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Se aproxima la primavera y con ella, los días más largos,
los colores vivos en la naturaleza, el sol, ...

Aprovechemos todo esto y salgamos con nuestros hijos.:
una tarde en el parque, una pequeña excursión a la
naturaleza, ...

Con todo esto, no sólo estamos reforzando los lazos
familiares al hacer una actividad juntos, sino que, además,
podremos enseñar a nuestros hijos cómo todo en la
naturaleza, tras el invierno, comienza a recobrar vida:
flores de distintos colores, pájaros cantando, mariposas
volando, insectos arriba y abajo,...

Todo desprende vida, una vida que debemos aprovechar a
cada segundo.

¡Bienvenida PRIMAVERA!

EQUIPO AFA
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INFÀNCIA I PANTALLES: CONSELLS PER
UNA BONA SALUT VISUAL

L'aparició de les pantalles en la vida dels nens i les nenes és inqüestionable. La indubtable
atracció que exerceixen per a ells també. Entre els professionals, especialment els que es
dediquen a tenir cura de la salut visual, hi ha preocupació pels efectes a curt, mitjà i llarg
termini de l'ús dels diferents dispositius, ja que ens trobem davant d'una realitat recent per
la qual encara no hi ha massa estudis científics.

Per minimitzar els efectes indesitjables sobre la visió, el Servei d'Oftalmologia ha
desenvolupat una sèrie de consells en l'ús de pantalles. Encara que la nostra inspiració són
els nens, nenes i joves, aquests consells són útils també per als adults.
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PREMI A LA MILLOR FOTOGRAFIA
DE LA TARDOR

I aquí tenim a Andrés Vázquez, guanyador del Premi a la Mil lor fotografia de la
tardor, rebent un petit obsequi de mans de l'equip AFA. Enhorabona!
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L'ESPAI DE CICLE INICIAL (1r i 2n)

2n assisteix a un tal ler de joguines ecològiques

Les joguines fetes amb materials naturals
com ara la fusta, paper, l lana, …
eduquen la sensibi l itat ecològica.

En aquest tal ler els nens i nenes de
segon curs han après les 3R: Reduir,
Reutilitzar i Reciclar.

- Reduir: Estalviant recursos i no
comprar més del que necessitem.
- Reutilitzar: No donar per inúti l una
joguina fins que no serveixi per a res
més.
- Reciclar: Si un objecte no es pot
aprofitar per al seu us propi, s’ha de
facil itar la seva transformació.

Ha estat un tal ler molt interessant!
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L'ESPAI DE CICLE MITJÀ (3r i 4t)

4t visita les mines prehistòriques de Gavà

"Una vez hemos llegado, hemos
desayunado. Hemos entrado en una
especie de cine donde nos han mostrado
una grabación. En la mina nos han
puesto un casco y hemos visto objetos y
materiales típicos de la prehistoria: un
mineral de color verde con el que hacían
collares y pulseras, hachas de piedra y
madera, ...

Hemos visto unas imágenes muy
realistas de hombres del paleolítico
cazando, quemando cereales, ... Luego
hemos hecho un taller donde hemos
alisado una piedra y con una máquina
llamada ballarina hemos hecho un
agujero en la piedra y le hemos puesto
una cuerda y así, hemos hecho un
colgante. Me ha gustado mucho".

Joel, 4t B
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L'ESPAI ESPORTIU

Jornades d'Handbol i de Natació benjamí i infanti l

Aquest mes els dinamitzadors d’esports de les classes han tingut una mica més de feina
informant de dues jornades esportives, la de Natació, celebrada el passat dissabte 24 de
febrer, i una jornada d’Handbol, celebrada el dissabte 1 7 de febrer.

Gràcies a tots els participants d’ambdues jornades.
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Amb l'arribada de la primavera, el cel s'omple de papallones. Grans, petites, amb colors l luents o
foscos, és tota una maravella veure-les volar.

