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COM ELS HI VA ALS NENS I NENES DE 2n
Els nens i nenes de 2n han canviat molt des de
primer.
Els Dimarts, igual que el curs passat, van a la
picina de 1 0:30 a 1 2:30h.
Una de les activitas escolars que més els hi
agrada és la lectura.
Els di l luns l legeixen solets. Els dimarts
l legeixen un ll ibre de l´escola. El dimecres
l legeixen en parel les. Els divendres els l legeix
el professor o la professora.
A l´assignatura de mates estan estudiant les
sumes, les restes i una mica de multipl icacions;
a part d'això fan càlcul mental.
A l´assignatura de medi estan estudiant la
piràmide dels al iments. El ls no ho saben, peró
s'estan entrenant per l legir amb els nens i
nenes de 5é, amb els que faran l 'apadrinament
lector, per això treballen tant la lectura.

Noelia i Marina

ANEM A LA PISCINA

Els nens de 1 er i 2n van a la piscina. Nosaltres hem preguntat als nens de 1 er,
perque és el primer curs que van a la piscina.

Quins dies aneu a la piscina?
Els dimarts.
Us agrada?
Sí, molt.
A quina hora aneu a la piscina?
A les 1 0:30 h.
Que heu de portar?
El banyador posat i a la motxil la: gorro, tovallola, xancles, ul leres d'aigua i les noies
respall per a pentinar-se.

En definitiva: s'ho passen molt bé.



Els nens i nenes de quart en llengua estan treballant l'ordrealfabètic, les majúscules i les parts d'un text narratiu.A medi estan treballant l'origen dels aliments i els alimentsderivats.Els nens i nenes de tercer, en llengua, estan treballantl'abecedari, la carta i les majúscules. En medi estan treballantels estats de l'aigua (sólid, líquid i gasós). El divendres 11d'octubre de 2013 van anar al Museu de l'Aigua.
Marta i Ferran
L'HORT DE
L'ESCOLA

Els nens de cicle mitjà estantreballant a l'hort.Han plantat: porros, calçots,tirabecs, col-i-flor, enciams,faves i maduixes.
Marta, Ferran i Verónica

PROJECTE DE 4tA

Treballem en grups de 5 persones.
El grup de l'hort s’encarrega de plantar, regar, O
El grup gestor s’encarrega dels comptes i de
preparar els cartel ls .
Els grups de difusió s’encarreguen d’explicar el
que fem a les classes i també al web de l’escola.
El grup del compost s’encarrega d’anar a buscar
les restes vegetals crues del menjador i de
recoll ir ful les seques dels patis.

Informació facil itada pel GRUP DIFUSIÓ (Adrián,
Héctor, Janet, Marian i Pablo)



ACTIVITAT AMB CADIRA DE RODES
Els alumnes de 6è van fer una activitat ambcadira de rodes. Van venir a fer l'activitat enRolando, la Cristina i en Martí. En Martí era unhome amb discapacitat.La primera part de l'activitat va ser veure unvideo titulat “El circo de las mariposas “. Elvideo anava sobre un noi que no teniaextremitats.Després el grup es va dividir en dos, una meitates va quedar a classe fent-li preguntes a enMartí i la resta es va anar al pati per viuredurant uns instants com es pot sentir unapersona amb discapacitat, fent servir lescadires de rodes. Desprès els grups es vanintercanviar en les activitats.
Helena i Jana

Els alumnes de 5é A

Els alumnes de 5éA, a medi, han estudiat el Sistema
Solar amb tots els seus planetes: Mercuri, Mart,
Venus, La Terra, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Ara,
Plutó ja no es considera un planeta.
Les classes van ser molt divertides.
Les presentacions en equips van sortir super bé.
Desprès vam decidir estudiar la Terra, els seus
continents i oceans.
Continents: Europa, Àsia, América, Àfrica, Oceania i
l 'Antàrtida.
Oceans: Atlàntic, Pacífic, Índic, Glacial Àntartic i
Glacial Antàrtic.
També les seves capes; com l'atmosfera, on es
produeixen les perturbacions metereològiques.
La Terra té un satél. l i t que l i diuen la Lluna.

Andrea i Aina

QUÈ ES FA AL CS?

Els nens i nenes de 5è de cicle superior han estat fent una descripció del que els agrada i
del que no els agrada.
També han fet les proves diagnóstiques: de català, castel là i matemàtiques.

A 6è han fet les proves inicials per saber el seu nivel l de coneixements i així poder observar
els seus progressos al l larg del curs.
Les proves són de català, castel là, anglés i matemàtiques.
Tambè han estudiat la reproducció dels èssers vius.

Sasha i Biel



El professor d´E.D.F de CS és l´Eusebio.
Quant arribem a la pista juguem a l´esparbé.
Es juga com l'aranya peluda, però el que la
para pot anar per tota la pista.
A vegades fem temps ll iure i podem agafar
weifs, pi lotas, carros, raquetes de tenis o de
badmilton. . .
Sovint fem dues voltes al cole per escalfar i
si volem podem fer una o dues voltes més
per agafar resistència.
També juguem als cons: Hi ha dos equips i
cada equip comença amb la mateixa
quantitat de cons. Quan et pil lan, t'has de
seure obligatoriament. I si et pi l len amb un
con et quedes amb el con. L'equip que es
queda sense cons perd! ! !
També juguem a "pichi" que es un joc
semblant al beisbol.

