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EDITORIAL
Benvolgudes famílies,

Un any més ens trobem al mes de juny, i altra vegada sembla impossible que el curs hagi
passat tan ràpid. Ha sigut un curs molt intens, ple de projectes que hem continuat com d’altres
que hem engegat. Com cada any els/les alumnes han après molt a l’escola a través de
projectes com el Congrés de Ciències, la English Week i el projecte Mengem-nos el Món
que aquest any tanquem i que el curs vinent en vindrà un de nou. També el projecte de La
Cultura Emprenedora a l’Escola, i el projecte Escola nova 21, en què enguany ens hem
adherit. Però també a través de les celebracions com la castanyada, el concert de Nadal on
hem gaudit tots junts, ens hem divertit disfressant-nos de jocs de taula al Carnaval, hem
compartit la setmana UNESCO, el DENIP i els tallers UNESCO, hem aplaudit els guanyadors
dels Jocs Florals, hem graduat els alumnes de P5 i 6è i entre tots/es hem fet que fos altre cop
un èxit la II Jornada solidària contra el Càncer infantil “Córrer pel càncer”. Ens satisfà
molt veure com any rere any hi ha una gran implicació per part de tothom. Ens agrada
transmetre el valor de la solidaritat als nostres alumnes, i aquests actes ho fan possible.
Esperem que perdurin molts i molts anys!
No volem deixar d’agrair a tota la comunitat de la nostra escola, famílies, mestres i alumnes la
confiança dipositada en el nostre Projecte Educatiu.
Seguim treballant per seguir millorant i adaptant-nos els interessos i necessitats del nostres
alumnes, aprenent conjuntament i transmetent valors amb l’objectiu que obtinguin una
educació excel·lent i que els hi obri les portes al seu futur i aconsegueixin tot allò que es
proposin.
Amb aquest curs acabat, us desitgem que gaudiu molt de les vacances d’estiu i que no deixeu
d’aprendre. Ens trobem de nou al setembre amb il·lusions i projectes renovats.

FINS AVIAT I BONES VACANCES!
Cristina Dalmau
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ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES (AMPA)

Sóc una mare membre de l’Ampa de l’Echegaray des d’on, com sempre, hem intentat ajudar a
l’escola en tot el que ha estat al nostre abast, i hem intentat donar el millor de nosaltres amb
tot el nostre suport. El nostre i el de tot el grup de famílies col·laboradores que, des de
l’ombra, han estat donant el suport que la junta necessita ja que nosaltres sols no arribem.
Aquest curs ha estat un any llarg, intens... i, com a pares i mares, volem agrair al grup de
professionals que organitzen la nostra escola, cuiden dels nostres fills i filles, reforcen la seva
educació, els estimen, els ensenyen, els atenen,... dia rere dia la seva paciència i el seu bon
tracte davant uns pares i mares en ocasions molt preocupats o massa pesats i en ocasions tot
el contrari. Sempre rebent un tracte personal, empàtic i de tot cor! Sí, que tothom s’assabenti
que això és el que et trobes a l’Echegaray!!!
La nostra feina com a pares i mares és molt difícil. Hem de procurar que siguin nens i nens
amb valors, sans, segurs, lluitadors i, per sobre de tot, feliços. Tots sabem que això no és
fàcil, que tot i ser pares i mares, per sobre de tot som persones i com a tals ens equivoquem
però aquí és on la nostra escola ens complementa, ens guía, ens dóna la mà o ens redirigeix
Quan agafem el camí erroni.
Fa uns dies vam perdre una figura importantíssima per a tots els que ens dediquem, en un o
altre àmbit a l’educació dels nostres petits, el periodista Carles Capdevila. Ell donava un toc
d’humor a les dues vessants, la de progenitors i la de mestres sempre des d’una visió
personal però a l’hora real i propera. De totes les coses que ens ha ensenyat podem destacar
les següents:
“El meu procés, íntim i personal, ha estat el següent: vaig començar sent pare, a partir dels
meus fills vaig aprendre a estimar-me el fet educatiu, la feina de criar-los, d’encarrilar-los, i,
ves per on, ara m’estimo els mestres, els meus còmplices. Com no m’he d’estimar una gent
que es dedica a educar els meus fills?”
Carles Capdevila
Ni doncs, no penseu el mateix? No hem d’estar agraïts i agraïdes? Totes les paraules són
poques per agrair la tasca dels docents i tot el personal que envolta la nostra escola.
La junta que s’estima la nostra escola.
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P3 - ELS PETITS DE L’ESCOLA
Durant aquest curs, els menuts de p3, CAVALLS I POLLETS, hem fet un grapat d’activitats,
que no només ens ho han fet passar be, sinó que també hem après…

