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      Ha estat extraordinari per molts motius: entrada esglaonada per cursos,
presa de temperatura, rentat de mans, mascaretes. Els nens i nenes no han
pogut compartir pati ni taula a l’hora de dinar, tampoc han pogut compartir
professors per mantenir el grup bombolla i un llarg etcètera.
També ha estat extraordinari perquè cada setmana havíem de conèixer quines
eren les restriccions que entraven en vigor i adaptar-nos a aquestes. Perquè
d’un dia per l’altre ens havíem de quedar a casa a causa d’algun cas positiu. Fins
i tot, la preparació d’alguna activitat o esdeveniment havia de repensar-se per
fer-la possible salvant les limitacions.  

Però el que és del tot segur és que si hi ha quelcom extraordinari, aquest no
ha estat la COVID. Extraordinari és el que hem fet tots, tant l’escola com les
famílies i principalment tots els nens i nenes. L’escola per la seva capacitat
de reinventar-se, d’adaptació a les circumstàncies i dedicació sense tenir en
compte l’hora o el dia de la setmana. Les famílies pel seu suport a les
actuacions i directrius que ha anat marcant l’escola des de l’inici del curs i a
mesura que les circumstàncies anaven canviant. I extraordinaris són, com
sempre ens ho demostren, les nostres filles i fills. No deixen de
sorprendre’ns i de donar-nos lliçons, i,  tot i que, difícilment no oblidaran
aquests últims dos cursos, estem segurs que per ells tot plegat ho han
viscut amb total normalitat. 
Com sempre, només queda acomiadar-nos dels nens i nens que ja deixen
l’escola i animar-los que gaudeixin de la nova etapa que començaran

Us desitgem que passeu un bon estiu i que gaudiu
d’unes merescudes vacances. Seguim treballant!!

 

AMPA
Aquest curs ha estat un any extraordinari en el sentit més ampli de

la paraula.
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Els nens i nenes de 1r hem treballat com a projecte,
el tema: “Els mitjans de transport”.
Per aprofundir en el tema hem realitzat activitats en
les diferents matèries. Com a treball final hem
elaborat un mural dels diferents mitjans de transport
i el medi per on circulen cadascun d’ells.

Per portar a terme el mural hem
treballat en grups cooperatius!!!

primer Els mitjans de transport



Ens ho
hem
passat
molt bé!!

TTambé hem fet una altra

activitat relacionada amb el

projecte que ha consistit en

crear mitjans de transport

mitjançant el modelatge

amb plastilina.

02 | www.postres.es

Ens hem posat d’acord quina feina realitzava cada
component del grup i entre tots hem decidit com

organitzar-nos: dibuixar, pintar, retallar, enganxar,
escriure i fer els diferents elements del paisatge.

 



Joan Miró

Primer vam
conèixer quins
eren el colors
que utilitzava
Miró. 
I vam
experimentar
amb ells!!

segon

També hem realitzat una de les seves
escultures més emblemàtiques “Dona i ocell”.

 

Durant aquest curs els nens i nenes de 2n hem treballat l’escultor,
pintor i ceramista Joan Miró. Primer vam conèixer quins eren el
colors que utilitzava Miró. I vam experimentar amb ells!! 
Hem conegut els fets més importants de la seva vida i obra. Portem tot el curs
treballant algunes de les seves obres d’art.
 



Hem après moltes coses i ens ho hem passat d’allò més bé
esquinçant paper, enganxant-lo amb cola, pintant amb pintura
i deixant volar la nostra creativitat per crear una escultura del
Joan Miró!! 



CICLE MITJÀ
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 Tercer





A l'àrea de llengua castellana hem representat
una obre de teatre feta per nosaltres. Ha estat
una experiència molt xula!!!

