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L’ESTEL SURT DE L’ESCOLA
Com una oportunitat d’obrir-nos a l’entorn i omplir la motxilla
dels nostres alumnes d’experiències i vivències.

P3 sortida al parc de bombers
Els més petits havien de descobrir moltes coses dels bombers. Van
poder mirar, escoltar, tocar, pujar al camió, posar-se el casc...viure
de prop l’aprenentatge que seguirà a la classe.

P4 i P5 Joc Viu
Al Poliesportiu del Clot van ballar diferents ritmes i van veure una
obra de titelles relacionada amb el fons del mar.

CI Sortida al Palau de la Música “Trencadís de cançons”
Opinions dels alumnes: Totes les cançons eren molt boniques. La cançó dels bombers va
ser la més bonica. Em va agradar el sostre de vidre.

2n participa en la VIII edició de la JUGATLÓ de Sant Andreu
Un matí de Jocs Cooperatius i Tradicionals amb monitors i nens d’altres
escoles. Jocs d’atrapar, paracaigudes, jocs d’ajudar a saltar als companys,
unir una cadena ajuntant molts nens...Les activitats es van fer al camp de
futbol de la U.E. St Andreu.

2n Visita al Museu Egipci
Van veure figures antigues de faraons, sarcòfags,
jeroglífics... Van momificar una mòmia amb benes.
Després van llegir un jeroglífic màgic perquè la
mòmia tingués molta riquesa i sort a l’altra vida.

Participar a la Festa de La Sagrera. 3r
La Festa del Barri és un gran moment per participar en activitats de
l’entorn i en accions solidàries.

Taller a l’aula d’energies renovables 4t
Biosfera va organitzar el taller d’energies: solar, hidràulica, eòlica...
amb una part teòrica en un Power Point i més tard van fer el treball d’experimentació al pati. Uns cotxes petits
amb una placa solar que corrien o no, segons la llum solar que rebien. Per
acabar tothom va fer un molinet de paper.

CS Sortida Cosmocaixa “That’s Musical”
Opinions dels alumnes: Ens ha agradat perquè la música era molt
divertida i el vestuari original. Els artistes ho feien molt bé i cantaven molt bé, podien arribar
a notes altíssimes.

Sortides a diversos espais i amb diverses finalitats: fer un treball específic, visitar un
lloc d'interès, gaudir d'una activitat d'esbarjo i convivència. La multiplicitat d'experiències que
ofereixen les sortides fan que siguin el nucli i la referència del propi treball escolar.
Les vivències, la convivència i la cohesió del grup que viuen els nens fora de l'aula tenen tanta
importància com la dinàmica de les classes.

La Sagrera Es Mou
L’Escola vol expressar la nostra gratitud al conjunt de les famílies
que han col·laborat en la recollida d'aliments.
L’entitat La Sagrera Es Mou, que també ha expressat el seu
agraïment, és qui s’encarrega d’entregar al Rebost Solidari del
barri els aliments que posteriorment reparteix a la gent més
necessitada.

CAL RECORDAR ...
DATES ACTIVITATS MES DE DESEMBRE:
 Dilluns 18 de desembre Infantil se’n va al TEATRE TANTARANTANA “Pastorets, cap a Betlem”





Dimecres 20 de desembre: Entrega d’informes a Primària
Dimecres 20 de desembre: Concert de Nadal
Ed Infantil i CI a les 9:30h
Cicle Mitjà i Cicle Superior a les 11:00h (aproximadament)
Divendres 22 de desembre: Caga Tió a Ed. Infantil i a CI, a l’escola.

MODIFICACIÓ HORÀRIA
Divendres 22 de desembre: horari lectiu de 9:00h a 13:00h, horari
de menjador 13:00h a 15:30h
LA VEU DE L’AMPA
Benvolgudes famílies de l´Estel, ja estem al desembre i arriba el Nadal…….
Com ja sabeu es un mes ple d´activitats, aquí en teniu l´agenda:
* Dimecres 13 jornada de portes obertes a piscina.
* Aquest any la data del concert de Nadal ha canviat, serà el dimecres dia 20, però com sempre meravellós!!!
* El divendres dia 22 hi haurà horari intensiu i no hi ha extraescolars ni servei d´acollida, però tindrem sessió de
cinema organitzada pels alumnes de 6è!!!!
Les entrades seran a 3€ amb crispetes i suc. En breu es posaran les entrades a la venda.
Dintre de les activitats que organitzen els alumnes de 6è, el dimecres dia 13 tindrem la venda del berenar.
També han preparat una super panera amb cava, torrons, neules........En pocs dies la veureu en el vestíbul de
l´escola
i podreuAcomprar
elsARRIBAR
números LES
pel sorteig
als mateixos
alumnes, que serà el dia 20 després del concert.
US ANIMEM
FER-NOS
VOSTRES
COL·LABORACIONS
*Pels que encara esteu adormits.......encara queda loteria del Nadal, espavileu que aquest anys segur que toca!!!
Per últim volem agrair a les 26 famílies que el passat 28 de novembre vau assistir a l’assemblea anual de l´AMPA.
Com sempre podeu consultar tota la informació a la Web de l´AMPA.

Que passeu tots un Bon Nadal!!!!
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