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Castanyada a l’Escola
Dimecres 31 d’octubre vam celebrar la festa de tardor: la Castanyada.
Va ploure i feia fred... Temps de tardor... i per això vam fer la Festa dins l’Escola. Al matí, els padrins
van anar a buscar els seus fillols, van recollir fruita de les paradetes. A la tarda, els alumnes van escollir
el seu tros de pastís i amb unes bones castanyes.
Moltes Gràcies a les famílies per la vostra col·laboració en l’elaboració de pastissos i preparació de les
fruites... agrair la vostra presència a l’acabament de les classes.

PODEU FER UNA ULLADA A LA WEB DE L’ESCOLA!!!
CAMINS D’APRENENTATGE (Educació Infantil)
CAMINS... cada camí esdevé un espai d’aprenentatge amb un grup d’alumnes i molt de treball de
preparació i de coordinació de l’acció de les mestres.
Els alumnes interactuen en un nou espai en grup reduïts, on poden descobrir i aprendre per ells
mateixos fent servir l'experimentació, la manipulació i el joc.
Cada camí ha estat proposat per aconseguir aprenentatges significatius amb diferents tipus de
materials. S'afavoreixen converses, raonaments, reflexionar sobre el que ja sabem per ampliar
coneixements i aprendre coses noves.
La motivació dels alumnes es considera fonamental, el fet de decidir lliurement a quin camí aniran vol
afavorir una actitud de curiositat i participació aprenent a ser i actuar d'una manera cada vegada més
autònoma però al mateix temps demanant a l’alumne un nivell alt d’atenció i dedicació en allò que fa.
Al treballar amb grups internivells s'afavoreix el treball cooperatiu i l'ajuda d'uns alumnes als altres. A
més pel fet de ser grups reduïts, també s'afavoreix una atenció més individualitzada.
No només aprenen els alumnes!!! El rol de les mestres es modifica profundament tant pel que significa
la preparació “de la sessió” en coordinació amb l’equip com pel desenvolupament de les actuacions en
el desenvolupament de l’aprenentatge de l’espai.
El paper del mestre continua sent essencial per transformar l’aula i crear situacions d’aprenentatge
col·laboratives entre els alumnes. La interacció dins l’equip de mestres esdevé tan important com la dels
propis alumnes.

CAL RECORDAR ...
DATES ACTIVITATS MES DE NOVEMBRE:
 Dimecres 7 de novembre: Banda ampla Auditori de Barcelona ( 5è i 6è)
 Divendres 9 de novembre: English Theatre (4t, 5è i 6è) 10:00 h








(1er, 2n i 3r) 11:30 h
Dilluns 12 de novembre: Sortida de tardor a Mas Banyeres. “El bosc a la tardor”
Tot el dia (3r, 4t, 5è i 6è) CAL PORTAR DINAR
Dilluns 19 de novembre: Palau de la Música. “Cobla 2.0” (3r i 4t)
Dijous 22 de novembre: Jugatló (Narcís Sala) (2n) 10h
Divendres 23 de novembre: Festa Major de la Sagrera. Espectacle de màgia (3r i 4t) Matí
Dilluns 26 de novembre: Taller a l’aula pel projecte dels volcans. (1r)
Dimarts 27 de novembre: Caixaforum Taller musical “El viatge del cargol” ( 1r i 2n)
Taller “Cicle de l’aigua” (3r)
Dimecres 28 de novembre: Sortida i taller “A l’abordatge” al Museu Marítim de Barcelona (1r)
Taller “Cicle de l’aigua” (4t)

Recollida d'aliments per la Festa Major
L’Escola, com cada any vol col·laborar, en la gran recollida d'aliments que es farà coincidint amb la
Festa Major de la Sagrera entre els dies 16 i 26 de novembre.
Aquesta Campanya de recollida d’aliments bàsics es fa per entregar al rebost d’aliments del barri
gestionat per Càrites que reparteix aliments a la gent més necessitada.
Les famílies que ho desitgin podran col·laborar lliurant els aliments a l’escola.
Tothom hi pot col·laborar portant preferentment aliments de llarga durada.

MOLTES GRÀCIES PER
LA VOSTRA PARTICIPACIÓ

LA VEU DE L’AMPA
Benvolgudes famílies de l´Estel!!!
Ja hem arribat al novembre, deixant enrere les castanyes, panellets, moniatos……., i ens encaminem
cap el Nadal!!!! En breu es començarà a muntar la decoració a l´escola……
Com cada any, es farà una tria de les joguines que tenim al menjador, si feu neteja a casa ens podeu
portar les que estiguin en bon estat, jocs de taula, trencaclosques, ninos…
Com en altres ocasions, el menjador de l´escola, dedicarà un dia a plats típics d´altres països, aquest
mes serà el
dijous dia 22
i els nostres nens i nenes tindran la jornada nord
americana….uuuummmmm....!!!!
Hem començat amb la Loteria de Nadal!! Ja la podeu comprar a les vostres delegades i a la Vicky.
Vinga, que aquest any si que toca!!!!!!!
LA JUNTA DE L´AFA
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