Egg Hunting in Cicle Inicial
Last Tuesday, 9th of April, the students from 1st and 2nd
Grade participated in an Easter egg hunt. Like every year the
Easter bunny came to school to hide some Easter eggs for the
kids from each colour. By colour teams they looked for them
and after so much fun and team work they found all the eggs
carefully hidden in the gardens.
First, they had to solve several riddles to get the clues to
find the eggs. Every team had to find 10 Easter eggs from
their own colour, in each garden, in order to find the next
clue. After solving them and finding all the eggs in the
gardens, they discovered the way to the chocolate eggs.
Finally, we took the chocolate eggs to class and each kid
could finish the delicious “Mona” that they had previously
started preparing with their teachers. We had a lot of fun and
hope you enjoyed the “Monas” at home.
The English team wishes you a Happy Easter!

Primera Cursa de Colors
Divendres dia 11 de gener vam celebrar a la nostra Escola la
Primera Cursa de Colors d’aquest curs. Els més petits de
l’etapa, les nenes i els nens de 1r, van participar-hi per

primera vegada i van demostrar les seves habilitats esportives
davant d’un públic expectant.
Els càntics i les pancartes animant els Colors van omplir
l’escenari d’alegria i entusiasme en una jornada esportiva en
què els resultats van estar força igualats fins a l’últim
moment.
Junts vam evidenciar un cop més que l’esport, l’activitat
física i les Curses de Colors, són un bon exemple
d’aprenentatge, d’esforç personal, de superació i d’aportació
a un equip: el Color.
Finalment, el color Verd va ser el guanyador, seguit del Color
Blanc i el Blau. Moltes felicitats a tots els participants!

Orienteering!
A les classes d’Educació Física estem aprenent a llegir mapes
i a orientar-nos en l’espai, creant les nostres pròpies
iconografies i treballant en equip!

Empastifada a Cicle Inicial!
Volíem que els nostres alumnes de Cicle Inicial recordessin i
gaudissin del darrer dia de curs a l’Escola, per aquest motiu
vam organitzar una activitat física i de jocs d’aigua que vam
anomenar l’Empastifada!
Pels jardins de l’Escola vam crear quatre activitats,
d’aquesta manera cada classe podia començar per una activitat
diferent i tots feien exercici i joc alhora. Les diferents
estacions que vam preparar consistien en jocs de motricitat
física i fina, acompanyats sempre de l’aigua com a complement
per a combatre la calor i donar-li més diversió.
Van experimentar el dibuix d’aigua (sucaven els pinzells i les
esponges a l’aigua i feien un dibuix a la pista de l’hort
vell); van jugar a la bomba amb globus d’aigua; van córrer i
cooperar (per colors) en la cursa de relleus havent de
transportar galledes d’aigua per acabar omplint una gran capsa
de plàstic; i van poder gaudir de l’experimentació i
manipulació del fang que vam fer aparèixer al sorral del
Roserar!
Els alumnes de 1r i 2n d’Educació Primària s’ho van passar
molt bé fent aquesta activitat física i d’aigua, i nosaltres
vam gaudir molt duent-la a terme. Us deixem a continuació un
vídeo!
Equip d’educació física.

Ens convertim en artesans per

un dia
Aquesta sortida s’emmarca dins del projecte dels oficis que
treballem a l’escola. Els alumnes van dissenyar un collaret
utilitzant esmalt en pols i un pinzell. Després de treballar
en les seves peces vam anar al taller on l’artesana ens va
posar les peces al forn per coure-les. Fent un tomb vam
descobrir les diferents botigues d’artesania com el forn de
vidre, la botiga de ventalls, o el treball del cuir i de
guitarres, entre d’altres.
Va ser un dia ben complet i emocionant i els alumnes van poder
gaudir de l’experiència de ser autèntics artesans.

