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Un pont de comunicació

Bones vacances de
Setmana Santa

Aquesta publicació és una iniciativa de l’AFA, i pretén ser un
mitjà de comunicació entre tota la comunitat educativa de

revistaxinxeta@gmail.com

l’Escola Pérez Sala. Les opinions expressades són personals i la

www.afaperezsala.com

confecció és voluntària.

Hola, famílies, benvingudes a la Xinxeta del segon trimestre!
Ja tenim aquí les vacances de Setmana Santa i no volíem deixar de repassar
tot el que han fet els nostres fills i filles a l'escola durant els últims mesos.
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Us deixem amb un resum de les activitats que han fet i algunes propostes de
manualitats i passatemps per les estonetes lliures d'aquests dies.
Així mateix, us convidem a participar en l'elaboració d'aquesta revista on
tindreu, entre moltes altres coses, l'oportunitat de formar part de la vida de
l'escola.

MANUALITATS DE SETMANA SANTA
Materials
Ou, aquarel·les de colors, 1 got, 1 bol, pinzells, 1 pal de
broxeta i una agulla

Elaboració
Per poder decorar un ou de Pasqua el primer que hem de fer és
buidar-ho. Com que la closca és tan fràgil, si els nens encara no
dominen bé la motricitat fina, podem ajudar-los a fer-ho.
Hem de punxar la closca amb compte amb una agulla i fer dos
forats un a l'extrem superior i un altre a l'inferior.
Ara, per buidar-lo, fem servir un bol. Bufem per un dels extrems
per hem fet el forat i l'ou sortirà per l'altre forat. No el llencis,
pots fer-lo servir per fer una truita.
Per no tacar-nos massa i no fer malbé la pintura, podem passar
per dins el pal de broxeta i fer-la servir per anar girant l'ou. A
continuació, ja podem decorar amb els nostres colors preferits.

Decorar ous de pa
squa
Envieu-nos
fotografies del
resultat i les
compartirem en el
proper número de
la Xinxeta

Materials
Cartolines de colors, làmines de paper decoratiu variades,
tisores, cola en barra, retolador negre i llapis.

Elaboració

Pollets de pasqua

Fes servir un got per marcar el contorn d'una circumferència
sobre les cartolines. Repeteix la mateixa operació amb el paper
decoratiu
Retalla tots els cercles
Aplica cola de barra sobre els cercles de paper decoratiu per
enganxar-los sobre les cartolines
Quan estiguin ben secs, doblega els cercles per la meitat per
crear el cos dels pollets
Dibuixa els detalls del bec, la cresta i les aletes sobre les
cartolines de colors i retalla'ls
Enganxa'ls a banda i banda del cos i dibuixa els ulls amb
retolador

1

Projectes d'escola
ASSEMBLEA D’ALUMNAT DE L’ESCOLA PÉREZ SALA
QUÈ ÉS?

QUIN ÉS L'OBJECTIU?

L’assemblea d’alumnat de l’escola Pérez Sala està
formada pels delegats i per les delegades de cada
aula de 1r a 6è, per una representació de l’equip
directiu i per mestres de l’escola.
A cada aula s’escull democràticament un o una
representant del grup que serà la veu de l’alumnat

L’objectiu principal de l’assemblea és crear un
espai per escoltar l’opinió de l’alumnat i fer-los
partícips de la vida de l’escola realitzant
propostes de millora en relació a temes que
afecten a tota la comunitat educativa.

a l’assemblea.

COM FUNCIONA?
Aproximadament cada mes i mig
es reuneixen els delegats i les
delegades per parlar sobre un
tema concret i aportar les
propostes que han sorgit a la
seva aula.

Quines són les tasques dels
delegats i de les delegades?
Participar a les assemblees.
Informar als companys i a les companyes de la classe i fer les
tasques encomanades.
Compartir amb l’assemblea les propostes que s’han treballat a
les aules.

Aquest curs l'assemblea s’ha reunit per començar a elaborar
unes actuacions relacionades amb el tema: Revolució als parcs.
Amb aquestes actuacions, ens sumem a la campanya per
prendre consciència de l’accessibilitat dels parcs infantils per
als nens i per a les nenes amb diversitat funcional. Les
propostes que sorgeixin a les aules i canalitzades per
l’assemblea es faran arribar a l’Ajuntament i se’n farà difusió.
Al proper número de la xinxeta seguirem informant…

ESTEM CONVENÇUDES
QUE AMB LES
PROPOSTES DELS
INFANTS PODREM
MILLORAR MOLTES
COSES!!!
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DELEGADES VERDES
A l’escola a cada classe de 1r a 6è disposem d’una persona que desenvolupa el càrrec de delagada
verda.
És un càrrec que dura tot el curs i per desenvolupar-lo cal assistir a les reunions de delegades
verdes on tractem diferents temes relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient dins en nostre
entorn proper i comunicar la informació que tractem a les reunions a la resta del grup.
Al llarg d’aquest trimestre hem realitzat dues reunions i, fruit d’aquestes, va sorgir la idea de fer
un concurs d’obres d’art amb material reutilitzat dins la setmana de la ciència. També les
delegades verdes van fer la funció de jurat d’aquest concurs.
Aquí en teniu unes imatges!

