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LA CLASSE DELS 

CONILLETS 

Els conillets hem triat aquestes 
imatges per ensenyar-vos les 
activitats que més ens agraden: 
jugar a la classe, mirar contes al pati 
prenent el solet i experimentar amb 
pintura. Tot i que també ens agrada 
molt jugar al passadís, escoltar 
cançons...  

Ens ho passem molt bé plegats!! 

LA CLASSE DELS POLLETS 
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 Els pollets ens encanta la 
música, per això us volem 
ensenyar dues de les nostres 
activitats preferides: jugar 
amb els instruments i a la 
caixa de les cançons.  

Tots junts aprenem i ens ho 
passem genial amb la música! 

LA CLASSE DELS CANGURS 

La classe dels Cangurs aquest any hem creat diferents racons de joc dins de la nostra 
classe. Alguns d'ells han sigut: el mercat, la perruqueria, els metges, la caseta, el taller 
mecànic, el restaurant... Hem viscut experiències de la vida quotidiana juntament amb 
els nostres amics i amigues, i plegats hem après molt i ens ho hem passat pipa!! 
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TRÈIEM ELS BOLQUERS? 

Treure el bolquer és un procés d’aprenentatge en el qual 

participen infants, pares i mares. Per fer aquest pas 

tant pares com nens/es han d’estar preparats per 
afrontar-ho. S’ha d’escollir el moment, els pares han 
d’estar predisposats a dedicar-hi temps i energia i els 
nens/es han d’estar prou madurs per poder afrontar 
aquest canvi. 
Està preparat l'infant per treure-li el bolquer? 

Es diu que els infants estan preparats per controlar els esfínters al voltant dels 2 
anys. És molt flexible, no s’ha de mirar tant l’edat com el nivell maduratiu del nen. Es 
diu als dos anys perquè en aquesta edat imiten als adults, volen ser més autònoms i 
generalment estan madurs per assolir aquest aprenentatge.  

Com ho sabrem? 

El nen/a ha de tenir un control físic, és a dir, controlar l’impuls de fer pipi. Hi ha 
unes senyals que ens ajuden a saber si té aquest control físic: pot tenir el bolquer 
sec: durant la migdiada o durant dues hores; l'infant expressa que ha de fer pipi o 
que se l’ha fet al bolquer; pot treure’s la roba fàcilment, sap caminar, seure i 
aixecar-se fàcilment. 

Aquest control ha d’anar acompanyat d’un control emocional que també té unes 
senyals que ens indiquen si està madur: diferencia el fet d’estar net i brut, li agrada 
estar net; coneix les paraules clau (pipi, caca); vol utilitzar l’orinal (ho demana, juga a 
anar a fer pipi, vol seure a l’orinal); no vol el bolquer. 

Com fer aquest pas? 

Per fer bé el pas de treure el bolquer, es poden seguir uns passos i consells. Treure 
el bolquer quan l'infant sigui prou madur i nosaltres estiguem preparats. Fer-ho en 
un ambient relaxat, tranquil i sense presses. Posar-li roba adequada, que se la pugui 
treure ell amb facilitat. Parlar-li del tema en positiu, premiar-lo quan tingui èxit i mai 
enfadar-nos davant els fracassos (no direm res, li direm que no passa res, podem 
deixar-lo moll una petita estona perquè es noti el pipi). I mai tornar enrere, un cop 
fet el pas no li hem de tornar a posar el bolquer.  

A la llar d’infants, també hem d’estar preparats 

És un pas molt important per l'infant en el qual pares i escola també hi estem 
implicats. És per això que des de la llar d'infants us animem i orientem per, entre 
tots, ajudar als nostres petits a adquirir aquest hàbit.   

  LES EDUCADORES DE LA LLAR 
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EI-5 



L'HORT A L'ESCOLA 

Un matí tots plegats P3, P4 i P5 vam sortir al pati a iniciar la 
feina, i vam decidir que plantaríem: enciams, maduixes, 
tomàquets, pebrots, pastanagues, albergínies i algunes plantes 
aromàtiques: romaní i espígol. 

Després de plantar-les, s’han de regar bé i tenir molta paciència 
per veure-les créixer. El que primer va sortir van ser les 
maduixes. Quina il·lusió el dia que vam sortir al pati i les van 
veure!!!. Però com que eren de color verd vam haver d’esperar uns 
quants dies fins que es van posar vermelles per poder-les agafar 
i ... MENJAR-LES!!!  
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Mentrestant continuem amb la nostra feina de regar sovint, tenir 
cura, i observar dia a dia com van creixent i donant fruït les 
nostres plantes. 
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Ara ha arribat el temps de les bones amanides!!! 

 

 

De moment els pebrots, les albergínies i els tomàquets grans 
s’estan fent esperar... Però mireu que bonic que està el nostre 
hort!!!

BON ESTIU...   

 i animeu-vos a fer el vostre hort! 
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Hola,  som els nens i nenes del Cicle Inicial i 
volem desitjar-vos un Bon Estiu! 

Classe de 1r EP 

Classe de 2n EP 
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SORTIDA AL POBLE ESPANYOL 

Al mes de febrer tots els/les alumnes de Cicle Inicial vam 
realitzar una excursió al “Poble Espanyol”. 

