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Aquest és el nou logo de la nostra escola! 

El disseny és el resultat de barrejar les 

propostes de l’Andrea Llena de 5è, que ha fet 

l’olivera, i la Imane Benalal de 6è, que ha 

dibuixat la formiga.  

Esperem que us agradi tant com a nosaltres! 
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Editorial 
PAS  

Estimada Josefina, 

 

Tal i com diu el poeta:  

“Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro 

es pasar,es pasar,es pasar,es pasar, pasar haciendo caminopasar haciendo caminopasar haciendo caminopasar haciendo camino...” 

 

El teu ha estat un pas que ha deixat 

un camí a seguir  per a molts de 

nosaltres.  

Al llarg d’aquest, han passat un munt d’alumnes  per les teves aules, molts d’ells pares i pares i pares i pares i 

maresmaresmaresmares dels que ara ocupen les cadires de les nostres classes. 

 

Alguns d’aquests antics alumnes  tornen a l’escola perquè els hi dediquis una estona i 

continuis per uns instants formant part de la seva vida... 

 

Sentir-se estimada per aquests nois i noies que després del temps et tenen en un lloc un lloc un lloc un lloc 

important del seu corimportant del seu corimportant del seu corimportant del seu cor    et deu omplir de goig. 

 

També hem de fer esment als grups de mares que setmanalment han estat a les teves 

“ordres” ajudant a folrar llibres, formant part dels petits berenars... 

 

Aquest mateix orgull has de tenir quan pensis en els companys i companyes que també 

t’estimem i que mai t’oblidarem. 

 

Al Rocio  has passat per diferents etapes; algunes d’elles més complicades que 

d’altres, però de ben segur totes han estat intenses. Hem de recordar sobretot els instants 

divertits, agradables, emotius... Aquests moments són els que han anat donant caliu al 

nostre centre. Un lloc que tant t’estimes i que tant t’estima a tu.  
 

Una forta abraçada dels teus companys! 
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BIBLIOTECA 

 
 
 

Activitats dels alumnes d’Ed. Infantil a la Biblioteca escolar! Activitats dels alumnes d’Ed. Infantil a la Biblioteca escolar! Activitats dels alumnes d’Ed. Infantil a la Biblioteca escolar! Activitats dels alumnes d’Ed. Infantil a la Biblioteca escolar!  
Al llarg de tot el curs els alumnes de P-

3, P-4 i P-5 venim un dia a la setmana a 

escoltar contes .  

A l’ entrada de la Biblioteca, ja ens 

esperen La Valentina gran i la Valentina 

petita. Al seu costat sempre hi ha una 

maleta plena de sorpreses i a dins hi 

podem trobar contes tradicionals, com La Caputxeta vermella, Els tres porquets, 

L’ aneguet lleig... i també històries més noves com En Pol, L’Elmer, El Peix Irisat... 

 De vegades els contes van acompanyats de titelles, làmines, música...  

Un cop acabat el conte tenim temps per remenar, mirar i llegir llibres dels nostres 

calaixos (porten els gomets de color blau). 

I així, setmana darrera setmana hem anat escoltant històries, ens hem imaginat 

situacions noves i hem dit la nostra 

opinió tot recordant la història. 

 
LA VALENTINA us espera al racó dels contes!!!! 
Bones vacances d’estiu i llegiu molts llibres!!!! 

* Molt important... 
La biblioteca  del Rocio està oberta tots els 
dies de 17h a 19h. 
Des d’aquí convidem a totes les famílies que 
vinguin a llegir contes als seus fills (també 
se’n poden endur a casa en servei de 
préstec) i si no poden venir, que expliquin 
molts contes als nens i nenes a casa. 
Escoltar contes els ajuda a despertar la 
ment, a desenvolupar la imaginació, la 
fantasia , també a treballar l’escolta, la 
memòria, a posar atenció... En definitva els 
encamina a pendre interés per la 
lectura 
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English 
PAS  

Hi, everybody! 
 
Aquest últims mesos a l’escola hem fet molt de teatre, perquè és una manera de aprendre llengües molt 
divertida. Les classes de segon i tercer vàrem representar dues obres en anglès davant de tota 
l’escola: 
 
Els alumnes de segon van interpretar KING LION AND LITTLE 

MOUSE (El rei lleò i el petit ratolí), una obra plena de 
simpàtiques bèstioles, com els elefants (elephants), 
els micos (monkeys), els conillets (rabbits), gaceles 
(gazelle), lloros (parrots), búfals (buffalos), 

aneguets (ducks), i com no!, el rei lleò (king lion) i la rateta (little 
mouse). Tots plegats vam cantar una preciosa cançó, acompanyats 
per les flautes dels nens i nenes de cinquè i sisè: 

Today is a beautiful day    
Because the sun shines very warm  
And the sky is clear and blue. 
 