EXPERIMENTACIÓ: Hem manipulat diferents materials gaudint de les seves qualitats
(textura, temperatura, forma, color, gust...) i possibilitats (posar, treure, colar, tallar,...)

CANTEM I BALLEM: Mitjançant la música hem après paraules noves, ritmes, melodies i
possibilitats corporals.

LLENGUATGE PLÀSTIC: Hem pintat, retallat, enganxat, punxat, estripat, modelat tot tipus de
materials.
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JOCS DIDÀCTICS: Hem jugat amb puzles, construccions, peces, dòmino, encaixos, pius,

entre d’altres...

TREBALL DEL NOM: La primera presa de contacte amb les lletres a l’escola ha estat amb el
nostre propi nom.

HEM ANAT A LA BIBLIOTECA A CONTAGIAR-NOS DE LA MÀGIA DELS CONTES, ENS
HEM DIVERTIT FENT JOCS A L’ORDINADOR, I HEM GAUDIT I APRÈS TAMBÉ FORA DE
L’ESCOLA A LES SORTIDES.
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P4

COCODRILS I GORIL·LES
Durant aquest curs els alumnes de P4 ens hem fet MOLT GRANS!
Hem començat el curs escollint el nom de la nostra classe i descobrint moltes coses
interessants dels cocodrils i dels goril·les.
Hem iniciat els racons de treball i de joc:

Al racó de matemàtiques aprenem jugant amb
el

tangram,

les

construccions,

el

domino,

seriacions de diferents elements, etc.

Al racó de llengua utilitzem els nostres
noms per introduir la lectoesciptura i així anar
familiaritzant-nos amb el so i la grafia de les
lletres. Utilitzem lletres imantades, lletres de
diari i revistes, pissares i retoladors vileda,
etc.

Al racó de l’artista hem treballat les diferents
tècniques plàstiques amb diferents materials: pintura,
ceres, paper de seda, paper de diari, roba, aquarel·les,
fang, etc.
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Al racó de l’ordinador hem utilitzat diferents
ESCOLA JOSÉ ECHEGARAY

programes i jocs per treballar l’autonomia en
l’utilització del ratoli, sortir i entrar a pantalles,
escriure paraules, fer dibuixos, imprimir, etc.

Els racons de jocs van canviant cada semana: cotxes, cuineta i nines, construccions,
plastilina, puzles, animals, metges i disfresses.

El divendres a la tarda cocodrils i goril·les juguem plegats dintre i fora de l’aula. Compartim
espais , joguines, vivències, etc. I ens ho passem MOLT BÉ!!!

Hem après moltes coses noves i esperem poder continuar experimentant

i gaudint de

moltes més experiències i activitats a P5!!!
Arreveure I Bon estiu!!!
Petons
CURS 2015-2016
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ENS FEM GRANS A P5...

La classe de LES ESTRELLES DE MAR i dels POPS hem treballat molt durant aquest curs,
però també ens ho hem passat d’allò més bé, ha estat un curs molt divertit.
El nostre projecte d’aula és el nom de les nostres classes. Al mes de març vam anar a
l’Aquàrium de Barcelona, per tal de poder observar i conèixer de prop els animals marins.