La Diana, mare de la Gina i la Beth de P5 ens fa arrivar un pòster on veurem diferents tipus de
papallones. Podem aprofitar una sortida per la natura a veure quantes d'aquestes papallones
podem veure.

Aquest és el link per a que podeu descarregar aquest pòster:
http://www.catalanbms.org/pdf/Poster_papallones_catalunya.pdf

PAPALLONES
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EL CARNAVAL ARRIBA A L’ESCOLA /

EL CARNAVAL LLEGA A LA ESCUELA /

CARNIVAL ARRIVES AT THE SCHOOL /

CARNAVAL ARRIVE A L’ÉCOLE

Un año más llega el carnaval a nuestra escuela / One more year the carnival comes to our
school.

Enguany hem fet un recorregut per la història de la humanitat / Cette année nous avons fait un
parcours par l'histoire de l'humanité.

Els més petits de l’escola, els alumnes d’infantil, han omplert el pati de coloraines i sargantanes
/ The youngest ones in the school have filled the playground with colours and lizards.

Lagartijas? Preguntareis / Lézards? Vous vous demanderez pourquoi.

Doncs sí, vestits de blau, verd i vermell, i amb una sargantana al pit simulant el trencadís, han
rendit homenatge al gran Gaudí i a una de les seves grans obres, el Parc Güell, una de les icones
del modernisme català / Dressed in blue, green and red, and with a lizard on the chest simulating
“trencadís”, they have paid homage to the great Gaudí and one of his great works, the Park
Güell, one of the icons of Catalan modernism.

Posteriormente, han comenzado el desfile los grandes de la escuela, los alumnos de primaria /
Après, le défilé des grands de l'école, les élèves de l'école primaire a commencé.

De l’Època Medieval ens han arribat uns mosqueters ben guarnits acompanyats de belles
damisel.les / From Middle Ages we have received welldressed musketeers accompanied by
beautiful damsels.

Romanos y romanas nos han visitado de la Edad Antigua y como, no, una representación del
pueblo galo: el druida Panoramix, con sus pócimas milagrosas y el forzudo de Obelix / Romains
et Romaines nous ont rendu visite depuis l'Antiquité et, bien sûr, une représentation du peuple
gaulois : le druide Panoramix, avec ses potions miraculeuses, et le costaud Obélix.

Ferotges víkings del cicle superior han envaït la nostra escola, acompanyats de valents cavallers
i fins i tot el nostre professorat ha vingut caracteritzat segons les diferents èpoques: Modernista,
Edat Mitjana, Edat Antiga i Contemporània / Fierce Vikings have invaded our school,
accompanied by brave knights and even our teaching staff has been characterized by different
eras: Modernist, Middle Ages, Old and Contemporary Ages.

Días más tarde, nuestros alumnos han realizado un juicio y nuestro rey del carnaval ha sido
declarado culpable / Quelques jours plus tard, nos élèves ont fait un procès et notre roi du
carnaval a été condamné.

Esperem que el proper any sigui salvat. A reveure! / We hope that next year he could be saved.
Good bye!
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ALEGRIA, BALLARUCA I DIVERSIÓ A LA RUA
INFANTIL DE CARNAVAL DEL POBLE

"Va arribar el gran dia i es
van aixecar els dos molt
aviat, mama avui si, no?
Avui ens posem la
disfressa del llangardaix,
oi?? I anem a la Rua? Per
tot el poble? Si veiéssiu
amb la cara que m'ho
deien... tornaria a enganxar
10.000 gomets més!!!