Els alumnes de la classe de 
tercer vàrem representar un 
conte tradicional PRETTY 
RITTY (La rateta que 
escombrava l’ escaleta) en 
llengua anglesa.  
No ens va costa gaire 
aprendre de memòria el text i 
ens ho vam passar molt bé 
dient  

• Cat: Pretty Ritty , 
Pretty Ritty , marry 
me ! I love you! 

• Pretty Ritty : Well, well. Let me see ! Can you sing a song for me?         
• Cat:  Yes, listen. MIAOW! MIAOW! MIAOW!                                      
• Pretty Ritty : Oh ! Yes! I like your voice! I’ll marry you !  

Hem de donar les gràcies al grup de mares que ens van fer els nostres vestits i que ens van 
ajudar a verstir-nos el dia de la representació. 

Thank you very much.... HAPPY HOLIDAYS!!! 
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Infantil – P3 

               
     
 
Des de P-3 us volem explicar que al llarg d’aquest curs 

escolar, les nenes i els nens d’infantil hem gaudit d’allò més jugant a ser uns autèntics 

científics! Un dia a la setmana hem fet experiments i hem arribat a fer servir tot tipus de 

materials ben diversos: aigua, fulles, nius, sorra, llet, oli, pilotes, lupes, canyes, globus, 

papers, sucre, etc. 

En les primeres sessions ens ha costat fer hipòtesis i hem observat les comprovacions 

amb sorpresa i dient: Màgia!!! Però, poc a poc, hem anat aprenent a pensar què pot 

passar en fer una acció, a verbalitzar-ho, a experimentar amb tots els nostres sentits, i a 

adonar-nos que tot el que succeeix té una explicació científica que gràcies a les 

explicacions de les mestres hem descobert. 

        P3   

 

        P4   

 

        P5   
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Infantil – P4 
PAS  

Aquest curs durant la setmana cultural que es va celebrar en 

el mes d’abril hem treballat el tema de la biodiversitat. Al llarg de la 

setmana hem realitzat tallers i experiments entre d’altres activitats. 

 

 

 

 

 

 
Com a cloenda de la setmana interdisciplinar i aprofitant que 

s’inicia la Setmana Santa, vam dedicar l’últim dia a fer la mona, 

menjar-nos-la i anar a dinar al Pi Gros amb totes les famílies que 

ens van volem acompanyar. 

  



 

ROCIO INFORMA | PÀGINA 7 

Infantil – P5 

 
 
 

Aquest any els nens i nenes de P5 hem representat l’obra de Sant Jordi. Durant molts 

dies, cada dijous a l’hora de psicomotricitat hem estat assajant l’obra; primer hem 

repartit els papers i després ens hem après el text que havíem de dir. 

El dia de la representació tots estàvem molt nerviosos ja que tots els pares i tots els 

nens de l’escola ens venien a veure! Vam estar al vestuari una bona estona per 

tranquil·litzar-nos… ai quins nervis!!!! 

Quan vam sortir, tots vam fer un esforç molt gran i ens va sortir tot molt bé!  

En acabar l’obra vam rebre un fort aplaudiment i tothom ens va felicitar!!! 
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Primer  
PAS 

Desamparats 1903 

 
Dimarts 17 de maig els nens i nenes de primer vam anar d’excursió 
al museu Picasso!! 
Al principi estàvem una mica nerviosos i teníem moltes ganes 
d’indagar en les obres de Pablo Picasso. A més, en el taller de pintura 
ja l’hem començat a conèixer i fins i tot, hem pintat algun dels seus 
quadres!! 
 
Un cop vam arribar al museu vam començar a visitar-lo. Els quadres 
estaven distribuïts segons l’època en que els va pintar. Per tant, a cada 
sala s’hi representava un moment de la seva vida, com per exemple 
l’època blava, que van ser uns anys marcats per l’angoixa i la 
malenconia.   
 
Hi havia moltíssims quadres, molt macos i molt difícils de 
fer!! 
 
Un cop vam acabar de fer la visita pel museu ens vam 
traslladar fins al parc de la Ciutadella, un espai molt 
gran i maco. Allà vam dinar i vam jugar durant una 
estona. 
 