Ens va agradar molt aquesta sortida, perquè vam veure les ESTRELLES DE MAR I ELS
POPS. I fins i tot les vam poder tocar.

Aquest curs ens hem convertit en uns experts en llegir i escriure, ens agrada molt i estem molt
motivats. Ens agrada molt escriure... i fins i tot inventar paraules.
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Cada setmana un nen/ a de la classe s’ha endut una petita maleta plena de llibres i de contes
per compartir amb la família. Aquesta maleta ha viatjat per totes les cases i per això
l’anomenen “ MALETA VIATGERA”. Ens agradat molt.

Estem una mica tristos perquè se’ns acaba l’etapa d’infantil, però alhora molt emocionats,
contents i amb moltes ganes de començar una nova etapa a l’escola, la primària!!!!!!
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1r
Estimats Monsters i Avions:
Som l’Anna i l’Ester i ara que ja ha finalitzat el curs i la majoria sabeu llegir molt bé us volíem
escriure unes paraules.
Aquest curs hem après i hem viscut molts moments amb vosaltres. Ens heu fet tenir encara
més paciència de la que teníem, heu aconseguit que juguéssim més que mai, hem rigut molt,
tot i que en algun moment també ens heu fet enfadar. Però el que més ens agrada i del que
més ens enrecordarem és que ens heu omplert de molt amor amb les vostres abraçades,
petons, paraules boniques, dibuixos, somriures... Us estem molt agraïdes .
I vosaltres? Què heu après vosaltres? Heu millorat l’escriptura i la lectura, heu après molts
nombres, ja sabeu sumar portant-ne, sabeu escriure frases curtes i fins i tot heu fet
d’agricultors plantant i cuidant una llavor. Ara sí que ja esteu preparats per començar segon,
però abans tots hem de viure unes merescudes vacances que ens ompliran de nova energia
pel setembre. Abans d’acomiadar-nos us volem recordar els deures d’aquest estiu: córrer,
saltar, jugar, riure, ballar, divertir-se, estimar, emocionar-se, gaudir, observar, investigar,
descobrir, i tot allò que us faci feliços.
Us deixem un petit recull de bons moments viscuts aquest curs. Us trobarem a faltar. Una
abraçada gegant,

Anna i Ester
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2n
ACABEM CICLE INICIAL
Ja hem acabat segon! Ha estat un any magnífic, ple d’experiències positives i d’altres que ens
han fet millorar i aprendre dels nostres errors.
Al llarg d’aquest curs hem après moltes coses noves i hem fet moltes activitats i visites com
per exemple: el teatre, el CRARC, l’Enrajolada, el pont del diable, les colònies, ...
Aquí teniu algunes fotografies que mostren com ens ho hem passat de bé!

Hem anat al CRARC
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Hem fet l’activitat de tremp d’ou sobre fusta a l’Enrajolada

Ens hem disfressat de fitxes de dòmino!

Els vostres mestres us desitgen bones vacances!
CURS 2015-2016
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3r
SEMBREM, PLANTEM, COLLIM I MENGEM!
L’alumnat de 3r aquest curs 2016-2017 ens hem encarregat de cuidar l’hort de l’escola. El
procés va començar amb la preparació de la terra per poder plantar. Durant tot el curs hem
realitzat les diferents tasques que requereix el treball de l’hort: sembrar o plantar, regar, treure
males herbes i collir els fruits.