Luis i Carmelo

EMBROSSA´T
Els alumnes de cicle mitja i cicle
superior van anar al teatre Plaça
per veure una obra de teatre
titulada “Embrossa´t”. L´obra
està dedicada a Juan Brossa.
Juan Brossa feia poemes sobre
l letres. La companyia era Addara
Dansa. Habien 7 poemes i 7
parts: La clau de lletres, Alfa,
Ruixat de l letres, escala musical,
Senyor, el Poema objecte i
contes. Als nens i nenes els hi va
agradar molt.

Marina i Noèlia



TALLER DE CUINA
Al cicle superior es fan diversos tal lers, un
d'el ls es el tal ler de cuina.
Es fa els dimarts i el mestre de cuina és el
José María.
Es fa a l 'aula de plàstica.
Les receptes que fan són: mermelada de
préssec, tomàquet fregit, carn arrebossada, . . .

Jana i Helena

ELS NENS DE P5 ESTUDIEN EL COS

Els nens de P5 A han treballat el cos humà, el
cap (ul ls, boca, orel les, nas, . . . ), el tronc, els
braços amb les mans, les cames amb els peus i
els ossos.
També han començat a treballar una mica les
matemàtiques, combinant-les amb els colors i els
dibuixos. Qui acaba la fitxa pot decidir si pintar un
dibuix o jugar amb plastel ina. Amb la plastel ina
fan formes molt bonicas, com un tren, una torre, . . .

Biel Arnal

PREGUNTEM A P3
Als nens i nenes de P3 els hem fet una petita enquesta i aquí teniu un

parel l d'exemples:

Arnau P3A

1 . T´agrada la teva classe? Sí, molt.

2. Quin nom té la teva classe? Les tortugues.

3. Tens molts amics i amigues? Qui? L´Aitor i més gent.

4. Amb què t´agrada jugar? A classe amb el cotxes i al pati amb les motos.

Emma P3B

1 . T´agrada la teva classe? Sí, moltísim.

2. Quin nom té la teva classe? Els peixos.

3. Tens molts amics i amigues? Qui? Sí, tinc molts amics.

4. Amb què t´agrada jugar? Amb el nens i nenes. Marina i Noelia



Els nens i les nenes de P5 van anar al Cosmocaixa de Barcelona. Van
anar a l 'espai del “Toca toca!”. En aquest espai van fer un conjunt
d'activitats guiades en les quals hi havien tres espais naturals del
planeta: les selves, els deserts i les mediterrànies.
A les selves van poder tocar tortugues, serps i altres animals.
Als deserts van observar i van tocar ratol inets i l langardaixos.
A les mediterrànies van conèixer els animals i els vegetals dels tres
ecosistemes: el bosc, el riu i el mar Mediterrani.

OPINIONS DELS NENS

Sofia: Vaig tocar una serp taronja!
Lucia: Jo vaig tocar un ratolí i era molt suau. Hi havia una granota que
s'enfi lava i a l 'estrel la de mar l i tornaven a crèixer les potes.

Helena i Jana



L’Alcalde de Castel ldefels, el Sr. D. Manuel Reyes, i el Regidor
d’Educació, el Sr. D. Santiago Barona, han vingut a fer una
visita a la classe de 4t A, degut a que no havia pogut estar
present a la visita que 4t A va fer a l ’Ajuntament de la nostra
ciutat.

Han arribat durant l ’hora de l’assemblea de classe. Els i les
delegades i portaveus de classe els han explicat en que
consistien les assemblees i també han aprofitat per fer-l i moltes
preguntes relacionades amb les escoles i la ciutat de
Castel ldefels.

Verónica

L'ALCALDE VISITA 4t A

NOUS
LLIBRES
A LA
BIBLIOTECA



CONCERT DE SANTA CECÌLIA 201 3

Es va celebrar el 22 de novembre.

Va venir a l 'escola el grup "FREAKY SOUND
FACTORY", format pels següents
components:
- Tato (veu i baix)
- Raquel (veu)
- Aco (guitarra)
- Uri (bateria)
- Jul io (teclats i coros)

Sasha i Biel

CICLE INICIAL EN SANT MARTÍ SARROCA

HAN ANAT AAPRENDER COM S'OBTÉ L'OLI .

Recollen les olives i les porten al molí. Emmagatzenen les olives amb les ful les
i branquetes que porten.

Separen les olives i deixen les ful les i
branquetes.

Renten les olives, les passen pel molí i
recolleixen la pasta obtinguda de moldre
la pell , la polpa, el pinyol i la l lavor.



Es premsa la pasta per obtenir
una barreja d'aigua i ol i .

A les banyeres l 'aigua queda abaix i l 'ol i
sura a l 'aigua.

I així s'obté l 'ol i .

Atenent a les primeres
explicacions.

És l 'hora de dinar!




