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EDITORIAL

TREBALL A L’AULA
Enguany la revista de l’escola està dedicada 
a mostrar un petit recull de totes les feines i 
tasques que es fan dins de les aules. Molts dels 
treballs que es fan a les classes es pengen a la 
web de l’escola i als blocs. D’aquesta manera 
es pot veure un petit mostrari del dia a dia a 
les aules. Tot i que molta feina està exposada 
en format digital, hem considerat que enguany 
la revista podria anar encaminada a ensenyar 
en forma d’articles un treball i/o activitats 
d’aula. La feina que mestres i especialistes 
realitzen amb el nostre alumnat és tanta i de 
qualitat que sovint la web ens queda curta 
i per aquesta raó, la revista ha esdevingut 
com un canal més per fer-ho. Cada mestre, 
juntament amb el seu alumnat, ha triat una 
bona pràctica educativa per mostrar a la 
revista fent que el treball a les aules sigui el 
nexe d’unió de tots els articles. Són moltes 
i diverses les diferents metodologies que es 
treballen a l’escola depenent del moment, la 
matèria i per descomptat el tipus d’alumnat. 
Per aquesta raó dins la revista, trobareu un 
seguit d’escrits relacionats amb les diferents 
activitats de classe. La metodologia més 
emergent actualment dins del món de 
l’educació, és el treball per projectes. Aquesta 
metodologia parteix de l’interès de conèixer 
per part de l’alumnat que pretén completar-
se amb un treball cooperatiu, de recerca, 
d’anàlisi d’informació i definició de conclusions 
a partir dels coneixements previs. Només cal 
completar aquest text dient que hi ha molta 
feina a les aules. Feina que està en constant 
evolució i que es troba en un constant procés 
d’autoavaluació i millora. Tan sols, el que 
pretenem amb la revista d’enguany, és fer 
un petit acte de justícia envers a tots els 
professionals que treballen amb els nostres 
alumnes i respectivament, tota la feina i treball 
evolutiu que els alumnes realitzen.
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XERRADA SOBRE INTERNET SEGURA
El passat 27 d’octubre a l’escola, dins del pla de 
tallers i xerrades amb pares i mares, es va realitzar 
una xerrada sobre internet segura a càrrec d’una 
mossa d’esquadra de Terrassa. La trobada va 
donar lloc a un diàleg interessant sobre els temors 
que com a mares i pares sovint es tenen de l’ús 
d’internet.

PRESENTACIÓ D’ACTIVITATS PER PARES I MARES
L’Escola, juntament amb l’AMPA i el servei de 
mediació de Terrassa, estem organitzant un seguit 
de tallers i cafès tertúlies per a tots els pares i 
mares de l’escola. Estigueu pendents a les portes 
de l’escola i Facebook de l’AMPA on trobareu 
la informació de les diferents activitats que es 
realitzaran al llarg de tot el curs. Us convidem a 
participar-hi!

DECORACIÓ DE L’ESCOLA
Durant aquest primer 
trimestre, els i les mestres  
han deixat maquíssima 
l’Escola amb els diferents 
treballs del nostre 
alumnat. Val a dir que és 
una tasca que porta molta 
feina però que finalment 
el resultat és força positiu, 
ja que permet que els 
passadissos estiguin plens 
de color.
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PLANETARI A L’ESCOLA
Durant les setmana de 17 al 21 d’octubre a l’escola 
hem gaudit al gimnàs d’un petit planetari per on ha 
passat l’alumnat de l’escola. Bàsicament consistia 
en la projecció d’imatges de l’univers amb una 
breu explicació d’aquestes mateixes. Hem escoltat 
explicacions sobre l’Estrella Polar, les estacions 
de l’any i la història de les constel·lacions més 
representatives.

CROS ESCOLAR
EL passat 23 de novembre els nostres alumnes de primària van participar al Cros Escolar organitzat 
pel Consell Esportiu de Terrassa.
Finalment van ser uns 40 alumnes els que van córrer i s’ho van passar d’allò més bé. Els més petits, 
els de primer i segon, van guanyar una medalla per la seva participació. 
Hem de felicitar a Noufel Azizi de 4A que va quedar classificat en vuitena posició i per tant va guanyar 
medalla. Gràcies a ell i a la resta de nens de 4t, l’escola va quedar classificada en segon lloc a nivell 
d’equips. Felicitats a tots ells i us esperem a la propera!

