.

Els pèls de punta amb els alumnes de quart! 
Que ens feren gaudir i reflexionar sobre les dues cares del Nadal.

Amb els tres reis i les estrelles, els alumnes de segon,
ens feren saber que és Nadal per tot el mon!

Benvinguts al nostre concert
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TROBADA INTERCENTRES DE 5è

PISCINA - 2n

El dia 27 de novembre els nens i les nenes de 5è de totes les escoles de Cas-
tellbisbal vam anar a l ’Illa esportiva per fer la trobada d’intercentres.
Vam arribar a les 9:30 i vam començar a fer els grups barrejant nens i 
nenes de totes les escoles.
La trobada consistia en una gimcana de 10 proves esportives com: el pitxix, 
el futbol flaguix , el mata conillix, el cementirix, ...
A les 11:00 vam esmorzar tots junts i a les 11:30 vam fer les proves que 
ens faltaven. Una vegada vam acabar ens van reunir a la pista de bàsquet 
i ens vam acomiadar.
Va ser un dia molt divertit i vam gaudir molt!




compromís

SALUT

ESFORÇ

cooperació

constància

respecte

integració

diversitat

superació

esportivitat
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Així ens ho expliquen els alumnes de 4t:
- El 21 de novembre es va realitzar el mercat d’intercanvi a la nostra 
escola (Jana Suranell) 
- Van venir unes senyores del Punt Verd a ajudar-nos (Anna Celma)
- L’Intercanvi es va fer entre els alumnes del cicle mitjà (Carlos Ramirez)
- Deixàvem una joguina i n’agafàvem una altra (Marc Garriga)
- D’aquesta manera les joguines s’aprofi ten durant més temps (Naiara 
Cortés)
- La majoria de nosaltres va poder agafar alguna cosa que li agradés 
(Alexia Oña)
- Si no t’agradava res, hi havia la taula del Punt Verd amb més joguines (Albert Ferré)
- Ho vam fer per torns per no molestar-nos els uns als altres (Gerard Quesada)
- Amb el Mercat d’Intercanvi es produeixen menys residus (Laia Malpartida)

MERCAT D'INTERCANVI

El passat 28 d’octubre van néixer al galliner del Montserrat 5 pollets. Va ser una gran 
sorpresa perquè no ens ho esperàvem!!. 
Les gallines van estar incubant els ous durant tres setmanes senceres i fi nalment un 
bon dia ens vam trobar amb nous habitants al galliner.
Els pollets encara són molt petits i van tot el dia darrere les mares. Fins que no arribin 
a tenir sis mesos no se’ls podrà considerar gallines o galls adults.

ELS POLLETS DEL MONTSERRATELS POLLETS DEL MONTSERRAT

David MorenoDavid Moreno

A Castellbisbal, l’any 2018 vam generar una mitjana de 525 kg de residus per habitant, és 
a dir, més de 10 kg a la setmana! 

Amb l’objectiu de fomentar la reducció o prevenció de residus i refl exionar entorn de la pro-
blemàtica ambiental, social i econòmica de la generació de residus, el mes de novembre, vam 
organitzar un mercat d’intercanvi amb els alumnes de Cicle Mitjà de l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat. 

Alb t F é)
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RENOVEM el DISTINTIU D’ESCOLA VERDA

Ser Escola Verda té com a objectiu educar els nostres alumnes 
per a la sostenibilitat. És un projecte on participen tots els agents 
del marc educatiu i té un programa d‛actuació propi i defi nit.
La comissió de medi ambient s‛encarrega de fer la proposta 
d‛aquest programa. Un cop feta la proposta juntament amb l‛equip 
directiu i altres membres de la comissió es marquen els objectius 
i es prioritzen les línies estratègiques que cal seguir pel que fa a 
l'ambientalització progressiva del projecte educatiu del centre. 
Aquestes línies estratègiques, que tenen en compte els quatre 
contextos d‛actuació del programa, constitueixen el Pla d‛educació 

per a la Sostenibilitat (PES), que és el marc de referència que permetrà al centre, al llarg dels 
diferents cursos escolars, anar concretant les actuacions de millora que el centre es planteja 
realitzar.
Cada 4 anys, el centre duu a terme una autoavaluació global que implica una revisió del Pla d‛Edu-
cació per a la Sostenibilitat.
Cada 8 anys, el centre actualitza el seu Pla d‛educació per a la Sostenibilitat. És a dir, fa una 
autoavaluació global més profunda, que implica una nova diagnosi de la situació en què es troba 
el centre, identifi ca els nous objectius estratègics que cal assolir i fa una nova priorització 
d‛aquests objectius. I, fi nalment, concreta el Pla d‛acció per al proper curs escolar. 

El pas del temporal Glòria per Castellbisbal va deixar moltes cases sense llum durant 
més de 24 hores, una quarantena d’arbres caiguts i al-
tres desperfectes, com el nostre hivernacle. 
L’episodi de vent i pluja ha trencat el cobert de plàs-
tic i caldrà reforçar l’estructura. En els propers mesos ens 
proposem arreglar l’hivernacle per poder continuar el treball 
que fem sobre les plantes que necessiten una temperatura, 
humitat i factors ambientals determinats.