És el Quart any que
participem en la rua amb
l'escola i el Nil que va a
primer, està encantat, llueix
la seva disfressa pel poble,
és troba amb amics, amb
veïns i a tots els saluda
emocionat. I la Noa, amb 2
anys, ja ha anat a 3 rues!!!
Era la més petitona, però
va ballar, cantar i gaudir
com qualsevol altre.
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Maria Badia, mare de'n Nil de 1r A

Aquest any ha suposat un
esforç anar a la rua, una
disfressa molt i molt elaborada
pel poc temps per ferla
(cartolina, filtre, dibuixa, retalla,
enganxa i GOMETS!!!! Quin fart
d'enganxar gomets!!!!) i a més,
una coreografia per aprendre!!!
Però estic orgullosa de formar
part d'aquesta petita comunitat
que, un cop més, fa brillar els
ulls dels meus fills i tant de bo
molts dels que avui esteu llegint
aquest petit escrit, us apunteu a
la rua l'any pròxim i feu passar
als vostres fills un dia tan
especial com jo ho he fet amb
els meus, ells ho agraeixen!

El premi, el gran premi per a mi,
no és el fet de haver guanyat els
premis que l'Ajuntament
reparteix (que confesso que em
vaig quedar amb les ganes) El
gran premi arriba quan el teu fill
et diu, "mama, i l'any vinent de
què anirem?""
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CROSSWORDS
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LECTURES RECOMANADES

LLEGIR SENSE SABERNE

ESTIC APRENENT A LLEGIR

• ENDEVINA COM T’ESTIMO, Sam McBartney. Madrid: Kókinos, 201 7
Un diàleg magnífic on es parla de l’amor entre pares i fi l ls i de com n’és de
important expressar aquest mateix sentiment. Els petits sempre pregunten
com i quant els estimem i fan esforços per destacar en el seu desig
d’expressió i màxima emotivitat. Seríeu capaços de mesurar l ’amor?

• QUÈ BONIC ÉS PANAMÀ, Janosch. Sevil la: Kalandraka, 201 0
El petit Ós i el petit Tigre són l’essència de l’amistat i el seu viatje a la recerca
d’un l loc ideal representa la maduresa i l ’aventura quotidiana. Un clàssic
entranyable que desprèn humor, optimisme i innocència.

• UN LIBRO, Hervé Tullet. Madrid: Kókinos, 201 0
Les seves pàgines són un joc per tornar a començar una i altra vegada.
Un ll ibre interactiu (sense una gota de tecnologia) senzil l i ingeniós.

• AL SEÑOR ZORRO LE GUSTAN LOS LIBROS, Franziska Biermann.
Madrid: Los cuatro azules, 2008.
Al senyor Zorro l i encantan els l l ibres, amb sal i pebre. Però s’ha gastat
tots els diners en ll ibres, se’ls ha menjat i ja no l i ’n queden. Així que
decideix anar a la bibl ioteca, on hi troba molts l l ibres. La bibl iotecària
descobreix al senyor Zorro i el fa fora. Què farà ara amb la fam que té?

JA SÉ LLEGIR

• LES AVENTURES DE LA MÀ NEGRA, Hans Jürgen. PressBarcelona: La
Magrana, 201 0.
Una colla de nois i noies són els protagonistes d'aquestes enginyoses
aventures de detectius, en les quals les i l · lustracions són part del text i han de
ser l legides i estudiades amb atenció per tal de descobrir les pistes que
permetran capturar els dolents. Si voleu jugar tot l legint, no deixeu passar ni un
detal l i acompanyeu els membres de La Mà Negra en aquestes apassionants
aventures.
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• L’ASSASSINAT DEL PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES, Jordi Sierra i
Fabra. Barcelona: Barcanova, 2006
Qui ha assassinat al profesor de matemàtiques? Dos nois i una noia
s’enfronten a una recerca per respondre a aquesta pregunta. Tan sols
resolent una sèrie de reptes matemàtiques podran arribar a l ’assassí del seu
profesor. Un ll ibre agradable de llegir.

