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Bon Nadal



QUÈ DIUEN ELS ALUMNES? – E. INFANTIL



El tió ens va arribar per sorpresa i després d’una setmana de donar-li 
menjar ens va cagar neules i torrons a infantil i pa amb xocolata a 
cicle inicial.
Això només ha començat. Encara ens queda tots els tions de casa. Ja 
cal que els alimentem molt bé perquè ens caguin moltes coses.

El tió  ja ha arribat



Vénen els patges
Els alumnes d’infantil ens fa molta il.lusió portar la carta reial als patges, 
els delegats dels reigs d’orient, ja que aquests no poden estar a tot 
arreu; aquestes festes nadalenques tenen molta i molta feina.  
Ens hem dut molt bé a l’escola i a casa ; esperem que els reis se’n 
recordin de nosaltes i es puguin complir tot els nostres anhels.  



Els fanalets d’infantil
Els nens i nenes d’infantil, amb l’ajuda incondicional de les seves 
expertes mestres, són uns artistes. Sinó mireu les fotos dels seus 
fanalets. Els Reis d’Orient quan vegin aquestes obres d’art no es 
podran resistir a donar-vos tots els caramels de les seves carrosses.



La fira de Santa LLúcia
El passat vint de desembre de 2013, l’últim dia del trimestre, vam 
celebrar la fira de Santa Llúcia. La festa consisteix en un mercat d’ 
intercanvi de manualitats de Nadal realitzades a l’assignatura de 
plàstica per tots els alumnes de l’escola. Cada nivell munta una 
parada amb els seus treballs exposats i els alumnes s’emporten a 
casa tres obsequis elaborats per ells mateixos.



La fira de Santa LLúcia
Com a fi de festa, els mestres de música ens van animar a cantar 
nadales per desitjar-nos un Bon Nadal. Les alumnes de sisè van 
col•laborar amb la festa musicant-nos un poema de la difunta poetessa 
Joana Raspall. Els agraïm a tots la seva empenta i les ganes de fer 
gresca i xerinola. Volem felicitar també els guanyadors del concurs 
de poemes i nadales de l’escola.



L’ull del vedell

Els alumnes de quart hem fet un experiment molt divertit. Examinar un 
ull de vedell. Primer de tot cal tenir tot el material a punt. Una espàtula, 
unes tisores, un punxó, uns guants, paper de diari, una safata, un 
ganivet i el més important, no ho endevineu, l’ull de vedell. Un cop 
ho tenim tot hem fet els següents passos: observar-lo, buscar el nervi 
òptic, obrir-lo i buscar el cristal.lí. L’experiència ha estat molt profitosa 
i hem après molt sobre l’anatomia dels ulls. Ens ho hem passat genial.



Dieta saludable
Els alumnes de cinquè hem après durant aquest trimestre molt sobre 
els aliments. Cada aliment porta un tipus de nutrient amb més o menys 
percentatge.  Els principals són: els hidrats de carboni, les proteïnes, 
els greixos, les vitamines i les sals minerals. Per completar els nostres 
coneixements hem anat fins al Caprabo del nostre poble i ens han 
ensenyat quina funció tenen aquests nutrients i  com dissenyar una dieta 
equilibrada i sana. Ha estat d’allò més interessant i a partir d’ara sabrem 
més bé que ens cruspim.



Cantada de nadales
A l’escola i a l’hospital cada any gaudim de la cantada de nadales. Els 
alumnes de cicle inicial anem a l’hospital a cantar i fer companyia als avis 
i àvies de l’hospital. Estant d’allò més contents i nosaltres ens n’alegrem 
moltíssim. 
A l’escola també cantem nadales i anem passant per tots els racons del 
centre  emplenant-lo de joia i alegria.