CELEBREM EL CARNESTOLTES

A la nostra escola, els nens
i les nenes van gaudir
d’una setmana plena
d’activitats relacionades
amb el Carnaval, i van fer
gresca i xerinola fins que
va arribar la Vella
Quaresma!!!!

Aquest curs els ha visitat una reina i dos reis Carnestoltes
molt especials. Aquí els podeu veure. Sabeu ja qui són?
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ED.INFANTIL

C. INICIAL

DIJOUS GRAS

C. SUPERIOR
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Activitats
8 DE MARÇ:
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
El passat 8 de març vam celebrar el Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona
Treballadora. Es celebra el 8 de març de cada any i està reconegut per l’Organització de
les Nacions Unides (l’ONU).
És un dia aprofitat tradicionalment per a reivindicar el feminisme tot denunciant el
sexisme.
Aquest dia commemora la lluita de les dones per la seva participació, juntament amb els
homes, en l’àmbit laboral i, per tant, pel dret a la independència econòmica.

A l’escola vam fer diverses activitats que podeu veure clicant el següent enllaç
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Activitats

ED.INFANTIL

Autoretrat amb la tècnica del
collage a I3

Aquest trimestre els nens i nenes d’infantil 3
hem estat treballant el nostre cos i
paral·lelament
també
hem
introduït
conceptes com el “llarg-curt”. Tot treballant
de manera transversal hem creat un
autoretrat amb la tècnica del collage, i
finalment, ens hem estat mirant els cabells al
mirall…com els tenim? de quin color? són
llargs o curts?
Cliqueu el següent enllaç i veureu el resultat!

http://shareAFqsr

rma
A I4 treballem la fo
musical
I4, ‘Les Llunes’ i
Els nens i nenes de
allem la forma
‘Els Unicorns’ , treb
l moviment i amb
musical a través de
è bé que ens ho
els instruments. Qu
passem!!!
Si ens voleu veure cliqueu aqui

Flors de Primavera a Infantil5
A la classe d’Infantil 5, hem portat a
terme una manualitat per donar la
benvinguda a la Primavera. Aquesta
té la gran particularitat que per ferla hem utilitzat materials reciclats.
Mireu, mireu que original….

itat a I5
Estones de Picomotric
s ho passem

en
A la classe de Psico
ear unes
súper bé! Vam van cr
tiques a l’estona
construccions fantàs
Les voleu veure?
de psicomotricitat.
u click AQUI!
Només cal que fe
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Activitats

C. INICIAL

1r RECICLEM… I AIXÒ ON VA?
L’alumnat de primer hem ajudat
a prendre consciència sobre la
importància de:
Reciclar
Reduir
Reutilitzar
Una de les claus per a millorar el
medi ambient és gestionar
adequadament els residus.
Per veure més fotos podeu
clicar aquí.

2n: de l’ou al pollet
Podem tenir pollets sense lloca? L’alumnat de 2n sabem que sí és
possible si tenim una incubadora! Durant 21 dies hem tingut cura
de 10 ous. Els hem pesat, els hem girat cada dia, hem controlat la
temperatura, els hem observat amb un ovoscopi…
Creiem que 3 dels 10 ous estan fecundats i ja ha nascut un pollet!
Estem molt contentes i emocionades! Esperem que entre avui i
demà neixi algun pollet més. El nostre pollet es diu Pitgroc, nom
que li ha posat l'alumnat de 2n.
Una vegada vist tot el procés d'incubació i naixement, en Pitgroc
serà traslladat a la granja de la que va venir...
Per veure les fotos clica aquí

1r i 2n: Sortida a Can Parcala
Aquesta setmana els
nens i les nenesde 1r i 2n
hem visitat Can Parcala,
a Cabrera de Mar,
Hem realitzat unes
activitats sobre el món
de les abelles i la seva
funció pol·linitzadora.
Hem après moltíssim i
hem aconseguit el
carnet d’abellaires!
Per veure més fotos
clica aquí.
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Activitats

C. MITJÀ
PRO-BOTS,
nou repte…

3r: Molí Paperer de Capellades
Hem visitat el Museu Molí Paperer de Capellades, a la
comarca de l’Anoia. En primer lloc, hem fet un
recorregut per tot el museu i la Núria ens ha explicat
com era el procés de fabricació del paper a
l’antiguitat a partir de draps vells! Després, hem
elaborat tres fulls de paper amb roba triturada i
aigua. Hem pogut gaudir de l'experiència de fer
paper amb les nostres pròpies mans!