Ens ho vam passar molt bé! Va ser un dia molt divertit i ens va 
agradar molt poder apropar-nos una mica més a la magnífica obra 
de Pablo Picasso.  
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Segon 
 

 
 
 
 

Dijous 28 d’abril els alumnes de segon vam rebre una magnífica 

visita, va venir en Ricardo Alcántara. 

L’autor d’obres com Tomàs i el llapis màgic , la 

Panxeta, la Kalindi o Qui és en Tento? entre 

d’altres, ens va entusiasmar amb totes les 

explicacions que ens feia. Ens va parlar del seu 

treball i com es preparava en el moment de crear 

una nova història. 

 

A més, al finalitzar, ens va signar a tots i a totes els nostres llibres 

d’en Tomàs i el llapis màgic , ja que els nens i nenes de segon 

estem llegint aquest llibre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ens va agradar molt, va ser molt divertit i vam gaudir molt 

escoltant tot el que ens explicava.  

Gràcies Ricardo!! 
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Tercer 
PAS  

 
Durant aquest últim trimestre, els i les 

alumnes de 3r de primària hem estat treballant 

la llegenda de “El Timbaler del Bruc”; llegint llibres, veient 

pel·lícules, buscant informació a Internet, fent un power point a 

l’hora d’informàtica... 

Quan varem començar, no sabíem res d’aquest personatge tan important per 

la història de Catalunya.  

Us expliquem una mica d’aquesta història que està basada en fets reals: 

 

       El més important per a nosaltres ha estat poder preparar una petita obra 

de teatre i representar-la als companys/es de l’escola i les nostres famílies. Ens 

ho hem passat molt bé 

preparant-la i les disfresses 

ens agradaven molt, 

encara que ens quedem 

amb els aplaudiments del 

públic perquè ens van fer 

sentir actors i actrius per 

un dia. GRÀCIES !!! 

“La llegenda del timbaler del Bruc ens explica que, fa molts i molts anys, hi va haver a 

Catalunya una guerra contra els francesos. Aquests estaven molt enfadats amb els de 

Manresa perquè havien cremat els papers segellats que els havien enviat. Els ciutadans 

de Santpedor es van reunir i decidiren fer una batalla a Montserrat. 

A Santpedor hi vivia un noi d’uns 14 anys que es deia Isidret. Ell també volia lluitar contra 

el francesos, però com que no l’hi deixaven anar i no tenia cap arma, va agafar un 

timbal. 

L’Isidret, va anar cap a la batalla que tenia lloc al Bruc, i va començar a picar  i repicar 

el timbal amb totes les seves forces. El so que va fer es va anar multiplicant pel ressò de 

les muntanyes, fins a semblar un exèrcit.  

Així ho van creure els francesos, que amb la cua entre cames van fugir a corre-cuita. Tot 

gràcies a la pensada de l’Isidret, des d’aquell dia conegut com El Timbaler del Bruc.” 
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Quart 
 

 

Com ja sabeu, aquest curs hem celebrat la 

Setmana Interdisciplinar sobre la 

Biodiversitat. 

Durant aquesta setmana hem fet activitats 

diverses com: llegir contes, fer collages 

amb elements de la natura, pintar pedres 

que vam anar a buscar al riu, una gimcana al 

Pi Gros i tallers literaris, entre d’ altres. 

En el taller literari les nenes i nens de 4t 

vam elaborar una auca. Primer de tot, vam 

buscar informació sobre què era una auca i 

deprés, amb tota la informació que ja  

teniem, entre tots, vam fer-ne la nostra... 

 

“Fa molt de temps un drac i un ruc passejant pel 

bosc, 

van trobar una flor 

parlant i aquesta li  

va dir:  

“Seguiu per aquest camí i trobareu  

el vostre destí”. 

Van caminar i caminar fins que dos camins van 

trobar, en un camí hi havia un àngel  

i en l' altre un dimoni. 

 

 

 

Al camí que van triar hi havia un barranc, van 

decidir saltar i una fada els va salvar.  

Els va portar al seu bosc,  

i en aquest bosc hi havien molts arbres 

i moltes flors. 

El drac i el ruc 

volien quedar-se 

allà, però no van 

poder perquè el 

dimoni s' hi va negar. 

El ruc i el drac es van espantar i corrent van 

marxar. 

