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SECOND ENGLISH WEEK AT SCHOOL

Els alumnes de l’escola la Font durant tres dies per la tarda hem fet activitats en anglès: contes, jocs, 

cançons i manualitats. L’alumnat de Cicle Superior vam preparar les activitats pels alumnes de Cicle 

Inicial, que són els nostres fillols. I els de Cicle Mitjà es van preparar les activitats per Educació Infantil. 

Ha sigut molt bonic ensenyar les activitats en els més petits i així tota l’escola hem estat aprenent anglès 

tots junts. 

ELS PETITS DE L’ESCOLA EXPLIQUEN CON FAN IOGA

Els nens i nenes de EI3 i EI4 aquest trimestre han apr s a fer ioga. A la è
classe miren un v deo per veure quines postures d animals faran com la del í ’
gos, gat, serp i granota. Despr s van a l aula de psicomotricitat i abans de é ’
comen ar fan un ritual; diuen 1, 2, 3 calmats , ho fan sempre aix . A ç « » í
continuaci  posen la m sica del mico pico  i fan les postures que la mestra ó ú « »
els hi va dient, com que ja han vist el v deo ja les saben. Quan acaben es í
tranquil litzen.  ·  



EL SANT JORDI DELS DE TERCER   

Els nens i nenes de 3r, el dia de sant Jordi, van 
construir un drac i una rosa. Ho van fer de la següent manera: 
 Pel drac van fer servir paper  de seda, cinta, cartolina rosa i verda. La ·

cartolina verda la van utilitzar per fer el cos i la cartolina rosa per la 
llengua. Les ales les van fer amb paper de seda.  
 Per fer la rosa van utilitzar cartolina, fil ferro i silicona calenta. Amb el ·

fil ferro van fer el pal de la rosa i amb la cola calenta van enganxa els 
pètals.    

ELS DE PRIMER SE N VAN A CAN NATURA’

Els nens i nenes de 1r de l escola van anar tot el dia d excursi  a Can Natura, a ’ ’ ó
Nav s. All , durant tot el mat , van podeu veure i tocar molts animals; com ara à à í
serps, ovelles, ossos rentadors, porcs, gallines, em s, cabres,... Al migdia van ú
dinar de p cnic i despr s van poder jugar una estona. Diuen que va ser molt í é
emocionant!



SISÈ A UN PAS DE SALTAR A L’INSTITUT!!

El dia 12 d’abril els alumnes de sisè de l’escola van participar a la cursa de l’institut 

Guillem Catà juntament amb altres escoles. Hi havien dues categories que cadascú 

podia triar: 1,5km o de 3 km.

Un cop acabada la cursa els hi van donar coca i xocolata. A més a més els que van 

guanyar els hi van donar un trofeu. De la nostra escola va guanyar un nen i tres 

nenes. Ens van explicar que els hi agradaria que l’any els que ara fem 5è també 

pugueu gaudir de la cursa tal i com van fer ells.

ELS DE QUART CAP AL CONSERVATORI

El dia 29 d abril els nens i nenes de 4t van anar al teatre conservatori. ’
All  van escoltar el Petit F nix on tocaven el tromb , el violoncel, la à è ó
tuba
Els hi va agrada molt.



ELS DE 2N SE’N VA D’EXCURSIÓ!
Els alumnes de segon van anar d excursi  a un museu de Caldes de ’ ó
Montbu , all  van descobrir moltes coses al Museu de Termalia com per í à
exemple van saber perqu  el museu es deia aix , perqu  hi havien unes è í è
fonts termals on sortia aigua bullint.

El nostres petits investigadors van veure quadres de Picasso i 
escultures de Manolo Roguet. Tamb  van ajudar al fam s pintor a retocar é ó
els seus quadres amb coloms. A m s van descobrir la hist ria de Manolo é ò
Roguet, que va n ixer a Caldes. Despr s va descobrir que l aigua de les é é ’
fonts termals curaven malalties de pell.

CINQUÈ AL CONGOST!
Els nens i nenes de 5è, juntament amb els de 6è, van anar al Congost a fer 

activitats esportives amb altres escoles del Bages. Vam jugar a volei, futbol, rugbi i 
bàsquet. Tots els partits van ser molt disputats; algun el vam guanyar i algun el vam 
perdre. A més a més hi havien inflables i ens vam poder posar a la pell de la gent 
que no pot caminar perquè vam fer un partidet de rugbi amb cadira de rodes. 

Després de dinar, per acabar el dia, vam fer una festa de l’escuma.  
Va ser molt emocionant competir amb altres escoles, ja que, a més a més, vam 
retrobar-nos amb nens i nenes que havien vingut a la nostra escola. 



Activitats a Manresa pels propers dies:

Ciència en família 
Adreçat a: nens i nenes de fins a 6 anys acompanyats d’un adult.

Durada: 1'5 hores

Horari: Diumenges de 10’30 a 12’00 i d’12’00 a 13’30

Preu: 6€ per nen/a amb un adult acompanyant i 4€ a partir del 2n adult

*********************************************************

EI5 VAN ANAR D’EXCURSIÓ AL PARC DE L’AGULLA

El dilluns 13 de maig els nens i nenes de EI5 van fer una excursió de tot el dia al parc de 
l’Agulla. L’excursió tractava de conèixer els insectes com ara formigues, marietes, 
papallones,... Després de coneixe’ls van estar jugant una estona amb material que es van 
emportar de l’escola: cordes i pilotes. Com a anècdota ens expliquen que se’ls hi va penjar 
una pilota.  Els insectes que van caçar els van posar en una lupa que tenien connectada 
amb un ordinador i així els van poder veure millor.  Els hi va fer un dia amb molt de sol i 
s’ho van passar súper bé! 
Ens han deixat aquestes fotos...



JUGUEM

Hora: 12:00 h al Kursaal, Sala Petita

Diumenge 19 de maig a les 12:00

*********************************************************
CANTÀNIA

Realitzada pels alumnes de 5è de l’escola

Dia: dijous 23 de maig a les 17:30h al kursaal 

*********************************************************

CANTAXICS

Realitzada pels alumnes de 1r de l’escola

Dia: dijous 30 de maig a les 19:0h al kursaal 

*********************************************************