TEATRO

QUART



català
 A  L ' A R E A  D E  C A T A L À  H E M
F E T  E N T R E  T O T S   U N  M U R A L
D E L  L L I B R E  F A N T A S M E S
Q U E  E X P L I C A V A  L A
H I S T Ò R I A        

La nostra companya Noelia ha guanyat el 2n premi
de prosa de cicle mitjà en els XXVIII Jocs Florals
d'Escoles Cooperatives de Catalunya.

Per treballar l'expressió oral,
totes i tots hem portat un objecte

de casa i n'hem explicat la
importància que té per a

nosaltres. Ha estat molt curiós!!!



PROJECTE: ELS EGIPCIS
Els alumnes de 3r i  4t hem treballat,  com a projecte interdisciplinari ,  el  tema de “Els

egipcis” .

Hem començat fent una llista amb tot de
preguntes. El que més interessava, en general,
eren les piràmides i les mòmies. Sabeu que el
procés d’embalsamament durava 70 dies? I que
enterraven a la gent noble i als faraons amb les
seves riqueses perquè creien una nova vida? 

Hem après que tenien molts déus i deesses i que
van inventar un sistema d’escriptura únic: els
jeroglífics. 
L’Imperi egipci va ser molt poderós i ric. 

No s’havia de
viure tan

malament en
aquella
època!!!

 

 Tercer  QUART



GRUP 5è

GRUP 6è

CICLE SUPERIOR
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Els grups cooperatius són una simulació de la vida quotidiana adulta. A la vida real (tant
a nivell professional com personal) ens hem de posar d’acord amb altres persones. 
El fet de treballar en grups cooperatius ens ajuda a arribar a acords i a aprendre d’altres
persones.

                                                                                        Los Mutantes
 

 Estem aprenent diverses tècniques d’estudi: el subratllat, el resum, l’esquema, el mapa
conceptual...Ara hem començat a treballar amb mapes mentals. Un mapa mental

consisteix a fer un esquema , però començant pel centre, amb més colors, dibuixos i
sense línies rectes.

 
                                                        Los Tecno

 

Treballem en grups
cooperatius

cinquè



 
Aquest projecte ens ha ajudat a organitzar un viatge. En grups hem visitat: Lisboa,
Roma, París, Budapest i Praga.
Hem treballat  per grups d’experts on uns han buscat  mitjans de transport, uns
altres l’allotjament, altres l’oci…
Cada grup ha fet un Power Point i l’ ha exposat a la resta de la classe.

 
 

                                                                                                         Los viajeros del tiempo 

Projecte: Anem de viatge 



En un dels projectes que hem fet
vam  treballar l’escriptor Jules Verne. 
Ens vam dividir en cinc grups
cooperatius i cadascun va haver de
buscar informació sobre la vida
d’aquest autor i una de les seves
obres. Per tant, vam aprendre a
escriure una biografia i a exposar-la
oralment fent un mural on cada
persona del grup va participar fent
un rol diferent.
 Amb aquest projecte hem millorat
la nostra creativitat, imaginació i
coneixement sobre la biografia i
obra d’aquest autor.
                                                                         

Los imperfectos

PROJECTE:
JULES VERNE

03



COLÒNIES

Sol, platja, sorra i... molta il·lusió

han estat alguns dels elements

que els nois i noies de 6è han

combinat durant quatre dies.

Malgrat els condicionants que tot

aquest curs la pandèmia ens ha

dut, tot respectant bombolles,

distàncies i ús de mascaretes

sempre que calia, han pogut

gaudir de l'experiència de

conviure plegats i compartir

rialles

Per tots ells i elles l'experiència

ha estat molt gratificant i ben

segur que els portarà records

durant molt de temps. Anar amb

un caiac, pujar a una taula de

surf gegant, donar-ho tot a la

pista de ball o banyar-se plegats

dins el mar han estat algunes de

les activitats realitzades. Ara els

queda l'alegria del record. Des

de l'escola, ara que marxen, els

desitgem molta sort. 

sisè
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