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DIRECCIÓ
LACASTANYADA
El 
dimarts 31 d’octubre celebrarem la tradicional festa de la castanyada. Com el curs passat, agrairíem
la col·laboració de les famílies: cada nen/a hauria de portar una dotzena de castanyes amb el tall fet per
evitarquepetinal’horadecoure-les.
Durant la setmana, cada cicle prepararà un tastet de tardor per a tots els alumnes de l’escola, que ens
menjarem,juntamentamblescastanyesalatarda.
Recordeu que els alumnes de 5è, segons consta al calendari, no assistiran a l’Escola de Música per
podercelebrar
lacastanyada.
Recordeu també, que a partir de les 5h de la tarda, l’AMPA organitza una castanyada per tots aquells
que us pugueu quedar a celebrar-ho. Es demana que les famílies portin alguna cosa per a berenar i
compartir.
SETMANADELACIÈNCIA
Entre el 20 i el 24 de novembre celebrarem la setmana de la ciència. Durant aquests dies, diferents
grups d’alumnes faran presentacions a companys d’altres cursos sobre aspectes treballats a classe
relacionatsamblaciència.
El vespre del divendres 24 es farà la Nit Astronòmica. Una vetllada que s’organitza des de l’escola
amb col·laboració de l’AMPA i l’Associació Astronòmica d’Osona. Els alumnes de sisè faran les
presentacionsdelsseustreballssobreaquesttemaalessevesfamíliesiatothomquehivulguiassistir.
I coincidint amb la Setmana europea de prevenció de residus, es celebrarà el popular mercat de les tres
R

eldiumenge26denovembre.
DELEGATSDE
CURS
Com cada any els diferents grups classe escullen els
delegats de curs que assisteixen mensualment a les
reunions amb la directora per tractar diferents temes que
estreballenal’aulaal’horadetutoria.
A la imatge podeu veure els delegats d’aquest curs que
van assistir a la primera reunió on es va parlar dels
exteriors de l’escola: neteja, torns de les pistes,
propostes de millora… i es va fer entrega del material
d’esbarjo.
TRANSPORTURBÀ:
Aquest mes d’octubre l’Ajuntament de Vic ha posat en marxa noves línies i horaris de bus urbà. Podeu
consultar noves rutes que coincideixen en horaris d’entrada i sortides de les escoles, com també
connectaambleszonesesportivesipermetenreforçarlesconnexionsentransporturbà.
A més, els infants de 4-16 anys poden viatjar de forma gratuïta adquirint la targeta T16. Podeu trobar més
informacióa:http://dom.cat/1c8l

ED.
INFANTIL

Degut a les condicions meteorològiques, es va canviar la sortida a Viladrau dels alumnes de P4 i P5 que
hi
haviaprevistapel19d’octubre.Esfaaquestasortidaavuid
 ijousdia26d’octubre.
Aquesta setmana, els alumnes de P4 i P5, han començat els Ambients. Tal i com es va explicar a la
reunió d’inici de curs, els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a
partir de diferents propostes els alumnes poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar,
imaginar, descobrir, relacionar-se… Aquest trimestre els alumnes poden escollir entre els següents
ambients: Llum, Color, Natura, Sensitiu, Moviment, Mesures i Teatre. Els alumnes de P3 començaran a
participaralsAmbientsdesprésdeNadal.
El 
dilluns 30 d’octubre al matí, tots els alumnes d’Infantil prepararan panellets pel tastet de tardor que
esfaràeldia31percelebrarlaCastanyada.
El dia 15 de novembre els alumnes de P5 faran una activitat de foment de la lectura organitzada per la
Biblioteca Joan Triadú. Aquesta activitat es realitzarà a l’escola i consistirà en la presentació de diferents
contesmoltinteressantsqueespodranquedaralesaulesdeP5unesquantessetmanes.

CICLE
INICIAL

Degut a condicions meteorològiques, es va canviar la data de la sortida a Puiglagulla que hi havia
previstapel18d’octubre.Aquestasortida
esvaferelpassatdimecresdia25d’octubre.
El dimarts 14 de novembre, al matí, els alumnes de 1r visitaran el Mercat municipal de Vic i passejaran
pel mercat de la Plaça Major observant, sobretot, les parades de fruita, verdures i bolets per continuar
treballanteltemadelatardor.S´aprofitaràpertreballarlesdiferènciesentreambdóstipusdemercats.
El dijous 30 de novembre, al matí, els alumnes de 1r i 2n aniran al Teatre Atlàntida de Vic a gaudir de
l’espectacle Mobilus a càrrec d’Addaura Teatre visual. Per a més informació podeu consultar la web
https://www.diba.cat/web/anemalteatre/programes

CICLE
SUPERIOR
El dijous passat, els alumnes de 6è van rebre la primera dosi de vacuna de les 3 que s’administraran
durantaquestcurs.
Del 25 al 31 d’octubre els alumnes de Cicle Superior realitzaran el projecte “Paraules de tardor” en el
que treballaran la poesia. Recitaran els poemes el dia 31 d’octubre al matí per tots els nens i nenes
del’escola.
El divendres 3 de novembre al matí, els alumnes de 5è faran la sortida al riu que estava prevista per
aquesta setmana passada i que es va haver de suspendre a causa de la pluja. Aniran a fer la
inspecció al tram del riu Mèder que l’escola té apadrinat. Recolliran mostres d’aigua i faran
observacionsperaportarlesdadesalProjecteRius.
Del 13 al 17 de novembre els alumnes de 5è aniran de colònies al Camp d’Aprenentatge de Les
Obagues a Juneda (Les Garrigues). Durant l’estada treballaran l’elaboració i transformació dels
aliments,elsanimalsilesfeinesdepagès,l’apicultura,elpaisatgeilagestiósostenibledel’edifici.
En relació a la setmana de la ciència, el dimecres 15 de novembre els alumnes de 6è aniran a
Barcelona, al Cosmocaixa i faran una activitat del Planetari relacionada amb els treballs que estan fent
sobre Astronomia. Els alumnes que es queden a dinar a l’escola ha de portar l’esmorzar i aigua. En el
marc d’aquesta setmana, el divendres 24 de novembre al vespre, els alumnes de 6è presentaran els
treballsquehanrealitzat.