Aquest temporal també va provocar altres desperfectes en el nostre municipi on els bom-
bers amb la col·laboraciçó d’altres entitats locals van actuar per solucionar els danys produïts.

EL TEMPORAL GLÒRIA AFECTA EL NOSTRE HIVERNACLEEL TEMPORAL GLÒRIA AFECTA EL NOSTRE HIVERNACLE

Algunes de les actuacions que s‛estan realitzant actualment són:
“Reciclar el paper, el material orgànic i el plàstic.” (Axel)
“Tenir cura d‛apagar el llum quan marxem al pati o a casa”. (Leila)
“Portar l‛esmorzar a la carmanyola del cole per no utilitzar paper d‛alumni”. (Èric)
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Des de la comissió de competències digitals 
seguim treballant perquè els alumnes tinguin 
accés a les últimes tecnologies. El curs passat 
i aquest 2019-2020 hem introduït la robòtica a 
totes les etapes i en especial als tallers de cicle 
superior.
Estem treballant perquè els infants gaudeixin, 
de la mà de l’empresa Nubotica, de tallers de 
robòtica relacionats amb el tema de les jorna-
des culturals.
També us volem fer saber que l’AFA té blog i 
Instagram nou on trobareu tota la informació 
actualitzada i tot allò que fem!!!!!

Nou Blog de l’AFA: afa-escola-m-d-montserrat5.webnode.es/
Instagram de l’AFA: @_escola_montserrat
Mail: ampamontserrat08755@gmail.com

Cada dimarts i dijous al migdia ens trobem a 
les extraescolars d’anglès per jugar, fer activi-
tats, escoltar contes, cantar i ballar, fer algun 
treball manual i, sobretot aprendre.

El llenguatge 
utilitzat dia a 
dia quan co-
neixem algú 
o simplement 
ens relacionem 
amb la gent 
més propera, és 

molt present a classe. Sobretot amb els grans, 
amb els quals sovint, si ens ve de gust, ens ex-
pliquem per què ens sentim d’una manera o al-
tra utilitzant la llengua anglesa. Així aprenem 
paraules i estructures noves.
Amb els petits, moltes vegades iniciem un 
tema amb la lectura d’un conte. Treballem el 
vocabulari i es-
tructures que hi 
apareixen i in-
clús anem més 
enllà: cantem i 
ballem cançons 
amb les quals 
ens divertim. I 
sobretot, fem activitats i juguem a jocs rela-
cionats amb el tema treballat.
A més a més, amb els grans, aprenem anglès 
a la vegada que també parlem d’altres temes 
que desconeixem com per exemple el nostre 
planeta, els diferents continents, alguns països, 
la seva gastronomia i els seus animals nadius.
Així doncs, a les extraescolars d’anglès apre-
nem mentre juguem, cantem, treballem, par-
lem d’altres temes desconeguts, fem treballs 
manuals i sobretot ens relacionem.

La comissió de Reutilització de llibres, un 
curs més, conti-
nua treballant per-
què els alumnes 
de la nostra esco-
la puguin gaudir 
dels avantatges 
d’aquest servei, i 
atès que som una 
escola verda, és 
una comissió que vetlla pel bon estat i reuti-
lització dels llibres, incloent-hi folres ecolò-
gics; així com l’abastiment de llibres a les 
aules i a la biblioteca de l’escola.

Portem la gestió de tot el que es refereix a 
dotació de llibres segons les necessitats que 
ens transmet l’equip directiu de l’escola i els 
pagaments de llibres per part de les famílies.
Per més informació:
reutilitzacio@ampa-escola-montserrat.org

COMISSIÓ ANGLÈS COMISSIÓ REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

COMISSIÓ COMPETÈNCIES DIGITALS
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Durant el curs escolar 2019-2020 hi haurà 
venda de roba el primer dijous de cada mes 
de 16:15  a 17:30 h a l’entrada principal de 
l’escola.

Un any més ens complau molt haver par-
ticipat en la 3a edició de la Xocolatada 
Solidària, impulsada per l’Hospital Sant 
Joan de Déu.

El divendres 14 de febrer va ser una tarda fan-
tàstica, divertida i solidària. Al pati de l’es-
cola grans i petits ens ho vam passar d’allò 

més bé, men-
jant una xo-
colata calenta, 
fent dibuixos o 
amb l’anima-
ció i col·labo-
ració especial 
de l’Alberto el 
payaso.
Us volem do-
nar les gràcies 
per la vostra 

col·laboració i implicació en la Xocolatada 
Solidària. Hem recaptat 431,20 € que seran 
destinats íntegrament a projectes pioners 
en el diagnòstic i tractament del càncer in-
fantil. 
Des de l’AFA 
volem donar les 
gràcies a totes 
les famílies, a 
l’escola i a les 
empreses i per-
sones que hi 
han col·laborat. Ha estat fantàstic, entre totes 
ho hem fet possible!

