INTERCANVI
amb Petit Món
El dia 9 de novembre tots els
VIsabuelos (sisè de primaria)
començàrem el viatge d’intercanvi a
Castelldefels amb l’escola Petit Món.
El primer dia després de conèixer a
les nostres parelles vàrem fer moltes
activitats amb ells. Per exemple, una
bossa petita amb paperets en el que
tu escrivies els teus sentiments, etc...

LA MAGIA DE LA

Al dia següent vàrem anar d’excursió
a Barcelona, on visitàrem La Pedrera,
La Sagrada Família, el barri Gòtic i
altres llocs més. Ens ho hem passat
molt bé, hem estat molt bé amb la
nostra família d’acollida, volem tornar
a viure aquesta experiència.
El divendres anàrem al Castell de
Castelldefels i després a la platja on
menjàrem i jugàrem molt.
L’últim dia, dissabte, vàrem estar amb
la família del nostre company de Petit
món.
Ens ho hem passat molt bé, hem estat
molt bé amb la nostra família
d’acollida, volem tornar a viure
aquesta experiència.

cuentos de la mano de sus profesores/as; los que
ya saben de la visita a la biblioteca sueñan con
hadas, duendes, bosques encantados e historias
fantásticas; y para los más grandes es un punto
de encuentro e intercambio de ideas. Todo esto en
un ambiente relajado y placentero.

Carla X i Mencia

BIBILIOTECA
Este año la biblioteca se ha convertido en un
lugar con magia y encanto. Su entorno rodeado
de naturaleza, da a toda la comunidad escolar
el ambiente propicio para adentrarse en la
magia de la lectura. Los más pequeños conocen,
por primera vez, la magia de la lectura y los

¡Siiiii! Este año la biblioteca es un lugar de
lectura, de estudio y de reencuentro de todas
las edades, donde los sueños y la imaginación se
convierten en realidad.
Todo el grupo de bibliotecarios os damos la
bienvenida y estamos felices de formar parte de
esta nueva etapa. ¡¡¡¡¡ Bienvenidos !!!!!

COOPERATIVA
IMAGINA I FES
Hola somos la cooperativa Imagina i
Fes de 1º de
ESO. Este
viernes
vamos a
hacer unas
galletas de
jengibre, es
nuestro
producto de
venta para la
fiesta del
invierno y
queremos
que las probeis.
Si os gustan nos podeis hacer
pedidos y así nosotros nos
organizamos. También las podemos
personalizar.
Tenemos muchas ideas y ganas de
hacer cosas, así que en las siguientes
semanas os iremos informando.
Gracias por vuestra colaboración

VISITEM L’IVAM
Hola, som els Triforce ! ( tercer de primaria)
Hem anat al IVAM i
hem vist la sala 7,
“Ciutats imaginaries”.
Hem vist moltes ciutats
imaginaries molt xules
i una de metall.
També hem vist com és
València ara i com era
abans.
Vosaltres podeu fer en
la vostra casa ciutats
imaginaries, de segur os eixiran molt xules.

Un bes. Els Triforce.

A ESCOLETA ENS AGRADA
COMPARTIR
Els escoleters hem començat de nou la
nostra aventura d’anar a la Residència
tots els
dimarts.
El iaios
estan
molt
contents
i nosaltres també. En agrada compartir
cançons, endevinalles e històries.
Enguany
anem a fer
murals,
tallers de
cuina,
photocall,
ceràmica i moltes coses més que ja ens
anirem contant.

Som: “Gent de jardí “
Ayudamos a la gente, por ejemplo:
Ayudamos cuando hay
algún problema.
Ayudamos a resolver
conflictos.
O si queréis una
pelota.
Y si os hacéis daño nosotros llamaremos a un/a profe.
También recogemos los papeles del suelo.

Cooperació amb alumnes
de Carolines
Els alumnes de 3er de la ESO estem fent
un treball conjunt amb els alumnes de 3er
d’un altra escola cooperativa (les
Carolines). Estem fent un treball sobre
nutrició. Esta activitat l’estem fent
mitjançant Drive a l’assignatura de
biologia. Ara estem fent les exposicions
finals i posteriorment ens coneixerem.