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
Aquest mes de novembre hi ha hagut eleccions al 
Consell Escolar. El 25 de novembre els i les mestres de 
l’escola Marià Galí van fer les votacions en claustre. 
Per altra banda, les mares i pares de l’escola van fer 
les seves eleccions el passat 27 de novembre. Per 
tant, entre renovacions i membres que es mantenien, 
el consell escolar queda de la següent manera: per 
part dels mestres el seus representants seran la 
Sílvia Vall, la Carme Sánchez, la Carme Gómez, la 
Rosa Verdaguer, la Lina Jiménez, la Irene Güell, la 
Isabel Amate i la Lidia Rovira com a presidenta. Pel 
sector pares i mares quedarà de la següent manera: 
Mustafa Ben el Fassi, Aida Cabo, Dolores Córdoba, 
Conchi Farré, Paola González, Montse Peña i Esther 
Valls com a representant de l’Ajuntament. 
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EDUCACIÓ INFANTIL

PARC DE SANT JORDI
El 24 de setembre P4 i P5 van anar d’excursió al 
parc de Sant Jordi. Hi van anar caminant i allà hi 
van passar tot el dia. Els nens i nenes de P4 i P5 
van visitar el parc i la masia Freixa i van treballar 
el canvi d’alguns arbres a la tardor. Després P4 va 
fer un dibuix dels arbres i P5 de la masia.

LA TORTUGA EXPORADORA
El passat dia 9 d’octubre va venir la tortuga 
exploradora a visitar-nos. La monitora ens va 
explicar algunes coses de la tortuga i després la 
vam poder mirar de prop i també tocar-la... ”amb 
compte”.

CASTANYADA
Durant el matí del dia de la castanyada tot el 
parvulari va realitzat una recepta de tardor i 
vam esmorzar plegats per nivells. P3 va fer una 
macedònia de fruita, P4 unes galetes amb crema 
de cacau i fruits secs i P5 uns pastissos amb fruits 
secs i crema de cacau.
A la tarda, com cada any, la castanyera i la Flautina 
ens vam venir a visitar per la Castanyada.
Tots els nens i les nenes de parvulari van fer una 
mostra de balls de tardor, fins i tot van cantar una 
cançó en anglès. La castanyera va repartir a tot 
el parvulari paperines de castanyes per tastar-les.
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EDUCACIÓ INFANTIL

CREA UN REFUGI A L’ESCOLA
Al mes d’octubre ens va arribar el niu i la menjadora 
d’ocells a l’escola i la hem instal·lat al pati de 
infantil. Observarem al llarg del curs si els ocells 
venen a posar els seus ous o a menjar.

LA DEIXALLERIA MÒBIL
El 23 d’octubre va venir el camió de deixalleria 
mòbil. Els nens i nenes de parvulari van portar 
deferents residus que no podem llençar normalment 
als contenidors que tenim al carrer i a l’escola.

ESMORZAR SALUDABLE (12 i 13 de novembre)
Els alumnes de P4 van fer un taller d’esmorzar 
saludable. Per fer aquest taller van venir unes 
monitores de l’ajuntament dins del programa Thao 
de salut a l’escola.
Primer van parlar dels grups d’aliments i d’aquests 
quins eren els que en podiem menjar en més 
quantitat (saludables) i de quins menys (no tan 
saludables).

TEATRE PINGÜIN
El dia 27 de novembre tot el parvulari va anar al 
Teatre Auditori. La primera excursió en autobús 
d’aquest curs. A l’Auditori van veure una obra de 
titelles que parla d’un pingüí, en Babau. El pingüí ha 
de compartir l’afecte i el temps dels pares amb un 
germanet. La notícia posa al pingüí en una situació 
difícil, però aviat se n’adona que ha guanyat un 
amic per sempre.

ESCOLA BRESSOL ESPÍGOL
El dia 27 d’octubre la classe de P3 B (lluna) i el 28 
d’octubre la classe de P3 A (sol) van visitar l’escola 
bressol l’Espígol per tal de veure els seus alumnes i 
l’espai on havien estat alguns dels nostres alumnes 
quan eren petits. 

(Veieu la foto de l’esquerra)



NOTÍCIESCICLE INICIAL

EL MUSSOL - NADAL 2014 7

PROJECTES
Aquest trimestre hem començat els nostres 
projectes. Són tots molt interessants i estem 
aprenent molt. 
La Classe dels Números (1rA) Els volcans
La Classe de les Lletres (1rB) Els cavalls
La Classe dels llibres (2nA) Els dinosaures
A Classe dels colors (2nB) Els avions

CASTAHALLOWEEN 
Aquest curs els nens i nenes de Cicle Inicial hem 
anat a celebrar el CASTAHALLOWEEN a la Granja 
Aventura Park. Va ser molt divertit perquè vam 
fer moltes coses (manalitats, tirolina, maquillatge, 
granja, ...) i vam aprendre molt sobre la Castanyada 
i el Halloween. Si voleu veure més fotos, no oblideu 
passar pel blog de les classes!

