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PRESENTACIÓ

Benvolgudes famílies,
Aquest curs que tot just hem començat continuem
endinsant-nos en la metodologia per projectes (ABP), amb
l’objectiu de donar un pas endavant en l’aprenentatge
personalitzat i la formació en competències per a la vida.
Aquesta implementació metodològica, ens permetrà
aprofundir i anar més enllà que mai en els objectius del
nostre projecte pedagògic.
Tot això ho fem per una gran raó, donar la millor experiència educativa a cadascun dels
nostres alumnes, posant-los al centre de l’aprenentatge. És el nostre gran objectiu, la nostra
més important finalitat: ajudar a tots ells i elles a ser els homes i dones del demà, ciutadans
feliços i competents.
"L'objectiu de l'educació és fer créixer persones que puguin fer coses noves i no
només repetir les que les altres generacions ja han fet"
Jean Piaget

NOUS ESPAIS LECTORS
Animar a la lectura és apropar els llibres als lectors, ajudar a fomentar en els lectors l’afecte
envers les lectures. Per afavorir el gust per llegir i l’hàbit lector, cal que els alumnes tinguin
llibres al seu abast. Per tant, a la biblioteca , a les aules d’infantil i primària i fora d’elles hi
hauria d’haver llibres disponibles i interessants per als alumnes.
Amb la voluntat de convertir l'escola en un gran context lector, hem estrenat uns espais de
lectura informal: la saleta al primer pis, el jardinet al segon, l’espai verd de lectura ( pati de
primària), espai comú , situat al vestíbul de l’escola, infantil sofa taronja.Tots aquests
espais disposen de materials de lectura diversos, del fons de la biblioteca de l'escola, que
s'aniran renovant periòdicament.
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La saleta està ubicada al primer pis. Els
alumnes de cicle inicial i cicle mitjà hi
poden accedir lliurament en diversos
moments del dia per gaudir d' estones de
lectura autònoma i lúdica.

El jardinet està ubicat al segon pis de
l’escola i està pensat per ser compartit
pels alumnes de Cicle superior. A les
jardineres d'aquest jardí hi creixen
contes, còmics, llibres de coneixements i
revistes.

El racó, al vestíbul, està pensat per ser compartit
per tota la comunitat educativa.
En aquest espai també trobarem el llibre estimat
del mes. Un llibre especial, que podreu compartir,
llegir, fullejar sempre que vulgueu durant un mes i,
s’anirà canviant.
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La zona verda, la trobem al pati de primària on cada divendres aquesta zona verda es
converteix en un espai de lectura a l’aire lliure on podem trobar llibres, revistes, còmics,
àlbums il.lustrats… Els infants comparteixen lectures, s’expliquen contes entre ells o
simplement gaudeixen de la lectura en un espai que convida a ella.

El racó del sofà, situat a la zona d’educació
infantil on els més petits de l’escola poden
gaudir d’un espai que convida a la lectura i on
trobaran llibres de coneixements, àlbums
il.lustrats, àlbums visuals, revistes infantils….

En tots aquests espais de lectura 
podem trobar contes, novel·les, llibres de poesia, de
coneixements i revistes que es van renovant periòdicament amb l'objectiu d'afavorir el seu
hàbit lector i desenvolupar el seu gust per la lectura.

Aquí us deixem un enllaç que us podrà ser d’utilitat per acompanyar als vostres fills en la
lectura. LECTURA, FAMÍLIA I ESCOLA
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SORTIDES
Sortides d’octubre i novembre
Can Pou. El dimecres 10 d’octubreels alumnes de Cicle Inicial (1r i 2n)aniran a Can
Pou (Sant Antoni de Vilamajor) a peu del Montseny, a fer PA. Visitarem els animals de la

granja, l’hort, els camps de conreu i tot el que trobem a una masia.
Apropa’t al Delta. El 19 d’octubre, els alumnes de 4t aniran al delta del Llobregat. Aquesta
sortida permetrà apropar-se i descobrir els espais naturals d’aquesta zona i la seva rica
biodiversitat. En aquest espai es concentra aiguamolls, pinedes litorals, dunes, conreus de
regadiu i de secà, arbredes de ribera i el tram final del riu Llobregat. Pel que fa a la fauna
dominen les aus aqüàtiques, canviants amb les estacions i les comunitats d'invertebrats.
Museu Torre Balldovina. Santa Coloma de Gramanet. El 24 d’octubre els alumnes de 5è
faran una sortida que girarà al voltant de les plantes aromàtiques que es poden trobar a la
localitat a través d’una sortida de camp que es fa per identificar selectivament plantes
oloroses. Després s’observen plantes a través d’una lupa binocular, s’obté per destil·lació
una mostra d’essència d’alguna planta i s’elaboren sals aromàtiques.
Can Montcau, l’alumnat d’ E.I (P3, P4 i P5) aniran a Can Montcau el 15 de novembre
ubicada a La Roca del Vallès, on faran una observació del bosc a la tardor i faran un taller de
coca de vidre.
Can Clarens. El Dolmen de Pedra Gentil. El 16 de novembre, els alumnes de 3r, faran un
itinerari pels boscos del Parc Natural del Montnegre i el Corredor per conèixer el patrimoni
cultural i natural. El centre d’interès és la visita al dolmen de Pedra Gentil, monument
megalític que es remunta a les societats prehistòriques que van viure per aquestes
contrades.
Curta distància, una certa foscor. 
Sortida al Caixaforum. Els alumnes de 4t , el dia 16 de
novembre faran aquesta activitat. al voltat del’art contemporani. L'alumnat explorarà obres de
la Col·lecció d'Art Contemporani "la Caixa" i experimentarà amb diferents mitjans per donar
forma a una proposta plàstica
.
Museu de les matemàtiques. Durant els dies 20 i 22 de novembre els infants de 1r i 2n
visitaran el MMAC, on experimentaran amb diferents situacions matemàtiques
Palau de la música, els alumnes de 2n i 3r el 21 de novembre gaudiran de l’espectacle
Cobla 2.0. Aquesta audició aproparà als infants els diferents instruments, les seves
característiques i gaudir de la diversitat d’estils musicals: jazz, contemporani, funk chanson
francesa i música tradicional.

