
 

 

 

 

 

 

 
 

3r FULL INFORMATIU 
2018 - 2019 

 
Benvolguts/des pares i mares : 
Bon any a tothom !!!!! 
 
A continuació us volem recordar les activitats, sortides, tallers per aquest 2n trimestre: 
 
 

 TALLERS / PROJECTES a nivell d’escola: 

 

Festival de Fi de Curs : El mar  

Durant aquest 2n trimestre i fins al mes de maig, es treballarà a la classe de música 

cançons amb temàtica sobre el mar. Aquest treball el portaran a terme en Pep 

Puigdemont, mestre de música de Primària i l’Anna Torrent, mestra de música 

d’Educació Infantil de la nostra escola. 

Com ja ve essent una tradició, al casino del poble tindrà lloc el proper divendres  31 

de maig el Festival de Fi de Curs. Aquest any els alumnes cantaran aquestes cançons 

del mar preparades i assajades a les aules amb els especialistes de música. Esperem 

que us agradin !!!!! . 

 

Projecte Biodiversitat Parc Santaló:  

Durant el primer trimestre tingué lloc la primera sortida que vàrem anomenar “Sortida 

de Convivència” amb tots els alumnes de l’escola. 

Aquest curs es realitzen sortides de treball al parc amb els diferents tutors/es i també 

algunes d’aquestes sortides es realitzaran amb en David Gimeno de l’Agrupació 

Naturalista de la Garrotxa.  

En aquest segon trimestre les sortides que es realitzaran al Parc de Santaló seran : 

-Educació Infantil al llarg de tot el curs es realitzaran tres sortides. La primera 

sortida va tenir lloc el primer trimestre. El tema que treballem és: Les estacions i el 

canvi a l’entorn del Parc de Santaló. Aquest 2n trimestre realitzarem la 2ª sortida que 

serà per observar l’hivern . 

-Cicle Inicial: Es realitzaran dues sortides de tot un matí. La primera sortida es 

va realitzar el primer trimestre i el treball que es realitza aquest curs és: Petites 

classificacions d’Invertebrats, d’altres animals i plantes. 

-Cicle Mitjà: Es realitzaran dues sortides i es treballarà el tema: Els ocells. 

-Cicle Superior: Es realitzaran dues sessions a l’aula i una sortida matinal on 

es treballarà el tema: Amfibis i rèptils. 
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 Tallers a l’escola:  

 

Taller a Educació Infantil: Taller d’educació afectiva i emocional el divendres 

18 de gener i es treballarà : El meu cos !!! 

Aquest curs es treballen 3 aspectes fonamentals de l’ésser humà: en el primer 

trimestre es tractà el tema emocional; en aquest 2n trimestre es tractarà la part 

més biològica, on s’hi encabeix tot el relacionat amb el propi cos i els canvis 

que pateix al llarg de la vida i en el 3r trimestre es tractarà la part més social.  

 

Taller a Cicle Mitjà: Més important... per a qui? (Drets humans) el divendres 1 

de febrer (pendent confirmació). 

Parlant de situacions quotidianes i analitzant diferents dibuixos es treballaran  

els drets dels infants.  

 

Taller a Cicle Superior:  

- Lettering a càrrec de la Silvana Martínez, mare de l’Adrià i la Cristina. Els 

alumnes treballaran la cal·ligrafia amb diferents materials com aquarel·les, 

pinzells, retoladors i faran, amb lletres boniques, els títols de les diferents 

festes per penjar al teatret (data a concretar). 

- A les teves mans... a càrrec de l’IME. Dimecres 1 d'abril de 2019. El pas 

de primària a secundària és un canvi important pels alumnes ja que passen 

d’un context acollidor familiar a un entorn que desconeixen tant físicament com 

de relació entre les persones. En aquest punt és important poder identificar 

conductes de risc. En aquest taller es treballarà: identificació de situacions 

d’agressions, efectes que pot provocar la violència en la part emocional i 

estratègies de protecció davant de situacions de risc. 