HEM ANAT AL CINEMA
A l’octubre vam anar a veure una pel·lícula al 
Cinema Catalunya: “Arriety i el món dels diminuts”. 
Va estar molt bonica i ens va agradar molt anar a 
un cinema tan antic com és el Catalunya. 

TEATRE ALEGRIA
Al novembre els nens i nenes de segon, van anar 
al Teatre Alegría a veure un espectacle que es deia 
“S’ha perdut un pallasso”. Vam riure molt i ens va 
agradar força. 

CICLE SUPERIOR
EXPERIMENTS
A sisè hem fet un experiment amb un ull de xai per 
observar les diferents parts que formen el sentit 
de la vista. El fet d’experimentar-ho, ha facilitat 
l’aprenentatge i coneixement del funcionament 
de l’ull.

SORTIDA MODERNISTA 
Els alumnes de sisè van fer la sortida de Terrassa 
Modernista en anglès i van fer una ruta pels edificis 
modernistes més emblemàtics de la ciutat: la 
Masia Freixa i la Casa Alegre de Sagrera. A part, 
també vam fer un dibuix amb ombres de la Masia 
Freixa i un joc de pistes relacionat amb el que 
havíem après durant la visita. 
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FEM PASTISSOS AMB FRUITS DE LA TARDOR
El dia de la Castanyada els alumnes de Cicle mitjà 
van estar fent de cuiners.
L’objectiu va ser fer un pastís amb fruits de tardor...
però no us penseu que sigui tan senzill. Abans 
van haver de treballar la recepta de cuina: mirar 
quins ingredients es necessiten, quin és el procés 
d’elaboració, etc.
Un cop van tenir clar què s’havia de fer....es van 
rentar les mans i a FER DE CUINERS!!!

EXPLORADORS DE L’ART
El passat 3 i 13 de novembre els alumnes de 3r i 4t, 
respectivament, van visitar una exposició al Centre 
Cultural. Es tractava d’una exposició de pintures 
d’en Ramon Calsina. Després de veure l’exposició 
i explicar-nos quins trets característics té aquest 
autor, els mateixos alumnes van poder gaudir d’un 
taller relacionat amb les seves obres.

SORTIDA A LA GRANJA ALZINA
El dia 24 d’Octubre els nens i nenes de Cicle mitjà van anar a visitar i fer una activitat a una granja escola 
que tenim molt a prop d’aquí. Per aquesta raó van poder anar caminant i gaudint del paisatge que hi ha 
a la perifèria de la nostra ciutat. Un cop allà van fer una activitat sobre els diferents arbres i vegetació 
diversa que podem trobar i varen veure els animals de la granja.
Va ser una jornada molt divertida, però també cansada. No van parar ni un moment.
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EXCURSIÓ A LA FONT DE LA POLA
El passat 31 d’octubre els i les alumnes de Cicle 
Superior vam fer una excursió a la Font de la Pola.  
L’excursió va començar a la Casa Nova de l’Obac i va 
acabar a L’Alzina del Salari. L’excursió va ser molt 
divertida i les vistes magnífiques. Durant la sortida 
vam fer una parada i allà els alumnes van fer un 
esbós del paratge natural que estaven observant. 
Va ser un dia magnífic.

JORNADA D’ATLETISME
Els alumnes de Cicle Superior vam participar a 
la Jornada d’atletisme que organitza el Consell 
Esportiu. Els i les alumnes van realitzar diferents 
proves. Els alumnes de cinquè van fer les proves 
de salt de llargada, llançament de pes i curses 
de 60 metres. Mentrestant, els alumnes de sisè 
realitzaven les proves de salt de llargada, cursa de 
60 m i 600 metres. La jornada va ser molt divertida.

TALLER DE PLÀSTICA COL·LABORATIU
A sisè hem barrejat les dues classes per a 
confeccionar un petit mural. Els grups estaven 
formats per alumnes de sisè A i de sisè B. Ells havien 
de portar imatges sobre l’amistat i després fer un 
dibuix conjunt amb les dues fotografies que havien 
portat. L’experiència ha estat molt enriquidora.

SORTIDA MEDIEVAL
Els alumnes de cinquè van realitzar la sortida de 
Terrassa Medieval i van visitar el Museu Cartoixa 
de Vallparadís i la Torre del Palau. L’activitat va 
durar tot el dia i s’ho van passar molt bé.