• LOS CINCO, Enid Blyton. Barcelona: Juventud, 201 6.
És la sèrie més famosa d’aquesta autora. Els protagonistes són Jul ián,
Dick i Ana, germans entre si, i la seva cosina Jorgina (Jorge) més el seu
gos, Tim. Les aventures transcorren durant les vacances, quan el grup de
cosins de Jorgina van a Kirrin, el poble on ella viu. I hauran de resoldre
misteris, robatoris, segrestos, etc.

• ANASTASIA KRUPNIK, Lois Lowry. Madrid: Espasa-Calpe, 2009
Anastasia té 1 0 anys i està al cas de tot el que passa al seu voltant. El
l l ibre és una narració quotidiana on l’aventura és viure cada dia
descobrint una mica mil lor als que ens envolten.

LLEGEIXO MOLT BÉ

JOVES

• EL PRINCIPI DE TOT, Manuel de Pedrolo. Barcelona: Comanegra, 201 7
Un relat sobre els límits de la l l ibertat, escrit el 1 957, cobra vida gràcies a
una magistral i l · lustració, sense perdre ni un gram de vigència. Gent
anònima que amb petits gestos de no res, aparentment insignificants,
transforma la nostra societat. Altament recomanable com a lectura
adolescent.

• PERSÈPOLIS, Marjane Satrapi. Barcelona: Norma, 201 5
Persèpolis és l ’autobiografia de Marjane Satrapi, una dona iraniana
nascuda a Teheran l’any 1 969, en el si d’una famíl ia progressista.
L’autora fa un repàs a la seva vida que es remunta fins els seus
avantpassats, ajudant-nos a entendre les motivacions històriques de la
revolució islàmica, mostrant-nos alhora una opinió crítica amb el govern.
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TOTS ELS LLIBRES QUE APAREIXEN EN AQUESTA SELECCIÓ ELS PODEU TROBAR A LA XARXA DE
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

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

ADULTS

• 4,3,2 1, Paul Auster. Barcelona: Seix Barral, 201 7.
El 3 de març de 1 947: l ’Archie Ferguson, fi l l de l ’Stanley i la Rose, neix en un
hospital de Nova Jersey. Aquest és l ’únic fet immutable en la seva existència.
A partir d’aquest moment, s’obren davant seu diversos camins, que el duran a
viure quatre vides paral· leles, simultànies i independents; a créixer i
experimentar de diferents maneres l ’amor, l ’amistat, la famíl ia, l ’art, la política i
fins i tot la mort. Una novel· la magistral sobre el poder del destí.

• EL DÍA QUE SE PERDIÓ LA CORDURA, Javier Casti l lo. Barcelona:
Suma de Letras, 201 7.
La novel· la està estructurada en tres històries diferents que, a poc a poc,
es van unint fins a arribar al final del l l ibre. A cada capítol ens van donant
detal ls que potser al principi no diuen res, però tot té la seva explicació.
La història avança entre flashbacks continus entre el present i el passat
on, amb alguna sorpresa oculta, començarem a enllaçar la trama que
s’amaga a dins. I és que, com acostuma a passar, les coses no sempre
són el que semblen…
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OBJECTES PERDUTS

Famíl ies!

Per tal que la roba perduda sigui més visible s'ha instal. lat un carro per roba. Aquest es
renovarà cada quinze dies i està ubicat a la porta principal. La roba que no es retiri es
donarà a Càritas.

Gràcies per revisar si els vostres fi l ls han perdut quelcom.
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I al març . . .

Dia 1: Els nostres alumnes de 3r faran a l'escola l'activitat "Prevenció d'Incendis"
Dia 6: 2n visita la Fundació Miró, a Barcelona
Dia 12 o 14: 1r assistirà al Jocs del mon a Can Vinader, Castelldefels.
Dia 13 o 15: 2n assistirà als Jocs del mon a Can VInader, Castelldefels.

VACANCES DE SETMANA SANTA: del 24 de març al 2 d'abril de 2018.
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INFORMACIÓ MENJADOR MES DE MARÇ
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HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES:

De Dil luns a Divendres, de 9.00 a 1 0.00 hs.