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS COMISSIÓ DE FESTES

COMISSIÓ DE VENDA DE ROBA

Aquest any a la comissió d’extraescolars hem vol-
gut innovar en la forma de dur a terme la reunió 
de presentació de les activitats que s’ofereixen en 

l’horari no lectiu. 
Per això li hem 
volgut donar un 
format més dinà-
mic i participatiu. 
Primer els repre-
sentants de cada 
entitat, el coordi-
nador de Control 

Play i de Guiabike van poder donar a conèixer les 
seves activitats. Un cop van explicar els seus ob-
jectius i manera de treballar, les famílies i, sobre-
tot, els infants van 
poder participar 
i gaudir de dife-
rents tallers en les 
extraescolars que 
van fer la mostra. 
Estem molt con-
tentes amb el re-
sultat i hem estudiat millores perquè més famílies 
puguin gaudir d’aquestes activitats i el dia de la 
reunió es converteixi en la festa de les extraesco-
lars.
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Estem renovant i enriquint els espais de l’esco-
la, en defi nitiva, millorant el lloc on els nostres 
infants passen tantes hores al dia i fent-los no 
només més acollidors, sinó transformant-los 
en espais que impulsin la seva creativitat, au-
tonomia i potencial. Volem aconseguir un en-
torn ric i respectuós que respongui a les neces-
sitats i als interessos dels nostres nens i nenes 
i que fomenti l’aprenentatge i el creixement 
personal.  El nostre objectiu és col·laborar 
amb l’escola, escoltar-la i acompanyar-la per 
tal d’aconseguir la millor experiència educati-
va possible per als nostres infants. 

El passat diumenge 19 de gener amb motiu de 
la festa major d’hivern, els capgrossos i altra 
imatgeria feta pels nostres infants de l’escola 

Montserrat 
van sortir 
a passejar 
pels carrers 
del nostre 
poble en 
l’acte Esco-
les Gegants 

organitzat per la colla gegantera de Castellbis-
bal.

Petits i grans 
ens ho vam 
passar d’allò 
més bé fent 
ballar els 
nostres cap-
grossos, la 
cuca i capsi-
granys al costat dels gegants de les altres esco-
les i els gegantons del poble. Agraïm la impli-
cació a les famílies que ens van acompanyar!!!

Des de la comissió mantenim contacte amb els 
responsables del servei de menjador i acollida 
per a aconseguir un bon funcionament del ser-
vei. Els traslladem les inquietuds de les famí-
lies de l’escola, peticions i preguntes. Es fan 
reunions periòdiques per fer un seguiment dels 
menús que s’ofereixen al centre i aconseguir 
l’equilibri entre el que marca la Generalitat i 
les preferències dels infants.

Ja s’estan preparant, com els darrers anys, les 
Jornades de portes obertes del menjador, 
on un petit nombre de famílies poden dinar 
al menjador de l’escola, tastar-ne el menjar i 
veure el funcionament.
Els telèfons 937721230/661751328 (Eulàlia) i 
acollida 661751328 (Milagros).

COMISSIÓ DE MENJADOR I ACOLLIDA

L’AFA SOM TOTS!

COMISSIÓ DE FORMACIÓ

Per aquest 
motiu, durant 
el primer tri-
mestre hem 
realitzat una 
renovació al 
menjador de 
P3, el qual 

també serveix d’espai d’acollida. S’han pin-
tat les parets, afegit nou mobiliari i un espai 
de calma per als més petits.
També s’ha pin-
tat i millorat 
l’aula de psico-
motricitat du-
rant els primers 
dies de l’any.
Dos espais re-
novats que ja 
gaudeixen els nostres infants!!!
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El cuiner de l’escola és diu Jordi i la 
seva ajudant és la Tomasa. Tots 
dos arriben  de bon matí i amb un 
somriure i amb molta il·lusió co-
mencen a elaborar el menú del dia 
tenint en compte les intoleràncies 
alimentàries i adaptant els menús a 
les diverses necessitats de la canalla. 
Actualment preparen els menús per a 
280 nens i nenes. Aquests menús es 
basen en la dieta mediterrània i estan 
confeccionats per experts en dietètica, 
prioritzant els aliments de proximitat 
i reduint a poc a poc els congelats per 
anar augmentat el consum de verdura 
fresca i peix fresc.

A mig matí arriba la Samira i al 
migdia la Kia. Elles s’encarreguen 
de tenir a punt tots els estris que es 
necessiten per a l’elaboració dels àpats 
i perquè els nens puguin dinar.

Les monitores comencen la seva jornada 
a les 12h i s’encarreguen de parar totes les 
taules del primer torn de menjador, P3, P4, 
P5 i 1r. Després dina el segon torn i són 
els propis alumnes de  manera rotariva els  
encarregats de parar les taules amb la super-
visió i l’acompanyament de les monitores. 
Ah! I no ens podem oblidar de la coordinado-
ra de menjador que és la persona que su-
pervisa que tothom realitzi correctament les 
seves funcions.

CANÇÓ




