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Benvinguts

i Dinosaures!Pomes
a l’escola



Quan ve el temps
de collir castanyes...

Aquest trimestre hem celebrat la festa de la 
Castanyada. És una de les festes que celebrem 
a la tardor. Aquest any, els nens i les nenes 
d’educació infantil han elaborat un penjoll amb 
algun element relacionat amb la castanyada: 
castanyes, fulles... També han fet la gimcana de 
les castanyes on, per grups, havien de trobar la 
vestimenta de la castanyera.

A banda, el divendres 29 d’octubre a la tarda, els 
va venir a visitar la Maria Castanyera i la van 
rebre amb unes danses que, prèviament, 
havien preparat amb moltíssima il·lusió.

Aquest curs encara no hem pogut celebrar la 
castanyada com ho fem normalment. Tot i això, 
sí que ens hem pogut trobar tots junts al pati, 
respectant les normes COVID-19, per ballar la 
dansa de la “Rumba de les castanyes” i menjar 
les castanyes que ens va portar la Castanyera.

Ens ho vam passar d’allò més bé!



Projecte:
El barri
L’alumnat de 1r hem treballat un nou projecte 
sobre El barri. Després de rebre una carta d’un 
nen i una nena que es volen traslladar al nostre 
poble i ens demanen la nostra opinió, hem 
agafat les tauletes de l’escola per fer fotografies 
i hem anat a recórrer els voltants de l’escola. 
Durant el recorregut, ens hem trobat amb la 
biblioteca, el CAP i el Casal de curació, serveis 
imprescindibles del nostre poble. A més a més, 
hem pogut comprovar que ens trobem també 
en una zona plena de comerços.

Per altra banda, hem aprofitat per observar la 
numeració de les cases, els senyals del carrer, 
els jardins i els parcs, però sobretot una cosa 
ens ha cridat molt l’atenció i és que alguns dels 
noms dels carrers tenen noms de persones!

Un cop a l’escola, hem fet un recull de tot el 
que hem observat i hem fet un treball que 
engloba diferents àmbits d’aprenentatge: 
lingüístic, matemàtic i medi. Així doncs, hem 
elaborat llistes, gràfiques amb els noms dels 
carrers segons si són masculins o femenins, 
hem après dades personals com la nostra 
adreça...

Tot plegat ha estat un treball molt interessant i 
molt profitós!



Picasso
a l’escola
Dins de la mirada global que l’escola té de l’edu- 
cació, hi ha la formació i el desenvolupament 
artístic del nostre alumnat.

Aquest trimestre, els grups de 3r ens hem fixat 
en aquest artista universal: Pablo Picasso.

Hem fet un recorregut per la seva biografia, la 
seva obra, les seves diferents etapes personals i 
artístiques. Hem descobert paisatges, retrats, 
alguns d’un realisme fotogràfic sorprenent i 
d’altres impossibles, amb una profusió de plans 
i trets superposats que defineixen el cubisme; 
hem copsat la tristor de l‘època blava en les 
mirades i els posats dels personatges dels 
quadres, la subtil felicitat de les imatges de 
l’època rosa, les pinzellades suggerents dels 
paisatges desdibuixats des de la finestra… I, 
sobretot, hem après a mirar un quadre, primer 
observant-lo en silenci, després fixant-nos en 
els colors que hi apareixen, en els diferents 
plans, la perspectiva, les sensacions que ens 
provoca, els sentiments que ens desperta…

Com a part d’aquest projecte, hem treballat 
algunes de les obres de Picasso, que hem 
reproduït amb diferents tècniques (aquarel·les, 
colors), hem fet un recorregut per la vida de 
l’artista en les diferents llengües que fem servir 
a l’escola (català, castellà i anglès), hem realitzat 
una visita guiada al museu Picasso de Barcelona 
i, finalment, farem una exposició amb algunes 
de les seves obres recreades pels nostres petits 
artistes de 3r.

Ha estat tota una experiència!



English MEME
It’s well known that learning a language might be tough sometimes, especially when we have to put 
into practice what we have learned.