TALLER DE PLÀSTICA: DIGITALITZEM UN 
CARTELL DE CINEMA
Aquests dies els i les alumnes de Cicle Superior a 
les hores de plàstica estan aprenent a digitalitzar 
una imatge realitzada o buscada  per ells sobre 
la temàtica del cinema. Els alumnes estan molt 
entusiasmats i estan fent uns cartells molt divertits.

SORTIDA MUSICAL: OH!HAPPY VEUS
Els alumnes de sisè van fer la sortida al CEM. Allà 
van escoltar les diferents veus en funció del seu to: 
el baix, el tenor, la soprano i la contralt. L’espectacle 
consistia en escoltar les diferents veus i fer música 
només amb la veu, sense instruments.

ORIGAMI
A les sessions de plàstica els alumnes de cinquè 
estan fent un taller d’origamis (papiroflèxia). El que 
estan fent els està quedant xulíssim!
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A LES CLASSES DE P3 HEM TREBALLAT LA TARDOR I HEM FET:

UN ESMORZAR SALUDABLE AMB 
FRUITES DE LA TARDOR.
MMMM!! BONÍSSIM!!

HEM RECOLLIT FULLES DE L’ARBRE DEL PATI QUE ÉS UN 
LIQUIDÀMBAR. I HEM FET UN MÒBIL AMB ELEMENTS 
DE LA TARDOR: PINYES, FULLES , BRANQUES, ...
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HEM FET UN RACÓ DE LA TARDOR A LA CLASSE PER GUARDAR TOT EL QUE 
RECOLLIM I APRENEM : FULLES, PINYES, FRUITES, COLORS, FOTOS, ...

I MIREU QUE GUAPOS I GUAPES ESTEM AMB LA CORONA QUE ENS VAM FER PER LA 
FESTA DE LA CASTANYADA!!
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El passat 12 i 13 de novembre els nens i nenes de la classe dels Coets i dels Astronautes 
varem organitzar un esmorzar saludable amb l’ajuda de la Montse i la Trini.
La finalitat d’aquesta activitat és que tant els nens i nenes com els seus pares i mares 
interioritzin hàbits saludables i els posin en pràctica. 
Tot això ho podem dur a terme amb l’ajuda dels Thaoins. Ca-
dascun d’ells ens transmet un consell saludable per portar a 
terme. 

A en Toé li agrada molt menjar fruita i verdura.
A en Hui li agrada molt jugar.
L’Are gaudeix fent activitat física i esport.
L’Om és a qui li agrada molt llegir contes.

Tot seguit podeu veure un petit recull de l’activitat que vam realitzar.

ESMORZAR SALUDABLE
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Ens vam trobar, al pati de l’ escola, un insecte pal. El vam agafar per observar-lo a les 
classes durant 15 dies i desprès el vam tornar al seu hàbitat.

Aprofitant la motivació dels nens i nenes de les classe de P-5 hem investigat  (com 
és, què menja, com es reprodueix…) sobre aquest animal tan curiós.

MOSTRA PROJECTE INSECTE PAL
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Després de molt investigar hem fet aquest projecte. 
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ELS DINOSAURES DE 2n A
Els nens i nenes de 2nA estem fent el projecte dels 
DINOSAURES.
 
Hem buscat informació i hem descobert moltes coses. 
Per exemple, ja sabem què vol dir la paraula dinosaure. 

També hem vist pel·lícules per documentar-nos molt bé 
i hem mirat llibres, revistes, contes, documentals, ... 
 
A plàstica hem fet rèpliques de dinosaure amb 
plastilina, i la veritat és que som uns artistes i ens han 
quedat molt bé. 

Per acabar, hem fet  grups i cada grup està treballant un dinosaure diferent. Ben 
segur que ens farem uns experts del dinosaure que ens ha tocat i ho podrem explicar 
molt bé davant  la resta de companys i companyes.  

Està sent un projecte molt maco i molt interessant!!!  

Quin triarem la propera vegada?
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Els nens i nenes de segon B estem treballant el projecte dels avions.  Per això hem 
portat diferents materials, hem cercat informació i hem compartit tot allò que nosaltres 
ja en sabiem.

Hem fet treballs individuals i en grups. També hem fet uns avions de paper que els 
hem fet volar al pati. I uns altres de plastilina que ens han quedat ben bonics.

Us hem de dir que està sent un projecte molt interessant

PROJECTE: ELS AVIONS
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EL MEU AMIC/GA I LA MEVA MASCOTA
Els alumnes de tercer hem treballat els diferents tipus de descripcions: de persones i d’animals.    Aquí teniu una petita mostra dels diferents treballs.
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Les nenes i els nens de la classe de QUART A  estem treballant les 
emocions i els sentiments... Hem buscat com s’escriuen i que signifiquen 

aquestes paraules que parlen de les nostres emocions: positives i 
negatives.