La Conreria visita el parc de
bombers de Badalona
El parc de Bombers de Badalona ens va obrir les seves portes
perquè els alumnes de segon de la classe La Conreria poguessin
veure com treballen. Ens van explicar que fan torns de 24
hores i que al parc conviuen com a mínim vuit bombers. Van
poder veure la cuina, com esmorzaven, les seves habitacions,
el gimnàs que usen per mantenir-se en forma, un pati on fan
pràctiques…
Després de la visita a totes les seves instal·lacions es van
vestir amb els seus uniformes i van utilitzar la mànega per
apagar foc. Fins i tot van pujar al cotxe dels bombers.
Es van sentir com uns autèntics bombers. Va ser molt

emocionant.

MONTSERRAT DE
ESCOLANETS!

LA

MÀ

DELS

El dimarts 26 d’abril, els alumnes de 2n d’EP de les classes
La Conreria i Roserar vam visitar Montserrat. Després del
treball previ des de l’àrea de música i d’altres, que els van
fer coneixedors de les llegendes, dels noms dels diferents
pics de la muntanya, dels edificis que hi ha i d’un mitjà de
transport tan característic com és el cremallera, els alumnes
vam poder visitar tots els espais emblemàtics de la muntanya.
Primerament, des de l’autocar ja van poder veure i reconèixer
alguns cims de la muntanya. En arribar, vam començar una
petita excursió pel camí dels Degotalls. Vam poder veure el
monument a Jacint Verdaguer, autor del Virolai, les plaques de
les diferents agrupacions de sardanes, i fins i tot, vam tenir
la sort de trobar-nos amb un grup de quart de primària de
l’Escolania. Vam poder conversar amb ells i ens van regalar
una petita cantada en directe.
Quin moment tan especial! Vam continuar la nostra visita
entrant a les instal·lacions de l’Escolania. Vam veure on
assagen, on estudien, on mengen, on dormen i on passen les
estones d’esbarjo. A continuació, vam entrar al monestir i els
vam escoltar cantar el Virolai. Abans de dinar, els caps de
color de les classes van posar una espelma per a cada color,
per representar tots els nens i nenes de l’Escola.
Finalment, a l’Escola, vam tastar l’apreciat mató!

Renoi, quins grangers!
El passat dimecres 14 d’abril, els alumnes de 2n d’EP de les
classes La Conreria i Roserar van convertir-se en autèntics
grangers per un dia! Van visitar la granja Mas Casablanca i
ajudats pel Jordi, un expert en la matèria, van conèixer de
primera mà el dia a dia d’una granja: com s’ha de munyir la
vaca Rita, la diferència que hi ha entre un ànec i una oca,
com s’ha d’esmicolar el blat de moro per alimentar els porcs i
quines són les precaucions a tenir en compte amb els cavalls.
Fins i tot van poder donar el biberó a la Rasca i la Pica, dos
xais petits de la granja. Després d’aquesta experiència tan
enriquidora, hi ha molts alumnes que tenen clar quin és
l’ofici al qual voldran dedicar el seu esforç!

Plantada d’un roser a P3
Els nens i nenes de les classes Cucut i Joguines
també
participen
en el Projecte Escola Verda. La seva primera
actuació és la de plantar un roser.
A partir d’ara li posaran un nom, en tindran cura,
com creix i què passa al seu voltant.

observaran

Aquest ésser viu creixerà amb ells i els acompanyarà durant
tot el cicle d’EI.

P4 Visiten
Barcelona
Les

classes Contes

l’Aquàrium

de

i L’Estel han visitat l’Aquàrium

de

Barcelona. És una activitat dins del projecte que estant
treballant a l’aula.
Han descobert que hi ha peixos que prefereixen l’aigua de la
mar Mediterrània i d’altres que viuen a les aigües dels mars
tropicals.
També s’han preguntat en quin espai de l’Aquàrium podria viure
el peix que tenen a l’aula, del qual en tenen molta cura.
I ara,
tenint en compte tot el que han après,
investigant i experimentant tots junts a l’escola.

seguiran