Allà vam fer moltes activitats: vam passejar pels carrers 
observant les cases antigues que hi havia, vam visitar el forn de 
vidre on ens van ensenyar com fer figures decoratives de vidre. 
També vam realitzar un taller de “dibuix sobre ceràmica”. 
Aquesta activitat consistía en fer un dibuix en una rajola i 
repassar-lo amb un punxó. Després rascavem fins que quedaven 
les línies de color marró i la pols l’expulsavem utilitzant un 
pinzell. 

Posteriorment les rajoles serien ficades en un forn per coure-les 
i així finalitzar el procès de la peça. 

Va ser molt divertit!!!! 
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CARNESTOLTES 

Com cada any, el rei Carnestoltes ens visita al mes de febrer. 
Aquest any els missatgers van donar diferents ordres:  

• El primer dia haviem de portar a l’escola un barret original. 
• El segon, calia disfressar-se amb algún motiu relacionat 

amb els animals. 
• El tercer dia : disfressa lliure. 

El dissabte, dia de la rua, ja que el tema tractava de “contes”, el 
nostre cicle  va participar representant personatges de la 
“Caputxeta Vermella”. Tots els nens i nenes de primer i segon 
vam anar disfressats de caputxetes o llops. Les nostres mestres 
es van convertir en aquell moment en les àvies del conte. 

La festa va finalitzar amb la cremada del Carnestoltes i l’entrega 
de premis. 

Ens ho vam passar genial!!!!!!      
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  JUGUEM AMB LES MATEMÀTIQUES 

Els nens i nenes de primer vam practicar la numeració realitzant 
una activitat lúdica: el bimgo. Tots plegats hem repassat els 
nombres i la seva descomposició, gaudint de l'activitat i de 
l'aprenentatge. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Els nens i les nenes de segon hem realitzat una pràctica 
relacionada amb el concepte de mesura. Hem après a utilitzar la 
cinta mètrica,  hem mesurat diferents objectes que es troben al 
nostre voltant i hem conegut la unitat de mesura que s'utilitza.  

Hem après i ens ho hem passat d'allò més bé!!! 
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Nosaltres som el Cicle Mitjà i us volem 
desitjar a tots unes bones vacances! 

Classe de 3r EP 

Classe de 4t EP 
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Sortida Molí Paperer de Capellades 
El divendres 23 de gener de 2015 els alumnes del cicle mitjà van 
anar al Molí Paperer, a Capellades. El museu té una sala 
d’exposició permanent sobre paper i els sistemes d’impressió on 
es ressegueixen els vincles d’una història que va en paral·lel. Allà 
els nostres alumnes van fer una visita guiada amb una monitora 
que els explicava tot el procés d’elaboració del paper: eines, 
maquinaria, etc. 

 

En acabar la visita guiada, els alumnes del cicle mitjà van fer un 
taller de paper fet a mà: 
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CANTÀNIA: AL BELL MIG DE LA TERRA 

El dijous 30 d’abril els alumnes de 4t van anar 
a l’Auditori de Barcelona a cantar.

 

 

“Primer vam assajar totes les cançons amb els nens i nenes i amb el baríton. 
Després van entrar els pares a la sala i l’Ebele va començar a parlar. Vam 
cantar 11 cançons amb coreografia...m’ho vaig passar molt bé!”  Jordi N.  

...La cançó que més en va agradar va ser, Tallo per on passo, perquè es curta 
i divertida. Em va agradar molt per què estava cantant amb els meus 
companys. Alex P. 

...L’Auditori de Barcelona és molt més gran que els de l’Hospitalet. Hi havien 
700 nens i nenes cantant tots junts. Jo estava davant del piano i a part de 
cantar, tenia una caixa plena de fideus, que sonaven com el mar!!!!.     Pol M. 

 

 

 

Carla,  Laura 
Isabel, Georgina 
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TROBADA E CORALS: El dimarts 5 de maig 
els alumnes de 3r van anar a Sant Boi a 
cantar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainhoa i Ana 

El dia 5 de maig, la classe de tercer vam anar a l’Auditori de Sant Boi. Quan 
vam arribar, tots estàvem molt emocionats perquè era la primera vegada que 
visitàvem aquell lloc.  
Primer vam assajar les tres cançons col·lectives, i quan ens va tocar el nostre 
torn, vam cantar “Go down moses” i “Que tinguem sort”. Les altres escoles ho 
van fer molt bé però jo crec que nosaltres ho hem fer millor. Per últim, vam 
cantar tots les cançons  “Muntanyes araneses”, “Tant de bo” i “El cant de la 
Trobada”. Aquesta sortida va ser molt especial per a mi!   Kristel   

El dia 5 de maig del 2015 vam anar a la cantada .El primer que vam fer va ser 
escalfar. Hi havia 6 escoles. Van cantar cançons en català i  angles. La cançó 
que em va agradar més va ser la de Happy, però era en català. Les cançons que 
vam cantar tots els col.legis van ser Muntanyes Araneses, Tant de bo i la 
Trobada de Corals. Les eren: El Prat del Llobregat, Sant Idelfons, Jacint 
Verdaguer, Azorín, Charli Rivel i Puigventos. El lloc on vam actuar era una mica 
petit, però hi havien moltes cadires. I també molts nens i nenes.    Ainhoa   
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Els nois i noies del Cicle Superior 
volem desitjar-vos unes bones 
vacances d’estiu! 

Classe de 5è EP 

Classe de 6è EP 
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EL MÓN DELS CONTES 
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