Una de les activitats que hem fet,  us la volem ensenyar:
“SOM UNA ESTRELLA”

Cada nena i cada  nen de 
la classe ha buscat cinc 

paraules boniques, 
per poder definir molt 

positivament a  un company o a  
una companya de la classe.

Paraules com:
“servicial, segura, 

afectuosa, respectuosa, bona, agradable, just, tranquil·la, amable,  
confiat, pacient...”

Estem molt contents i contentes, expressant tot el que sentim pels 
nostres companys i companyes.
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Les nenes i els nens de la classe de 4t B, hem fet un treball sobre els sentiments i les 
emocions que sentim. Una de les activitats que hem fet és:”Tots som una estrella”.

Cada nen i nena de la classe ha regalat una estrella de l’amistat a un company/a 
decorada i amb les qualitats positives que té.

Ens ha agradat molt fer aquesta activitat  perquè...
“Ets sents molt important, et fa sentir content, ets feliç perquè estàs amb un dels teus 
amics, passes una mica de vergonya, et dóna alegria, pots fer feliç a una altra persona, 
millora la relació i l’amistat, per expressar els nostres sentiments a l’altra persona, ets 
sents més segura i més tranqui·la.
“Aprens una lliçó dels companys... sents que agrades a una altra persona,ens ajuda a 
confiar més en els altres... et diverteixes fent l’estrella, et connectes amb els altres...” 
I...                
T’EMOCIONES ... Amb totes les estrelles hem format el NOSTRE ARBRE de NADAL
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5è A TRIEM UN NOM PER LA CLASSE!
Tot va començar quan a l’Elena no li agradava cridar-nos pel nom de 5èA. Va tenir la idea de 
posar un nom a la classe. Al cap d’un temps vam decidir fer una votació. Ens va costar molt 
escollir el nostre nom. Al final havíem d’escollir entre dos:

Endevineu quin va ser el nom més votat? Des d’aquell dia la classe es diu d’aquesta manera. 
Per grups o individualment, vam portar idees per la decoració de la classe. Van sortir idees 
xules que vam apuntar a l’ordinador. Després vam escollir les idees que més ens agradaven i 
vam expulsar les que eren innecessàries.
Ens agrada aquesta idea de fer vots, perquè tots nosaltres donem les nostres opinions.
Volem decorar la classe, l’interior i les finestres amb diferents superherois; ens volem fer fotos 
semblant superherois i superheroïnes, fer un cartell gegant i penjar-lo a la porta, disfressar-
nos per Carnaval de personatges amb superpoders... i moltes més coses boniques i divertides!
Per triar com volem que sigui el cartell de la porta, cadascú de nosaltres ha fet un disseny i hem 
de decidir quin volem i com ho farem.
Voleu veure algun dels nostres dissenys?

SUPERPETS

 

 ELS SUPERHEROIS I
LES SUPERHEROÏNES

 DELS ESTUDIS
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EL NOM DE LA NOSTRA CLASSE

Tot va començar fa unes setmanes quan a algú se li va ocórrer que seria divertit pensar un nom per a 
la classe amb el que tots i totes ens poguéssim sentir identificats. Ja que 5èB és, decididament, un nom 
ben avorrit.
Qui va voler va dir un nom. El nostre tutor David els anava apuntant a la pissarra i finalment cadascú 
va votar els tres que més li van agradar. Després vam fer una segona votació entre els noms finalistes 
com per exemple “Els Starlinators”, “La penya dels tigres” i altres que ara no me’n recordo, i el que va 
aconseguir més vots en aquesta segona ronda va ser el nom escollit.  Així va ser com vam decidir el 
nom guanyador, tot i que hi va haver nens i nenes que no estaven d’acord perquè no els agradava. Però 
l’han hagut d’acceptar perquè així és la democràcia. El nom escollit va ser el del Víctor, i ens va explicar 
que se li va ocórrer perquè va veure un dibuix de l’espai  que algú va portar per penjar a la paret.En els 
últims dies hem fet dibuixos, rètols , estrelles i maquetes per decorar la nostra classe i algunes són molt 
maques i originals. Crec que ara sí ja li agrada el nom a gairebé tothom! Molts/es de nosaltres ens sentim 
identificats/des amb aquest nom perquè el trobem divertit, com viatjar a la lluna, tocar les estrelles i 
veure-ho tot des d’allà a dalt. I com no, passar moltes aventures perquè ara ja no som 5èB, ara som:
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EL NOM DE LA CLASSE
Durant aquest trimestre els alumnes de sisè A hem triat el nom de la classe mitjançant votacions. El nom 
que va sortir va ser el dels “Mosqueters”.
Amb el nom triat van sorgir diferents propostes per saber l’origen dels mosqueters i hem fet diverses 
activitats: pintar un mosqueter, fer presentacions Power Point i explicacions sobre la seva història.
El treball s’ha fet de manera conjunta i han après molt sobre “Els tres Mosqueters” i sobre l’època en la 
que va ser escrita.
Aquí us deixem una petita mostra de la feina feta!
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Aquí teniu una petita mostra de les preguntes que vam fer:

Com i de que s’alimenten?
La seva alimentació és carnívora: mengen grills, mosques, 
cucs de seda, arnes. Mengen amb una llengua molt llarga i 
molt hàbil. 
Com són  les seves característiques? 
El nom camaleó significa “Lleó de terra”. Són rèptils 
escamosos. Tenen la cua llarga i corbada. Molts camaleons 
tenen el cap gran i els mascles poden arribar a tenir fins 
a tres banyes, que utilitzen a vegades per als combats.  El 
camaleó te el coll curt i de mobilitat limitada, cosa que 
supleix amb els seus ulls grans que pot moure de forma 
independent. El camaleó fa servir la llengua per caçar. 
Com canvien de color?  
Els camaleons canvien de color en pocs segons. Canvien 
quan se senten amenaçats i en resposta a la temperatura, 
la llum i altres alteracions ambientals.

6è B: INVESTIGUEM SOBRE  ELS CAMALEONS

Els nens i nenes de sisè B vam escollir ELS CAMALEONS com a nom de la nostra classe. Ara 
estem fent un projecte per saber-ne més.
Per fer-ho vam fer cinc grups, cada grup va pensar dues preguntes que els interessaven.
Durant uns dies amb l’ajuda dels portàtils i alguns llibres vam buscar informació.
I finalment vam fer una exposició.  
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1er Twinkle, twinkle/Brilla, brilla

Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are

Brilla, brilla, estrelleta
Com em pregunto el que ets
Dalt a sobre del món tan amunt
Com un diamant en el cel
Brilla, brilla estrelleta
Com em pregunto el que ets

Estrenem a la nostra revista una nova secció anomenada English Corner, (El racó de l’anglès). Es tracta de compartir 
amb vosaltres algunes de les coses que els vostres fills i filles treballen a la classe d’anglès. El tema d’aquest número 
és la “Cantada de nadales” que fem a l’escola. Seria interessant que, sobretot amb els més petits, les poguéssiu 
cantar a casa. Per raons d’espai, hem hagut de triar una nadala (carol) de cada cicle. Esperem que us agradin. Merry 
Christmas everyone!
EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL

P5 Floc de neu

Floc de neu, floc de neu,
petit floc de neu, petit floc de neu,
que cau del cel.

Floc de neu, floc de neu,
petit floc de neu,
caient, caient, caient, caient,
caient, caient, caient, caient,
caient, caient, al meu cap.

Floc de neu, floc de neu,
petit floc de neu, petit floc de neu,
que cau del cel.

Floc de neu, floc de neu,
petit floc de neu,
caient, caient, caient, caient,
caient, caient, caient, caient,
caient, caient, al meu nas

Floc de neu, floc de neu,
petit floc de neu, petit floc de neu,
que cau del cel.

Floc de neu, floc de neu,
petit floc de neu,
petit floc de neu,
caient, caient, caient, caient,
caient, caient, caient, caient,
caient, caient, a la mà
caient sobre el meu cap,
caient sobre el meu nas
que cau a la mà.
Floc de neu, floc de neu,
petit floc de neu.

P5 Snowflake

Snowflake, snowflake, 
little snowflake, little snowflake,
falling from the sky.

Snowflake, snowflake, 
little snowflake, 
falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling,
falling, falling, on my head.

Snowflake, snowflake, 
little snowflake, little snowflake,
falling from the sky.

Snowflake, snowflake, 
little snowflake,
falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling,
falling, falling, on my nose

Snowflake, snowflake, 
little snowflake, little snowflake,
falling from the sky.

Snowflake, snowflake, 
little snowflake,
little snowflake,
falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling,
falling, falling, on my hand
falling on my head, 
falling on my nose
falling on my hand.
Snowflake, snowflake, 
little snowflake.

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
and a happy new year.

Us desitgem un Bon Nadal
Us desitgem un Bon Nadal
Us desitgem un Bon Nadal
i un feliç any nou.