El dimoni va riure molt i la fada, que ho va veure 

tot, la vareta màgica va agafar i les seves paraules 

màgiques va dir: “MISCA, MUSCA, MICKEY 

MOUSE converteix-te en un ratolí!” 

I el dimoni en un ratolí es va convertir. 

El drac i el ruc contents es van posar perquè al bosc 

es podien quedar!!!” 

La classe de 4t 
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Cinquè 
PAS 

 
                
Aquest any els nens i nenes de 5è hem fet de periodistes de veritat, hem tingut la 

sort d’anar a la ràdio Sant Vicenç!  

Gràcies a les activitats que realitza l’ajuntament tots els anys, ha estat possible que 

visitem la ràdio i que fins i tot participem en un programa en directe: “Aula Dial”.  

En aquest programa, els nens explicàvem notícies que ens interessaven de l’escola o 

del poble i el més emocionant era que les nostres famílies i companys ens estaven 

escoltant en directe! 

Per fer tot això, però, hem hagut de treballar molt, tant a casa com a l’escola. El 

primer que vam fer va ser rebre la visita d’una periodista radiofònica, l’Eva, que ens va 

explicar coses molt interessants sobre la seva professió. A més, ens va ajudar molt 

facilitant-nos tècniques per poder parlar millor a la ràdio. 

Després vam preparar els nostres articles per parelles i els vam repassar moltíssim, 

fins i tot alguns companys se’ls sabien de memòria!! 

A final, va arribar el dia en que havíem de presentar tot aquell treball davant de 

tothom. Vam anar a la ràdio i primer vam fer una petita visita per dins d’aquesta. I va 

arribar l’hora de la veritat…. Tots estàvem molt nerviosos, però va sortir molt bé!! Ha 

estat una experiència increïble, esperem poder tornar un altre dia!  
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Sisè 
 

Aquest és el títol de l’obra de teatre de 6è d’aquest any.  

La promoció d’alumnes 2010-2011 de la nostra escola, van representar l’obra que han preparat durant 

tot l’any, dirigits pel director de teatre, en Toni Pastor, el passat divendres dia 20 de maig. 

A continuació us expliquen que van sentir i com ho van viure. 

 

 

 
 

Vaig sentir molts nervis al veure 
tanta gent, però una vegada vaig 
començar a representar el meu 
paper i passats uns minuts, ja no em 
feia vergonya.  

Enrique,Antonio i Ayoubb

Estàvem nerviosos, 
impacients perquè arribés 

el gran dia i quan va 
arribar… Quins nervis! 
Veure tanta gent, nens, 

avis, mares, pares, tiets… 
però finalment va sortir 

genial! Adriàn, Antonio J. 
i Norberto  

 

El que més ens ha agradat ha 
estat el treball en equip, actuar 
per a la gent i interpretar papers 
molt diferents a la realitat. 
Interpretar no és gaire fàcil, tot i 
que ho sembli… Hem tingut 
diferents sensacions: nerviosisme, 
vergonya, entusiasme… a l’hora 
d’actuar. Xavier, Montse i Laura  

Ha estat una feina complicada, la 
del teatre, però a la vegada molt 
divertit. Ens ho em passat genial 
maquillant-nos, disfressant-nos… 

Totes dues fèiem papers molt 
divertits, una de professora 

enrotllada i l’altre d’un jutge ben 
divertit. Bàrbara, Souad i Rosa  

Estàvem molt nervioses però 
quan vam pujar a l’escenari tot 

era diferent, va ser molt 
emocionant. Tot i que se’ns va 

oblidar alguna frase ningú ho va 
notar... Lucía, Naima i Juan  

Hem passat molts nervis i vergonya, 
però tot i passar-ho una mica 

malament, finalment ha sortit molt bé
Marta, Jose R. i Ricardo  He aprés a treballar en 

grup i a compartir 
coses. Interpretar és 
complicat, però una 

vegada dalt de 
l’escenari, tot i que 

tens vergonya, és molt 
emocionant. Imane, 

Jingjie, Leonor i Eva  

La primera funció va ser més tranquil·la, 
però a la segona sessió teníem més 

nervis. Hi havia molta gent i estàvem una 
mica avergonyides, però damunt 

l’escenari i passada una estona, vam 
començar a gaudir de la nostra obra a la 
  que tantes hores hem dedicat.  

Intissar, Débora i Kevin  
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E. Especial 
 

 
A les aules d’E.E. moltes vegades fem servir el teatre a les nostres activitats, perquè 
ajuda als nostres alumnes a expressar millor els seus sentiments. 
 
