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COL·LABORACIONS
AMPA Escola Roser Capdevila /Ajuntament 
de Polinyà /Mactècnic/ Endermar/ Caixa 
Penedès /  Viajes Sabadell.

AGRAÏMENTS.. 
A la Chus pel material  aportat  per al 
Carnaval  2011.  A  tots  i  totes  les 
persones que ens van acompanyar en 
el Carnaval.
Família  d'Adrian  Bedoya  per  les 
pel·lícules  en  DVD  entregades  al 
centre.
Als fotògrafs, Laura i Àngel per venir a 
fer una activitat sobre Revelatge 
fotogràfic .

EDITORIAL
La  setmana  cultural,  aquest  curs 
dedicada  a  la  Química  com  a  eix  del 
treball interdisciplinar del centre.
Sant Jordi com a proposta literària es 
veu  avançada  per  la  Setmana  Santa. 
Per  tant  a  tothom  BONA  SETMANA 
CULTURAL 2011.

ABRIL SEGONS 
L' ALMANAC DEL CORDILL

A l'abril la posta d'ous es troba en ple 
rendiment. Per això hi ha moltes festes 
de  primavera  que  inclouen  els  ous 
entre els plats dels àpats populars. És 
temps de truitades, flams i cremes.

ESCOLA SOSTENIBLE
Davant  la  pujada  del  petroli  no 
consumiu tanta benzina amb el cotxe 
i  procureu  fer  més desplaçaments  a 
peu. Caminem més i conduïm menys.

“EL ROSER CAPDEVILA 
TÉ BONA QUÍMICA”

Imatges del Carnaval amb 
disfresses relacionades 

amb la Química.

POMES ENVERINADES

    

                                                                                                                                                                         

                         

BARRIQUES I RAÏM

SORTIDES D'ABRIL

DATA CURS LLOC
05/04/11 C.SUPERIOR VILANOVA G.

07/04/11 PÀRVULS-3 SANT 
ANTONI DE V.

12/04/11 C.INICIAL AMETLLA V.

14/04/11 PÀRVULS-4 BARCELONA

28/04/11 3r PRIM. BARCELONA

PREINSCRIPCIÓ 2011-2012

SOL·LICITUDS PRESENTADES: 82

P-3 76  SOL·LICITUDS
P-5 1 SOL·LICITUD

1r PRIMÀRIA 1 SOL·LICITUD
2n PRIMÀRIA 3 SOL·LICITUDS
3r PRIMÀRIA 1 SOL·LICITUD

SETMANA CULTURAL'11. 

11 al 15 d'abril de 2011

SANT JORDI'11/ 
FESTA PRIMAVERA 2011

“L'ESCOLA ROSER CAPDEVILA 
TÉ BONA QUÍMICA”

CONSELLS DE L' HORT

El  moment  ideal  per  a  recollir 
herbes medicinals és just abans de 
la  floració.  És  quan  els  seus  olis 
essencials  es troben en la  màxima 
floració.

Fi 2n trimestre
15 abril, horari de 9 a 13h. 

Menjador fins a les 15h
VACANCES DE 
PRIMAVERA

18 al 25 d'abril inclosos 
No hi ha escola

DIA PER PENSAR

DIA DE LA TERRA

22 d'abril

NOMBRE ALUMNAT
Dos  alumnes  de  Cicle  Inicial  s'han 
donat de baixa per canvi de domicili. 
Els  desitgem molta  sort  en tot  allò 
que comencin a partir d'ara.
Ara l'Escola té 437 alumnes.

RENTADORES I PRODUCTES

XERRADA VACUNES
DIRIGIDA 

ALUMNAT SISÈ AMB 
MOTIU ANY QUÍMICA 2011

COL·LABORA: 
CAP DE POLINYÀ

INFORMES 2n TRIMESTRE
L'alumant de Primària tindrà 
informes del seu seguiment 
en el centre del 2n trimestre 
que  s'entregaran  el  proper 
14 d'abril.

SOLIDARITAT 
DE L'ESCOLA

 ROSER CAPDEVILA DE 
POLINYÀ AMB EL POBLE 

JAPONÈS.

POMA o PERA,
TARONJA,
PLÀTAN,

MADUIXOT
Finals de març i inici abril. A la nostra 

escola mengem més FRUITA.

http://blocs.xtec.cat/educaciofisicarosercapdevila/
http://blocs.xtec.cat/educaciofisicarosercapdevila/
mailto:ceiprosecapdevila@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/educaciofisicarosercapdevila/
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L'alumnat 
de  sisè  ha 
elaborat 
aquests 
poemes 
sostenibles.

El poeta estava desmotivat, I
tenia ganes de descansar.

S'hi va seure per estar més animat.
Tant va descansar que semblava un

home renovat.
A pensar i rumiar es va dedicar.
Li faltava encara les ganes d'imaginar.
Va haver de parar per poder reflexionar.
I finalment un bon poema va trobar

Els camps per Sant
Miquel, esperen l'aigua del cel.
Barcelona espera una gran ona però
Aigua de gener omple tot el molinet.
Si a l'octubre plou, el rovelló mou I
Si pel juny plou també poca fruita pel gener.
Aigua que surt plovent, el maig crida rient.
Març ventós, abril plujós.
Els núvols d'agost fa espès el bosc.
No et fiís d'aigua que no corri ni de gat que no mioli però si
Tens un moliner s'omple tot el gener.

M'agradaria saltar I molt més m'agradaria volar.
És com cantar, però això només es pot somiar.
Sempre jugar, és com si sense aigua pogués nedar.
Utilitzar el meu do, per ajudar, i quan jo vulgui espantar.
Res de ballar, l'únic que  jo voldria és volar.
És divertit saltar però encara ho és més volar.
Segur que és més fàcil que ballar això de volar.

Alguns no fan bé l'ús de l'aigua
I si plou molts agafen el paraigua
Gotes cauen a la muntanya
Un bassal d'aigua
Ahir va ploure, cosa estranya.
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