Writing, for example, is one of the skills which children are afraid of.

That’s why our task as teachers is to find ways to make it appealing, significant and funny, if possible!

This year we have started a writing project in which it has been easy to engage students. Actually they 
didn’t want to stop doing it! Memes are a real interest of students, as they are part of their lives, so 
nothing better to get our students into writing.



L’experimentació, 
l’error i la 
curiositat
Ja fa temps que la nostra escola treballa i posa 
en pràctica metodologies que faciliten la 
manipulació i l’aprenentatge vivencial en totes 
les àrees.

Aquest primer trimestre, i centrant-nos 
concretament en l’experimentació de caire més 
científic, tot el claustre hem assistit a un 
assessorament sobre aquest tema.

En les diferents trobades, hem pogut ampliar 
els nostres coneixements teòrics i didàctics i 
hem pogut compartir diferents pràctiques, 
amb una nova visió indagatòria i crítica. També 
hem refermat que, el més important és 
potenciar i despertar en l’alumnat la curiositat i 
la il·lusió per saber el perquè, el com, el quan o 
el què passarà si…

És imprescindible que els nostres nens i nenes 
perdin la por a equivocar-se, a provar, a 
imaginar; ja que els errors, moltes vegades, són 
el trampolí que ens porta a qüestionar-nos i a 
descobrir. Els nous aprenentatges transformen 
els coneixements que ja teníem i ens fan 
avançar en la comprensió del món que ens 
envolta. Però això no acaba aquí, només ha 
estat una empenta per seguir millorant i 
avançant en totes les activitats experimentals 
que volem que formin part del nostre dia a dia.

La curiositat no s’ha de perdre mai!



L’entrada de Lluís Companys
Com diuen, quan es tanca una porta sempre se n’obre una altra, i la pandèmia de la Covid-19 ens ha 
portat una entrada nova a l’escola: la de l’Avinguda Lluís Companys. Ara tothom pot entrar a peu pla, 
caminant, amb cadira de rodes... i fins i tot s’ha previst l’accessibilitat a persones no vidents. 

I realment ens ha anat molt bé, ja que ha permès que els nens i nenes puguin entrar amb més 
tranquil·litat i, d’altra banda, ha permès alleugerir les aglomeracions de famílies esperant al carrer.

Però no només això, també ens han fet un enjardinament d’allò més bonic. Al costat de la caseta i de 
la vella olivera, ara hi ha un munt de flors i plantes que alegren l’entrada i que fan goig de veure!

Encara no ho heu vist?
Doncs... Què esteu esperant?



Fem manualitats!

Si tens alguna cosa a dir-nos, contacte amb nosaltres:  amipa@escoladelmar.cat

Segueix-nos a les xxss:  iamipa_escola_del_mar  famipa escoladelmar  t@AmipaEdM

www.amipa-escoladelmar.cat

Manualitat de Nadal recomanada per a nens de totes les edats: nens en edat 
preescolar fins a nens més grans. Els nens grans poden completar el projecte 
sencer ells mateixos, però els preescolars necessitaran ajuda d’un adult.

Retalla un cercle de cartró. Traceu la part inferior o superior d'un got 
de plàstic per obtenir un bon cercle. Així de fàcil! A continuació, 
talleu dues orelles.

Enganxeu els ulls i el nas a la cara del ren. A continuació, enganxeu 
les orelles darrere del cap.

La cola calenta és agradable perquè s'asseca molt ràpidament,    
però si estàs fent aquesta manualitat de Nadal amb nens petits,      
es recomana cola blanca.

Doblegueu dos netejadors de pipes en forma de banyes (Y) i, a 
continuació, talleu l'excés. Enganxeu-les a la part posterior del cap. 
Feu servir un retolador per dibuixar una boca al ren. Afegiu una  
mica de cinta per penjar l'ornament.

Bones festes!

Materials
Cartró

Tisores

Cinta

Ulls o goma eva

Neteja pipes marrons

Un botó vermell o goma eva

Retolador negre

Cola calenta o cola blanca