TELF: +34 672 39 39 92 (Pilar, Coordinadora)

A la web de l’empresa www.elmenudelpetit.es podreu visitar fotografíes de les
activitats. Racó Escola / Escola Llúis Vives/ contraseña: elmenudelpetit2028
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INFORMACIÓ DEL CASAL DE SETMANA SANTA
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ALUMNES DE 6è CURS I FAMILIES
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Avui ens parlen . . .

Mestres d'infantil i Eva Vázquez, Coordinadora de l'àrea d'infantil

PERQUÈ TRIAR LA NOSTRA ESCOLA?

Trobar una bona escola que s'ajusti als gustos i expectatives de cada famíl ia no és tasca fàcil ,
doncs de l 'educació que rebin els nostres fi l ls dependrà en gran mesura el seu futur professional.
Sabem que molts pares busquen l 'educació ideal, però és més que això. Del que es tracta és de
trobar el col· legi que més se sembli a el ls mateixos, ja que l 'educació de cada nen/a comença a
casa i el projecte educatiu del col· legi haurà d'estar en sintonia amb els pares.

La nostra escola busca potenciar la formació integral i el desenvolupament personal de l 'alumne
en acompanyament amb els pares. Aquesta tendència respon a l'interès per una educació que
conjugui els ensenyaments acadèmics amb altres valors com l'ètica, la cultura, el respecte a la
famíl ia i a la convivència.

Som una escola compromesa en formar persones que desenvolupin diferents aspectes de
l 'existència, combinant l 'estudi, els valors, els esports, l 'art, els idiomes, la tecnologia i la vida
social, potenciant al màxim els seus recursos i habil itats personals.

El projecte educatiu: treballem per projectes des de P3 a 6è, les noves tecnologies també estan
presents a totes les aules(PDI i IPADS), donem molta importància a l ’anglès des de P3 fins a 6è,
racons, tal lers, desdoblaments, ambients (tarda oberta), donem importància a establir una línia
d’escola sense trencaments entre cicles.

Festes i tradicions: donem a conèixer les tradicions a partir de la celebració de diferents festes; la
Castanyada, Santa Cecil ia, Cantata d’Hivern, el dia de la Pau, Carnaval, el dia de la Dansa, Sant
Jordi, la mona de Pasqua, etc.

Els professors treballem tots a una, cada vegada amb una planti l la més fixa donem continuïtat
als reptes plantejats cada curs.

Coherència entre casa i escola, tenim contacte diari amb les famíl ies, entrevistes, reunions a
principi de curs i a mig curs.

Com participen les famílies, apostem per una participació activa i diària ja que entenem que
l’única forma d’educar es compartir els criteris de com educar. grups interactius i gust per la
lectura, el protagonista, acompanyament a piscina i sortides.

Com s’atén la diversitat: Per nosaltres és molt important atendre a tot l ’alumnat en les seves
necessitats educatives i personals, per aquest motiu el treball en xarxa amb les diferents
institucions i persones és prioritari . Proposem mesures i suports universals per a tots i totes:
reforços, tal lers, racons, ambients, etc. A més de tenir l ’assessorament i el treball dins de les aules
de la mestra d’EE a infanti l i primària, aula d’EE, EAP, treballadors socials.

Menjador i les extraescolars; tot l ’horari escolar, també els patis, la franja de migdia és temps
educatiu i per això s’incorpora al projecte del centre a tots els agents com els monitors.
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Us presentem l’activitat estrel la pels infants d’Educació Infanti l :

TARDA OBERTA

La idea de TARDA OBERTA neix a partir d’un conjunt/seguit d’ inquietuds / idees / experiències de
vàries Mestres per fer activitats diferents i motivadores per als infants i que alhora ajudin a mil lorar,
fomentin el l lenguatge oral, l ’expressió, enriqueixin el vocabulari,… i estimular també la curiositat, la
imaginació i l ’ esperit crític dels nens i nenes.