Us ha passat mai que a prop del dia de nadal han caigut flocs o floquets de 
neu, en anglès snowflakes o, en espanyol, copos de nieve? 
És com un petit premi per als que  els agrada l’època de Nadal i l’hivern. 
Moltes de les cançons de Nadal dels països més nòrdics parlen de la neu. 
La del concert de Nadal d’aquest any dels nens i nenes de P5 també. És 
la història d’un nen que es meravella amb la neu que comença a caure, 
especialment amb un dels floquets.

“Twinkle, twinkle little star” és segurament 
la nadala més tradicional per als més 
petits. Brilla, brilla estrelleta. Preguntar-
se què són les coses i de què estan fetes 
és el primer pas per a l’aprenentatge. 
La música d’aquesta cançó és d’origen 
francès i molt antic: 1761 i la lletra data 
d’un poema anglès de 1806.

1er Merry Christmas/Bon Nadal

MERRY CHRISTMAS!
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   ENGLISH CORNER 

So this is Xmas 
And what have you done 
Another year over 
And a new one just begun 
And so this is Xmas 
I hope you have fun 
The near and the dear ones 
The old and the young  
 
A very Merry Xmas 
And a happy New Year 
Let’s hope it’s a good one 
Without any fear  
 
And so this is Xmas 
For weak and for strong 
For rich and the poor ones 
The road is so long 
And so happy Xmas 
For black and for white 
For yellow and red ones 
Let’s stop all the fight  
 
A very Merry Xmas 
And a happy New Year 
Let’s hope it’s a good one 
Without any fear  
 
And so this is Xmas 
And what have we done 
Another year over 
A new one just begun 
And so happy Xmas 
We hope you have fun 
The near and the dear one 
The old and the young  
 
A very Merry Xmas 
And a happy New Year 
Let’s hope it’s a good one 
Without any fear 
War is over, if you want it 
War is over now  
 
Happy Xmas  
 

3er Jingle Bells/Que sonin les 
campanes

Dashing through the snow 
In a one horse open sleigh 
O’er the fields we go 
Laughing all the way 
Bells on bob tails ring 
Making spirits bright 
What fun it is to laugh and sing 
A sleighing song tonight 
 
Oh, jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh

CICLE SUPERIOR

Els nens i nenes de cinquè han preparat una mítica nadala dels anys 60. 
“Happy Xmas (War is Over)” és una cançó del músic britànic John Lennon. Si 
bé el tema figura com una cançó protesta contra la Guerra del Vietnam, es 
va convertir aviat en un himne nadalenc, apareixent en nombrosos àlbums 
recopilatoris de cançons nadalenques. 
La lletra es basa en una campanya de publicitat duta a terme a finals de 
1969 per John i la seva dona, Yoko, que van llogar tanques publicitàries i 
espais en revistes per incloure el lema “War Is Over (If You Want It)”, que 
es pot traduir al català com “La guerra ha acabat (si tu vols)”. Les ciutats on 
es va desenvolupar la campanya van ser Nova York , Tòquio , Roma, Atenes 
i Londres . Durant aquest temps, l’opinió pública d’ Estats Units s’havia 
posicionat de forma unànime en contra de la Guerra del Vietnam.

Ja és Nadal
I, tu què has fet?
Un altre any s’acaba
I un de nou comença
Ja és Nadal
Espero que us ho passeu bé
Els estimats que esteu a prop
Els joves i els grans

Molt bon Nadal
I feliç any nou
Esperem que sigui un bon any
Sense pors

Ja és Nadal
Pels dèbils i els forts
Pels rics i pels pobres
El camí és molt llarg
Bon Nadal
Pels negres i blancs
Pels grocs i vermells
Parem totes les lluites

Molt bon Nadal
I feliç any nou
Esperem que sigui un bon any
Sense pors

Ja és Nadal
I què hem fet?
Un altre any s’acaba,
I un de nou comença
Així que, Bon Nadal
Esperem que us ho passeu bé
Els estimats que esteu a prop
Els joves i grans

Bon Nadal
I feliç any nou
Esperem que sigui un bon any
Sense pors
La guerra sacaba, si tu ho vols
La guerra s’acaba ara

Bon Nadal

5è War is over

CICLE MITJÀ

L’alumnat de tercer canten “Jingle 
Bells.  Potser és la melodia nadalenca 
més coneguda i popular en llengua 
anglesa. Neu, trineus i campanetes, 
fan que aquesta nadala sigui alegre i 
molt divertida. 