 
 TALLERS a EI i PRIMÀRIA a nivell de ZER: 

Tallers subvencionats per la ZER 

 

Educació Infantil: 

     - Taller de música a càrrec de Nan Vila (Somisons). El taller/concert 

participatiu tindrà lloc tots els divendres del març següents : 8, 15 i 22 de març. 

 

Cicle Inicial: 

-Taller de plàstica amb la tècnica del fang impartit per la Pilar Fontaniol 

durant dues sessions. La Pilar ens ensenyarà a treballar amb el fang i 

modelarem un animal.  

 

Cicle Mitjà:  

-Creació de tapes per elaborar un àlbum. Es durà a terme durant el 

mes de març o abril i l’impartirà l’empresa “Scrapbook” (Copies La Coma SL). 

Els objectius són: Identificar els elements i el material necessari per 

l’elaboració, conèixer la tècnica de l’Scrapbooking per a manualitats i respectar 

el material i el treball propi i dels altres. 



 

 

 SORTIDES a nivell de ZER: 

Educació Infantil:  

-Sortida el divendres dia 15 de febrer. Espectacle de circ a Girona :L’elefant 

d’Or. Una vuitantena d'artistes arribats d'una dotzena de països oferiran 24 atraccions 

mai vistes a Europa i comptarà amb la participació de les principals companyies de 

circ d'arreu del món.  

Al matí anirem al Parc de la Draga de Banyoles i dinarem a la Devesa de Girona. 

   

Cicle Inicial: 

-Sortida pel poble per conèixer els carrers, comerços i serveis públics. Sortida 

relacionada amb el Projecte “EL POBLE” de l’àrea de Coneixement del Medi Natural, 

Social i Cultural.  

 

Cicle Mitjà:  

-Projecte del riu Llierca: El 8 de març treballarem el projecte del riu Llierca i 

farem una sortida que transcorrerà per diferents punts del curs del riu. Recorregut: 

Pont dels Aures (Plansarenes), església romànica de Santa Cecília, passadís de 

Plansarenes, Pont de Llierca, desembocadura a Sant Jaume de Llierca. En aquesta 

sortida analitzarem i estudiarem el Medi natural, Social i Cultural.  

-Entrevista a l’escriptor Albert Juvany i Blanch: El 19 de març a la tarda 

anirem a l’escola de Montagut i entrevistarem a l’escriptor Albert Juvany i Blanch, atès 

que estem llegint un llibre que ha escrit ell, el qual es titula: “Qui necessita la foto de la 

fada?”. 

-Rodajoc: Els alumnes de 3r i 4t de Primària de la ZER participaran a l’activitat 

del Rodajoc, que està prevista pel dia 6 d’abril de 2019 a Olot. Es tracta d’una matinal 

de jocs, on hi participen alumnes de tercer d’altres centres de la Garrotxa i té com a 

objectiu principal, entre d’altres, donar a conèixer un ventall de jocs tradicionals del 

nostre i de diferents països del món. 

 

Cicle Superior: 

-Sortida a Borgonyà. (Osona) el dijous 4 d'abril. Visita a la Colònia tèxtil i taller 

"filem i teixim". Visitarem la colònia tèxtil Fabra i Coats de Borgonyà, d’origen escocès i 

declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Explicarem la seva història, ens fixarem 

en la seva arquitectura, el seu urbanisme i, en definitiva, en tots els elements que la van 

convertir en una colònia de referència i una de les més importants de Catalunya. Un 

habitatge obrer, el teatre casino, les calderes de la fàbrica, la resclosa, el camp de futbol i 

els jardins, seran alguns dels espais que visitarem. 

Taller “filem i teixim”: Ens passejarem per l’antiga fàbrica cotonera de Can Sanglas i ens 

transformarem en els seus treballadors. Veurem el procés de transformació del cotó en fil 

amb l’ajuda de màquines experimentals. Descobrirem i manipularem les principals 

matèries tèxtils naturals (cotó, llana, cànem i lli) i, fins i tot, farem fil. 