 El teatre fa que tot sigui un joc divertit que ens ajuda a explicar millor les històries i ens 
serveix per connectar millor amb altres persones. 
 
El teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives i pot ajudar de manera 
molt eficaç l’ensenyament en l’educació de l’expressió corporal i oral dels nostres 
alumnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest trimestre els nens i les nenes de 2n i de 4t d’Educació Especial han representat 
l’obra de teatre de La Caputxeta vermella i s’ho han passat d’allò més bé. Uns 
representaven el conte amb titelles i alhora uns altres la representaven amb gestos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha sigut una experiència molt enriquidora que pensem tornar a fer el curs vinent!!!! 

 
Sandra i Mª José 
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Música 
 

La música és el veritable llenguatge universal (Pau Casals) 

Des del passat mes de març, la nostra 

escola entra i surt de les classes amb 

molt de ritme! I és que ja no fem servir 

el típic timbre que portem escoltant 

durant dècades, ara escoltem... música!  

Cada setmana, la mestra de música amb 

col·laboració d’altres mestres de 

l’escola, escullen un cantant, grup o 

compositor per amenitzar-nos el dia a 

dia. D’aquesta manera, aprenem a apreciar i diferenciar diversos estils com rock, 

pop, rumba, clàssic, soul, reagge, ... Per tot això, hem destinat un raconet musical al 

hall on podem veure fotos, dades importants, i a més, un mapa per situar-nos 

geogràficament.   

Sereu capaços vosaltres de situar el nom d’aquests 4 músics i 2 grups musicals a la 

darrera sopa de lletres? Sort!                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
   

 

L V I A C E H L B K Y Q R S 
Y A Z X C I O N Y P U A H S 
E M T T H E B E A T L E S U 
L Q R R Y U O I P L K J H A 
S G F D O S B X Z C I V O R 
E M A N B B M U V X Z A S T 
R D F G H J A L O P Y T R S 
P W Q E R I R K T P U I Ç N 
S Q A Z X S L Ç U W E D I N 
I R F V T G E B Y N H N O A 
V O Ç I P U Y A L E G I K H 
L M U J Ç N I H Ç B V F G O 
E A T A F C E R D I S O U J 
I D L A V I V O I N O T N A 
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Acollida 
 
L’estiu ha arribat de nou! Però abans que marxeu de 
vacances ens agradaria explicar-vos que hem fet aquest 
curs a l’aula d´acollida. 
A més de fer fitxes, activitats de matemàtiques i dictats, 
hem fet jocs de taula i jocs a l’ordinador per aprendre 
paraules noves. 
 
També hem estudiat coses de Sant Vicenç dels Horts. Hem 
buscat informació a llibres, a internet... i amb tot el que 
hem recollit hem fet un mural del nostre poble. 
 
A més a més, hem fet un treball sobre la Torre de Collserola, ja que la veiem cada dia des de 
l’escola i volíem conèixer qui la va construir, per a què serveix, etc... 
 
Unes de les coses més divertides han estat les receptes: Els companys i les companyes portaven 
receptes de menjars típics dels seus països i ens les explicaven a classe. Un dia entre tots i totes 
vam fer un bescuit i pa amb tomàquet. Les dues coses ens van sortir boníssimes! 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
També hem fet teatre per als més petits de la nostra escola (i per als més grans!). A principi de 
curs vam representar el conte de “La castanyera”. Més endavant, hem anat representant contes 
populars amb titelles i amb l´ajut de la Josefina: En Patufet, Els tres porquets, la rateta que 
escombrava l´escaleta... 
 
A més a més, també hem fet entrevistes als mestres de l´escola, hem llegit entre tots i totes el 
conte de “L´amiga més amiga de la formiga Piga” i inclús hem fet alguna manualitat plàstica. 
Com veieu hem treballat moltíssim! 
 
Ara arriben les vacances i un any més tanquem la porta de la 
nostra aula, guardant ben endintre  les vivències i els bons 
moments que hem viscut aquí. 
 
Els nens i les nenes d´aula d´acollida us desitgem que passeu un 
bon estiu! 
Una abraçada! 
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Aquestes són les opinions d’algunes mares que han col·laborat durant aquest curs en 
l’aprenentatge dels nostres alumnes, participant directament a l’aula. 
 

 
 

 

 
 

Els grups interactius 

Jo em sento molt contenta i còmode amb els nens. 