Corrent ràpid per la neu
En un trineu obert d’un cavall
Pels camps anem
Rient tota el temps
Sonen les campanes del cavall
Fent els espirits brillar 
Què divertit que és riure i cantar
Una cançó anant en trineu aquesta nit

Que sonin les campanes (2)
Que sonin tot el temps,
Oh, qué divertit es pujar
en un trineu d’un cavall
Que sonin les campanes (2)
Que sonin tot el temps,
Oh, que divertit es pujar
En un trineu d’un cavall.

5è La guerra s’ha acabat
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JA S’ACOSTA EL NADAL
La Flautina aquest curs ens proposa que anem recollint les paraules que treballem a classe. Aquelles 
paraules que anem aprenent, que llegim en els nostres contes, que escoltem al carrer...per tal que les 
escrivim en un cartell, en una llibreta. De fet així les podem recordar millor i fer-les servir altres vegades, 
quan parlem o escrivim i d’alguna manera les fem més nostres.
A la revista de Sant Jordi us mostrarem un recull del que anem fent.

I ara que s’acosta Nadal us fem dues propostes: una és oferir-vos una poesia per tal que la pugueu llegir 
algun d’aquests dies de vacances. Des d’aquí volem fer un petit homenatge a aquells que encara feu 
pessebre amb els vostres fills o filles. 

Les figures de fang                      

Jo tinc un pessebre
petit i lluent, 
de suro i de molsa,
tot blanc de tants bens.

Figures i cases
d’argila i paper,
corrals amb gallines,
dos bous i un pagès.

Tres dones que renten
amb l’aigua d’un rec
i una altra que fila
i un vell que té fred.

Pastors que es desvetllen
d’un somni serè, 
i uns àngels que canten 
d’un núvol encès.

Jo tinc un pessebre
bonic com cap més. 

Ramon Muntanyola

BORLES DE LLANA

L’altra proposta que us fem 
és que feu borles de llana 
de diferents colors per 
penjar a l’arbre (d’una en 
una o fent garlandes) o per 
decorar aquestes festes la 
vostra llar. És molt senzill i 
ho podeu fer en família. 

Mirant amb atenció les 
fotografies segur que us en 
sortiran de ben boniques. A 
veure si us hi animeu!

La Flautina
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AMPA

TALLER DE SABÓ PER A PARES I MARES
L’AMPA de l’escola ha realitzat una sessió de com 
fer sabó per a rentar la roba. Ens han explicat una 
manera senzilla i practica de preparar la barreja. 
Necessitem ½ kg de sosa, 1 l. de suavitzant 
econòmic, 2,5 l. de sabó líquid,  ½ kg de sal, ½l. 
de vinagre, 1 pot d’activador del rentat de 1 kg, 
1,5 l. d’oli reciclat i 15l. d’aigua. Amb tota aquesta 
barreja disposarem de 20 a 25 litres de sabó líquid 
per a la rentadora. Un sabó que les que ja l’han 
utilitzat expliquen que deixa la roba tan blanca com 
la calç. El taller va estar a càrrec de Maria Vilchez, 
membre de l’AMPA.
Animeu-vos i  proveu-lo! 

ELS AVANTATGES DE L’AMPA
Les mares de l’AMPA porten des de setembre 
treballant per l’escola i pels seus alumnes. Volen 
donar importància al fet de formar part de l’AMPA 
i de totes les activitats i gestions que fan per tot 

l’alumnat. En aquest sentit, han treballat molt per 
tirar endavant aquesta associació de pares i mares 
fent presents a les informacions d’inici de curs, 
tots els aventatges aconseguits per als socis de 
l’AMPA. Aquests són producte d’un esforç econòmic 
i humà per part de l’AMPA dels quals en destaquem 
descomptes en comerços del barri, subvenció de 5 
euros en sortides, l’cantimplora d’aigua de regal, 
descomptes en bates i xandalls i moltes altres 
coses...
COL·LABORACIÓ EN LA LLUITA PER UNA 
EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT
Des de fa molts anys,  l’AMPA, ha col·laborat en 
molts actes de reivindicació per una educació 
pública de qualitat. Enguany, a més de ser molt 
fidels a portar cada dimecres la samarreta groga, 
han elaborat una samarreta groga gegant que han 
penjat a l’entrada de l’escola.

ENDAVANT AMB LES EXTRAESCOLARS
L’AMPA, ha treballat molt per organitzar les extraescolars d’aquest curs. Degut a la crisi que a tots ens 
perjudica, ha resultat molt complicat poder tirar endavant els diferents equips de bàsquet i futbol sala. 
Per sort, l’escola compta amb dos equips que són tots dignes representants esportius de la nostra escola. 
La resta d’extraescolars que també és realitzen són sevillanes, zumba i estudi. Estigueu pendents perquè 
també s’oferiran altres extraescolars esporàdiques.
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