-Sortida al Parc Santaló: Aquest segon trimestre els alumnes treballaran les 

matemàtiques al Parc Santaló. Es farà tot el treball de mesura mitjançant les 

aproximacions, les hipòtesi i les comprovacions. Els alumnes hauran de descobrir si les 

seves afirmacions són certes aplicant els seus coneixements en situacions reals.  (data a 

concretar). 

 



 

 

 *ALTRES ACTIVITATS: 

- Dijous Llarder: El Dijous 28 de febrer. Els alumnes de tota l’escola sortirem 

tot el dia a celebrar la diada del Dijous Llarder als Prats de Bellpuig. És una 

diada de joc i convivència. 

- Carnaval: Dimarts 5 de març a la tarda. Els alumnes d’EI i CI es 

confeccionaran la disfressa a l’escola. Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle 

Superior la podran portar de casa. Els alumnes de CM i CS maquillaran a tota 

la resta d’alumnes de l’escola. 

Els alumnes de CS prepararan el Judici d’en Carnestoltes.  

Aquest any com a novetat anirem a fer una rua pel poble per compartir les 

disfresses amb les famílies i amb el poble de Tortellà. Sortirem a 2/4 4h i a 

l’arribada a l’escola farem el judici del Rei Carnestoltes.  

- Fira de Quaresma: Diumenge 10 de març. L’Ampa organitza un taller i el dia 

de la Fira es vendrà el que els nens/es hauran realitzat. 

- Jornades Culturals: És un tema comú per a tota la ZER. Aquest any la 

temàtica és “El cinema”. Estan organitzades per l’escola de Montagut. Tindran 

lloc el dimecres 10  i dijous 11  d’abril de 2019. 

 

 *INFORMACIONS VÀRIES: 

- A partir del dia 28 de gener es duran a terme les entrevistes amb els 

pares/mares dels alumnes. Cada tutor/a informarà individualment del dia i hora 

de l’entrevista. I simultàniament s’entregaran els informes d’Educació Infantil. 

- Aquest curs també estem adherits al programa Pla de Consum de Fruita a les 

escoles “Afrucat”, subvencionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. El programa va començar el mes de novembre i es van 

repartir les primeres fruites a l’hora d’esmorzar a tots els alumnes.  

-Participació de les famílies a l’escola. Recordeu, tal i com us vam comentar 

a les reunions d’aula, que si hi ha algun pare, mare o familiar que vulgui venir a 

explicar el seu ofici o algun tema que creieu interessant pels nostres alumnes, 

us agrairíem us poséssiu en contacte amb el tutor/a del/la vostre/a fill/a. Moltes 

gràcies per endavant. La Silvana, mare de la Cristina i l’Adrià, ens va venir a 

ensenyar a fer la postal de Nadal dels alumnes de Cicle Inicial i aquest segon 

trimestre vindrà a ensenyar-nos el lettering. Moltes gràcies Silvana. 

-Agrair a l’Ajuntament que hagi cobert el passadís de darrera de l’aula de P3 i 

s’hagi fet càrrec de la despesa de la música de les entrades i sortides de 

l’escola. 

-Dies de Lliure Disposició: Divendres  1 de març. 

-Dies de Festa Local: Dilluns 4 de març. 

-Vacances de Setmana Santa: del dia 13 al 22 d’abril ambdós inclosos.  

Les classes després de Setmana Santa, començaran el DIMARTS  23  

d’abril de 2019 (Diada de Sant Jordi). 

-Recordeu que cal anar controlant periòdicament els paràsits dels cabells a fi 

d’evitar epidèmies.  

-Recordeu que  a http://www.escrouraiparella.cat podeu veure les fotografies i 

totes les activitats, sortides, festes escolars ........ on participen els vostres fills i 

filles.           

   Tortellà, 14 de gener de 2019 

http://www.escrouraiparella/

