
ESCOLA ANTON BUSQUETS I PUNSET 

 

 

la nostra escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els alumnes de l’escola, a les sessions d’educació física, repassem els hàbits 

d’estirament i escalfament. Hem fet les primeres sessions dedicades al joc cooperatiu i de 

coneixença.  

Seguint en la mateixa línia, les primeres sessions d’anglès les vàrem dedicar a fer el nostre 

“Name Map”. Una activitat divertida per conèixer-nos millor i descobrir aspectes dels 

companys i companyes que potser no sabíem.  
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Famílies, que l’olla ja vull!! 
 
Un cop inaugurat el nou curs us fem cinc cèntims del que es cou a l’escola. Mireu bé 

que s’estan engegant projectes molt interessants!! 
  
 

Els nens i nenes d’educació infantil estem 

ben enfeinats coneixent l’escola, els 

nous companys i companyes i tot 

l’entorn que ens envolta. Les nostres 

mestres ens han presentat els ambients i 

en tenim un munt!!  El joc simbòlic, 

l’artístic, la taula de llum, les 

construccions, els animals i que no falti 

l’experimentació. Som els menuts de 

l’escola però...no ens atrapen!! 

  

 

Els mitjans...COMENCEM EL CURS AMB 

MOLTES GANES DE COMPARTIR LECTURES! 

 

A la nostra aula tenim dos raconets per 

anar a llegir i mica en mica els estem deco-

rant al nostre gust. Estem aprenent a fer 

lectura silenciosa, que encara costa una 

mica perquè som xerraires de mena... en 

canvi, sabem escoltar amb molta atenció 

quan algun company o companya, o mes-

tra,  porten de casa llibres per explicar, re-

comanar, compartir... també hem comen-

çat a llegir pels nostres companys i que to-

thom ens escolti 
 



No ens podem oblidar dels espais!! Aquests moments són màgics per nosaltres ja que 

podem escollir a quin volem anar. Estan tots posats en marxa  i les propostes són....TOP!!  

 

Descobrint Joan Miró:  

 

 

 

 

 

 

 
  
 

I acabem amb els grans,  que no parem!! Hem visualitzat el curtmetratge “Monsterbox” i 

hem dinamitzat la imatge “M’ensenyes a volar?” d’en Joan Turu, obrint un diàleg en 

relació als somnis, desitjos personals que, posant ‘hi ganes i esforç qui sap si algun dia seran 

realitats... 

També hem engegat “el repte de la setmana” que a més, podem compartir-lo a casa i 

treballar en equip per resoldre’l. Cada divendres desvetllem el resultat.   

A recordar: 
 
Per a totes aquelles famílies 

que tingueu algun fill o filla 

malalt, o que us trobeu a 

l’espera d’algun tipus de 

proves o resultats, podeu 

posar-vos en contacte amb 

les tutores de l’escola per tal 

que us preparin feinetes pels 

vostres fills i filles per fer a 

casa.  

 

Per llegir: 

“Entre pares i fills” de Carme Thió de Pol 

El desenvolupament de les capacitats, les 

actituds i la manera de sentir-se a la vida 

depenen, en gran part, de la qualitat de 

les relacions familiars. Aquest llibre vol 

ajudar pares i mares a conèixer millor els 

seus fills, i a ells mateixos, per bastir unes 

relacions satisfactòries per a tothom. 

 

 

 

 

Per pensar: 

“L’ensenyament que deixa petjada no és el que es fa de cap a cap, sinó de cor a cor” 

                                                                                                                Howard G.Hen 

 

 

 


