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LES MINIOLIMPIADES 

El divendres dia 7 de juny, els nens i nenes de l’escola van estar fent

diferents jocs al pati. Els grups estaven fets per alumnes de tots els

cursos així els més grans els hi explicaven els jocs als més petits. Hi

havia 16 jocs, on cada grup només feia 8. Els jocs que més van agradar

als alumnes van ser el futbol xinès, llançament a la diana, el tallafils,

seguir l’ombra. Tots aquests jocs, tenien com objectiu que l’alumnat pugui

jugar sempre que vulgui a l’hora del pati. 

Tots  els  infants  van  gaudir  molt  d’aquestes  miniolimpiades  i  les

fotografies ho demostren.



ELS MÉS PETITS DE L’ESCOLA
Els  nens  i  nenes d educaci  infantil  han  anat  d excursi  a  la’ ó ’ ó

muntanya de sal de Cardona. Despr s del viatge en autocar, esé

van posar un casc per entrar a les mines i all  van con ixer elà è

m gic de la sal. Quan van acabar l activitat, van dinar i van jugarà ’

en un parc que estava al costat de les mines de sal. 

ELS EXPERIMENTS DELS NENS I NENES EI5 

El dia  d abril els nens i nenes d EI  vam anar d excursi  al Lab . Vam fer23 ’ ’ 5 ’ ó _06

una activitat dirigida on hav em d aconseguir fer aigua de colors a partirí ’

de diferents verdures. Despr s d esmorzar vam poder jugar lliurement peré ’

l espai de propostes cient fiques. Despr s de dinar vam tornar caminant’ í é

cap a l escola mentre gaud em d un passeig pel centre de la ciutat mirant’ í ’

parades de llibres i roses.



CANTAXICS DE PRIMER

El dia 30 de maig, els nens i nenes de primer van anar al Kursaal a

cantar davant de molta gent. Van cantar moltes cançons com per

exemple «El bruixot i la ciutat meravella. Tot el públic va gaudir

molt i els nostres nens i nenes s’ho van passar genial.   

SORTIDA A LA CULLA AMB ELS DE SEGON

Els  i  les  alumnes  de  segon  van  anar  a  la  Culla  a  veure  plantes  i

hortalisses.  Van  estar  molt  atents  a  les  explicacions dels  monitors

perqu   els nostres nens i  nenes estaven estudiant aquest tema aè

medi.  Tamb  van  fer  de  cuiners  i  van  preparar  una  amanida  ambé

diferents hortalisses, com per exemple, pastanagues, cebes, enciam...



TERCER A CAMADOCA

Relacionat  amb el  que  han  estudiat  a  medi,  els  nens  i  nenes  de

tercer van anar d’excursió a Camadoca.  En aquest lloc van poder

veure  molts  animals,  com  per  exemple,  serps,  cocodrils,  crancs,

lloros...Els  hi  va  agradar  molt  perquè  van  veure  i  tocar  alguns

animals.

PUGEM A MONTSERRAT AMB ELS DE QUART

Els i les alumnes de quart han treballat les màquines simples i complexes

a medi. A partir d’aquí, van aprendre coses dels transports. Per això, van

anar a Montserrat per pujar a tres transports, el funicular, el cremallera

i el ferrocarril. Van aprendre moltes coses i també s’ho van passar molt

bé caminant per la muntanya de Montserrat.



LA CANTÀNIA DE CINQUÈ

Els nens i nenes de cinquè van anar al Kursaal a cantar la Cantània de

Joan Brossa. Després d’un llarg treball memoritzant les cançons i els

seus moviment a les classes de música, el dia 23 de maig va arribar el

gran  dia.  Els  nens  i  nenes  ho  van  fer  genial  i  va  ser  una  gran

experiència.    

LES COLÒNIES DE SISÈ

Els més grans de l’escola van marxar tres dies de colònies a Bellver de

Cerdanya. El primer dia es van instal·lar i van fer ràfting i piragüisme a la

Seu d’Urgell.  A la  nit  van fer  una cursa d’orientació.  El  dia següent,  els

nostres nens i nenes van fer tirolina, tir amb arc i van acabar la nit ballant en

una discoteca al alberg. L’últim dia  i abans de tornar cap a casa, van muntar

a cavall. Tothom s’ho va passar genial i  l’alumnat s’hagués quedat més dies

gaudint d’aquell meravellós paisatge.   



ACTIVITATS A MANRESA PELS PROPERS DIES...

FESTES D’ESTIU AL BARRI

A finals de juliol, coincidint amb Sant Jaume, es celebren 3

dies  de  festa,  la  festa  grossa  del  barri.  Són  uns  dies  on

s’organitzen  tota  mena  d’actes:  curses,  balls,  exposicions,

espectacles,  cantada  d’havaneres,  sopars,  correfoc,  jocs,

concursos, etc. El barri es vesteix de gala i la Plaça La Pau es

converteix en el centre neuràlgic al voltant de la qual giren la

majoria d’actes.



REVETLLA DE SANT JOAN A MANRESA

El  diumenge  23  de  juny,  la  revetlla  de  Sant  Joan  a  Manresa

d’enguany  presentarà  com  a  gran  novetat  la  celebració  d’una

revetlla  nocturna  al  Parc  de  la  Seu,  oferint  amb  una  oferta

gastronòmica i musical molt potent, impulsada per tres locals de

restauració del Centre Històric i amb el suport de l’Ajuntament de

Manresa.

Serà la culminació d’una festa que, prèviament, tornarà a oferir

els  dos  actes  tradicionals  que  es  desenvolupen  cada  any  a  la

ciutat  en  aquesta  data:  l’arribada  de  la  Flama  del  Canigó  i la

revetlla infantil sense petards.


