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DESTAQUEM ...

Yolanda, mare d'Eva (5è) i Vera (1r)



PAU



Jordi González, familiar de Vera (1r) i Eva (5è)



equipament de l'escola

BREUS

delegats i sots-delegats

Grups Interactius



L'ESPAI D'INFANTIL

Eva Garcia

"Quan hem baixat de l'autocar, hem esmorzat i hem
caminat fins la Granja. Allà hi havia molts animals
(cavalls, cabres, un porquet molt gran, gallines, un
conill, una vaca i ànecs). Després, la Maria la
Castanyera ens ha explicat un conte a la vora de la
xemeneia, que estava encesa. Ens ha dit que si fem

silenci, podem escoltar un mussol malvat que vol intentar fer desaparèixer tots els
castanyers. Ens ha ensenyat les paraules màgiques per a poder trobar-los: Pituflí,
pituflà, castanyes volem trobar. Després de collir castanyes, hem fet panellets. El gat
Marrameu és amic del mussol malvat"





L'ESPAI DE CICLE INICIAL (1r i 2n)

Aquí tenim a les dues classes de primer en el seu primer dia de piscina. Tots estan molt
emocionats.

I els de segon, repeteixen piscina tots súper contents ja que l'any passat se'ls va fer molt
curt.





L'ESPAI DE CICLE MITJÀ (3r i 4t)

Marc Agea

"Primer de tot, vam
conèixer al Xavi i l'Estrella,
que són les persones que
hi treballen.
Vam estar parlant de tot el
que fa referència a l'hort:
com es diu la persona que
el cuida, quines eines
s'utilitzen, tipus de plantes i
diferents arbres fruiters.
Van fer grups i van fer
columnes de 4 o 5 i amb un
punxó van fer un forat i van
plantar 4 tipus de verdures.

Ens van ensenyar un truc!

Fer un forat ràpid a la terra
amb el punxó, per poder
plantar encara que la terra
estigui seca! Ens van
ensenyar un hivernacle i
van explicar el seu
funcionament.

I fins aquí l'excursió. Em va
agradar molt!!"



Joel Garcia

"Aquest primer
trimestre a 4t
treballem el Cos
Humà. Per aquest
motiu, a la nostra
classe, en Rafel (tutor)
ens ha dividit en 6
grups, i a cada grup hi
ha 4 persones. Portem
informació pel grup i a
casa la busquem.
Després a la classe
ens ajuntem i
ensenyem el que hem
portat al grup".

Les tres veuetes del
conflicte

Irene Cruz

"Nos han venido a explicar cómo arreglar las cosas, de manera positiva, buena o
mala. A través de juegos como el parchís nos han enseñado cómo reaccionar
cuando, por ejemplo algunos hacían trampa y cómo debía arreglarse la situación
hablando"



L'ESPAI DE CICLE SUPERIOR (5è i 6è)

Marc Vidal

Eva Domingo
Ingrid Prats
Alumnas de 5º



Judith, alumna de 6º



JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE
CASTELLDEFELS - CROS ESCOLAR

"Va estar ben organitzada i els nens i nenes s'ho van passar molt bé. Haurien de fer-
se més jornades esportives populars al poble. És molt important inculcar als infants
els valors de l'esport. Bo per cos i ment".

Mar, mare de'n Roc (P5A)



L'ESPAI DE MÚSICA

Santa Cecilia

Dia de la Música

Cantata de Nadal



LECTURES RECOMANADES

EL INTRUSO

OJO CON LOS NÚMEROS

YO VOY CONMIGO

SHERLOCK HOLMES I EL CAS DE LA JOIA BLAVA

JA SÉ LLEGIR:

ESTIC APRENENT A LLEGIR:

UN GRAN DIA DE RES

AGAFAR I DONAR

LLEGIR SENSE SABER-NE:



¡PATÉNTALO! EL LIBRO DE LOS INVENTOS ÚTILES Y DISPARATES DE LA
HISTORIA

LES PERERES FAN LA FLOR BLANCA

TOTS ELS LLIBRES QUE APAREIXEN EN AQUESTA SELECCIÓ ELS PODEU TROBAR A LA XARXA DE
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

EL LIBRO DE GLORIA FUERTES: ANTOLOGÍA DE POEMAS Y VIDA

Lourdes, mare d'Eudald (6è) i Aleix (3r)

LA VIDA QUE APRENC

ADULTS:

UN MONSTRE EM VE A VEURE / UN MONSTRUO VIENE A VERME

JOVES

PODRIES/ PODRÍAS

LLEGEIXO MOLT BÉ:



CROSSWORDS



CROSSWORDS



EXTRAESCOLARS CURS 2017-18







Dia 1: Festivitat de Tots Sants. Escola Tancada



INFORMACIÓ MENJADOR MES DE NOVEMBRE



A la web de l’empresa www.elmenudelpetit.es podreu visitar fotografíes de les
activitats.Racó Escola / Escola Llúis Vives/ contraseña: elmenudelpetit2028



Mª Jesús Pina, Directora de l'Escola Lluis Vives

L’escola i les famílies

"Les nenes i els nens aprenen més del que fem que del que diem" Wolters Kluwer

Ibay, Alumne de 2n B



Mònica Molina, Mare d'Ingrid Prats, de 5è B

“Una Malamadre con poco tiempo y mucho sueño cree que el mejor desmaquillante son las
toallitas de bebe”

Mestres, families, alumnes!! Voleu participar en aquest apartat? Envieu-nos els
vostres escrits, dibuixos, o el que vulgueu i sortirà a la nostra revista. La nostra
adreça és: revista@escolalluisvives.cat

“Lo mejor que le puede pasar a una Malamadre es que el veroño se alargue y no haya que hacer
cambio de armario”

www.clubdemalasmadres.com



AFA Lluis Vives
Passeig del Ferrocarril, 266
08860 CASTELLDEFELS

Telf: 93.665.63.53
www.escolalluisvives.cat

Alumnes, mestres, families!!!

Aquesta revista és la vostra
revista.

Teniu una recepta que voleu
compartir? Escriviu poesia o
contes? Heu fet una sortida
últimament i ens la voleu
recomanar? Us convidem a
fer-ho mitjançant aquesta
adreça de correu electrònic:
revista@escolalluisvives.cat

Animeu-vos!!

CONCURS: PREMI A LA MILLOR FOTOGRAFIA DE LA TARDOR

La participació a aquests concursos implica l'acceptació de totes les bases i normativa
dels mateixos, així com els canvis que l'AFA pugui dur a terme per causes justificades.

CONCURS: ESCOLLIM LA NOSTRA MASCOTA I EL SEU NOM
EQUIP AFA:

Mònica Molina
Yolanda González
Raquel Aranda
Elisabet Boch