A partir d’aquí s’organitzen 1 0 ambients que responen a les intel· l igències múltiples: musical
(anglès), kinestèsic (experimentació), interpersonal i intrapersonal (disfresses, nines), l ingüístic
verbal (tots els ambients), lògic-matemàtic (botiga i ipads), visual i espaial (aula de llum, artistes,
construccions gegants) i natura (hort).

COM ENS ORGANITZEM?

Al matí els infants trien l ’ambient al que volen anar i col· loquen la pinça a la graella, la mestra
apunta a la l l ista corresponent els infants que estaran en aquell ambient.

Els infants poden repetir les vegades que vulguin sempre que hi hagi l loc. Intentem que una
vegada vagin a tots els ambients.

La quantitat d’ infants de cada aula que hi ha a cada ambient varia segons la ràtio de cada classe,
entre 3 i 4 infants; els ambients d’aula de llum, let’s play, experimentació i plàstica poden anar 2
infants (el grup és menys nombrós per poder fer activitats més manipulatives).

A la tarda la mestra de cada ambient es col· loca la medalla i col· loca la medalla corresponents a
cada infant, sortim al pati o al vestíbul segons el temps atmosfèric i cada infant va amb la mestra
que li correspon.
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ESPAIS

Les aules dels grups A i B, l ’aula de psicomotricitat, l ’aula de l lum, el vestíbul d’ infanti l , el vestíbul de
cicle inicial , el pati d’ infanti l hort de l ’escola.

AMBIENTS

Els ambients es mantenen al l larg del curs (P3 comença al 2n trimestre). Aquest són els ambients
d’aquest curs, depenent de les necessitats dels infants poden variar d’un curs a l’altre:

- NINES
- AULA DE LLUM
- HORT
- LET’S PLAY
- BOTIGA
- IPADS, INFORMÀTICA, ROBOTICA
- CONSTRUCCIONS GEGANTS
- DISFRESSES
- EXPERIMENTS
- PLÀSTICA
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Biel Gallart, de 2n A
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Mestres, families, alumnes!! Voleu participar en aquest apartat? Envieunos els
vostres escrits, dibuixos, o el que vulgueu i sortirà a la nostra revista. La nostra
adreça és: revista@escolalluisvives.cat

COCA LORRAINE

Ingredients:

- Pa de coca
- Pollastre Rostit
- Trossets de bacó cruixent
- Ceba cuita
- Oli d'herbes aromàtiques (al gust)

Aquesta recepta està elaborada amb pa de coca.
El tal lem pel mig i el farcim amb pollastre rostit,
trossets de bacó, la ceba cuita, formatge
emmental i per últim l 'ol i d,herbes aromàtiques.

La veritat que és boníssima i fàcil .

Laura López, familiar de Lucia (P5A) i Kevin (P4A)
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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
ferho mitjançant aquesta
adreça de correu electrònic:
revista@escolalluisvives.cat

Animeuvos!!

EQUIP AFA:

Mònica Molina (Presidenta)

Yolanda González (VicePresidenta)

Raquel Aranda (Tresorera)

Elisabet Boch (Secretaria)

PARTICIPAAL NOSTRE NOU CONCURS!

I CONCURS DE POESIA "LLUIS VIVES":

Bases:

Una sola poesia per alumne.

La poesia haurà de tenir com a molt 3 estrofes de 4 versos.

El concurs final itzarà el 23 d'Abri l , diada de Sant Jordi, sortint publicada la poesia guanyadora a
la revista de Juny. La poesia s'haurà de fer arribar al correu de la nostra revista:
revista@escolal luisvives.cat

La poesia pot estar escrita en català o en castel là.

La participació a aquest concurs implica l'acceptació de totes les bases i normativa del
mateix, així com els canvis que l'AFA pugui dur a terme per causes justificades.