A 3r, després de tenir un primer
contacte amb els pro-bots, hem
realitzat un nou repte que consistia
en dibuixar una lletra geomètrica per
formar una paraula entre tots els
petits grups.
Mitjançant l’assaig-error hem pogut
arribar a assolir l’objectiu. Hem
necessitat diferents moments de
reunió per compartir les descobertes
i posar sobre la taula els dubtes que
se’ns han plantejat. Entre tots i totes
hem aconseguit arribar allà on volíem.

4t: VISITA A LA MINA VELLA
Divendres 28 de gener, vam anar a
visitar la Mina Vella. Allà en Feliu, ens va
explicar moltes coses que havíem
treballat a classe, i d’altres de noves.
Vam veure els aparells que tenien a
l’estació meteorològica i ens va
recordar per a què s’utilitzaven, vam
anar on tenien les plaques solars, i vam
descobrir com funcionaven… Va ser una
sortida molt interessant, i ho vam
passar molt bé!

4t: Construïm un
nou hotel d’insectes
Fa dies que l’alumnat de 4t treballa de valent
per enllestir un nou hotel d’insectes per al
nostre hort.
En teníem dos a l’hort, però un era molt vell i
calia renovar-lo. Mica en mica i amb l’ajuda de
tots i totes hem aconseguit acabar-lo.
ra
una most
Aquí teniu
m
e
h
s que
del procé
a
h
de com
seguit i
a
r
al felicita
quedat. C
le
r s
de 4t pe
l’alumnat
hi
il·lusió que
ganes i la
uedat
t. Ha q
han posa
genial!!!
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Activitats

C. SUPERIOR

5è Sortida 'Termes Romanes
de Cabrera de MAr'

Per iniciar-nos en la investigació sobre els romans,
l’alumnat de 5è hem anat a Cabrera de Mar per
veure les termes romanes.
Allà ens han explicat com vivien els romans, què eren
les termes i com les feines servir, com es dutxaven…
També, hem pogut veure un forn i hem descobert què
feien per conservar el vi.
Ha sigut una sortida molt interessant i estem segurs
que ens ajudarà a entendre millor aquesta
civilització!

6è visita guiada:
IES Pere Ribot i
IES Vilatzara

'Els alumnes de sisè hem anat a
conèixer els institus del poble.
Hem fet comparacions i això ens va
ajudar molt a l'hora de pendre la
decició de a quin lloc anar.
Vam ser molt ben rebuts a tots dos i
els alumnes de l'ESo ens van donar
informació molt interessant.'

6è
Els més grans del col·le vam
fer la tradicional caminada
fins al Castell Burriac.
'Aquesta vegada també vem
escalar una mica!
Va valer la pena el
cansament,
ens ho vem passar 'pipa' !'
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T’agrada llegir?

RECOMANACIONS

Per a aquestes vacances de Setmana Santa,
et proposem una nova guia de lectures
recomanades per a nens i nenes de 7 a 13 anys.
Hi trobaràs mil i un encanteris màgics i aventures fantàstiques
Per a petits: "Gràcies", de Rocio Bonilla (Ànima llibres). Un àlbum il·lustrat
molt adequat per al moment que vivim perquè parla de la història d'un
veïnat que, gràcies a la curiositat i l'empatia, junts arribaran molt lluny.
Per a primària: "En Gripau i en Gripere són amics", d'Arnold Lobel
(Entredos). La història d'amistat d'uns gripaus que s'entenen, s'ajuden i es
respecten, malgrat les diferències, en la vida quotidiana.

Per a adolescents: "Intercanvi amb un anglès", de Christine Nöstlinger (Altra
Tribu). La convivència familiar d'un adolescent es veu dinamitada quan arriba un
jove anglès que l'ha d'ajudar a aprendre l'idioma; una història emocionant i
divertida.

Segons un estudi de la
Universitat de Sussex, a
Anglaterra;
les persones que
llegeixen viuen més,
dormen millor i estan
més tranquil·les.
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UNA MICA DE
TOT
També pots fer-ho
online, fent click
aquí
i aquí

ENIGMES
I que us sembla una
mica danglès per a
repassar durant aquest
setmana santa?

Vols col.laborar amb la Xinxeta?
Alumnes, professors, pares i mares, tots
podeu ser reporters de la Xinxeta, només
cal que ens escriviu a:
revistaxinxeta@gmail.com
Esperem els vostres dibuixos, notícies, suggeriments, qualsevol informació que penseu
que pot interessar als lectors de la nostra i
la vostra revista. Anima’t a participar!