També m’alegro més quan em trobo amb els nens i 

ells em repeteixen les frases que hem après a la 

classe. Que als nens els hi agradi i em preguntin 

si vindré un altre dia.  

Gràcies per donar-me aquesta oportunitat de 

relacionar-me amb els nens i professors. 

Latifa 

Describir nuestros sentimientos no es siempre fácil,  más a 
una persona que va intentándolo en un idioma que no es 
su idioma materno. 
Contenta! Es una palabra muy pequeña para definir lo que 
tengo dentro de mi corazón. 
Soy muy curiosa y quiero saber todo lo que hacen nuestros 
hijos/as en este espacio escolar, como se tratan, como 
trabajan... De verdad el mundo escolar no es extraño para 
mí, pero la manera de ver las cosas ha cambiado, ahora es 
más lógico. 
En general venir a clase y participar en actividades es una 
alegría. Por eso debo agradecer a todos/as que trabajan en 
este centro porque son de verdad muy responsables. 

Malika El Bakkali 

El día que he estado en la 

clase colaborando con los 

alumnos a mi personalmente 

me parece muy bien. Ya que 

a mi hijo José Antonio le da 

muchísima ilusión y además 

es una buena manera de 

aprender nuevas cosas y de 

diferente manera. Yo también 

lo disfruto mucho! Gracias! 

Lorena 

Cuando me lo propusieron fui un poco insegura, además 

el primer día costó un poco que los grupos se 

concentraran en la tarea que se daba. 

Ahora además de segura voy muy contenta porque veo 

que funciona muy bien y que en la mesa están más 

concentrados y hay mucha colaboración y además de 

forma divertida. Yo les veo muy contentos. 

Es una experiencia muy buena que también me ha 

servido para valorar aún más el esfuerzo y paciencia de 

los profesores. 

Gracias por contar conmigo y espero que la colaboración 

sea de ayuda. 

Verónica PachecoVerónica PachecoVerónica PachecoVerónica Pacheco    
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Escola de pares i mares  
 

 
TARDTARDTARDTARDEEEES DE CAFÉS DE CAFÉS DE CAFÉS DE CAFÉ    

 
Tot va començar un dimarts amb el taller de teatre per a pares i mares a càrrec de 

la companyia Pa’thothom i possibilitat pel Pla Educatiu d’Entorn. 

En aquest taller es va treballar la participació de les famílies en la vida escolar, els 

dubtes i neguits que sorgeixen durant el curs i també es va treballar el que significa 

fer segons quins comentaris a la porta de l’escola. A més a més van poder gaudir 

d’una molt bona relació entre diferents cultures que vivim a la nostra escola. 

En aquesta activitat de caire lúdic, van aprendre com portar a terme la participació 

dels pares i mares a dins de l’escola. I d’aquí va sorgir una idea genial, pensada 

entre tots i totes els assistents, les tardes de cafè. 

 

Les tardes de cafè s’organitzen cada 15 dies per a totes les persones que vulguin 

assistir. A part de parlar de temes importants de l’escola com pot ser la 

participació, les novetats, informació... També ens ho passem molt bé 

dinamitzant jocs de relació, expliquem contes i visualitzem vídeos on es 

treballen les emocions. A més a més de descobrir les noves tecnologies que 

utilitzen els nostres alumnes, la pissarra digital PDI. 

 

Per què s’ha decidit fer les tardes de cafè? 

 Per millorar la relació amb tota la gent que intervé en l’educació i ensenyament dels alumnes. 

 Per passar una estona divertida i agradable. 

 Per conèixer millor l’escola i el seu funcionament. 

 Per dessestresar-nos de la rutina i de la càrrega diària. 

 

El nostre objectiu és crear una escola de pares que ens ajudi a créixer tots plegats. Poder 

treballar junts professors, pares, mares, tiets, i familiars. Volem aconseguir ser un AFA 

(Associació de Familiars d’Alumnes). 

Us hi esperem, apunta`t i gaudeix de l’escola com un/a més. 

 

“Recorda que hi ha sol on tu vulguis que hi hagi sol” 

 

 

        Escola de pares i mares – Tarda de cafè 
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Passatemps 

Delicada, prima i esvelta 
de la sabana la mes atenta. 
Coll llarg que el cap aixeca 
per buscar als arbres la millor 

teca. 
 
És la...................  

Un cavall amb molta son 
que es fica sempre el pijama 

i no dorm. 
 

És la................................ 
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