Primerament vam preparar la terra per poder sembrar les llavors o plantar els planters, amb
pales i rasclets vam remoure la terra i la vam regar. Després vam plantar diferents verdures:
pèsols, bledes, pastanagues, enciams, cebes, cirerols i també plantes fruitals com la
maduixera.
Hem estat molt atents de tot el procés de creixement de
cada planta, cada setmana baixàvem a regar, treure les
males herbes i comprovar si ja hi havia algun fruit apunt
per collir. Quina alegria vam tenir al pujar a l’aula ben
carregats de verdura i a més que fos la nostra verdura
que amb tanta il·lusió havíem estat cuidant. Però això no
acaba aquí, amb les nostres tutores hem fet diferents
preparacions. Hem pogut tastar bledes , fer una amanida
o fins i tot espaguetis de pastanaga. Estava tot boníssim i
hem gaudit molt.
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PARTICIPACIÓ AL QUART CONGRÉS DE CIÈNCIA A l’ESCOLA

Aquest curs 2016-17 la nostra escola ha participat en el congrés de ciència i experimentació
convocat pel Centre de Recursos de la població.
Tots el nens i nenes de 3r van presentar una experiència relacionada amb els contingut
curricular del primer trimestre. El Cos Humà era l’objectiu a treballar dins el Projecte de la
Terra i abans de presentar l’experiment ens vam documentar i fins hi tot vam fer una sortida al
Museu de la Ciència de Terrassa on els nens i nenes van poder visitar i manipular en una sala
d’exposició elements relacionats amb el funcionament del Cos Humà.
A l’escola tots les nens i nenes vam fer diversos experiments per fer l’observació del
comportament del calci en el nostre cos.

De tots els experiments que es van fer vam escollir el de “L’ou suau” per exposar-lo al
Congrés. Amb l’experiment vam poder veure la permeabilitat de la cloca de l’ou, ja que en
entrar el vinagre dins l’ou va augmentar la mida i la textura.

CURS 2015-2016
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4t
COLÒNIES

Aquesta any els nens/es de quart hem anat de viatge al Collell. La casa on ens
van acollir, era antiga però molt maca i amb un encant especial. Els encarregats ens
van explicar que fa molts anys era un orfenat i on van viure persones que amb el temps
van formar part de la literatura catalana.

Un cop situats, vam conèixer l’entorn proper, els espais i com no! Les
habitacions. A continuació, els monitors que ens van acompanyar durant els tres dies
d’estada, es van presentar i ens van portar a conèixer uns personatges de vital
importància. La Berrugueta i en Berrugot, que van ser el centre d’interés d’aquesta
experiència.

El nostre propòsit al llarg de les
colònies era convertir-nos en autèntics
bruixots i bruixotes. Per aconseguir-ho
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vam haver de portar a terme diferents jocs i proves. Vam anar a buscar els ingredients

per fer la poció de l’eterna joventut que ens vam veure el darrer dia de les colònies.
Vam portar a terme una gimcana per aprendre a ser bons bruixots i vam practicar el
Quidich, l’esport més conegut entre tots els mags.

A més a més, vam
poder

gaudir

al

màxim

ballant i rient a la discoteca
on l’estona se’ns va passar
volant.

Aquella

dormir

com

angelets.

nit

vam

autèntics
Realment,

aprendre a ser bruixot és
una

tasca

d’allò

més

esgotadora.
Els tres dies van estar plens d’aventures, bons moments i rialles que ens van
permetre consolidar vincles entre nosaltres i adquirir noves experiències d’allò més
enriquidores.

Ara, un cop passat tot ja estem pensant en les properes colònies on puguem
tornar a gaudir d’uns dies de convivència amb els nostres companys/es i mestres.

CURS 2015-2016
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5è
UN CURS EMPRENEDOR!

Ja fa uns anys que la nostra escola participa, al primer curs del cicle superior, en el projecte
CUEME, que té com a objectiu central potenciar la cultura emprenedora entre els
alumnes. Això de muntar una cooperativa no és gens fàcil, però ha resultat d’allò més
motivant i enriquidor per a tots els integrants de la comunitat educativa.

El procés de creació de les nostres cooperatives (Manualishops i Talm) ha comptat amb
l’ajut inestimable de les tècniques de l’Ajuntament encarregades del

desenvolupament

econòmic al nostre poble. Així, hem pogut gaudir de xerrades específiques per tractar els
diferents temes que han anat sorgint, com la creació de logotips, l’àmbit legal, les possibilitats
de difusió publicitària o la pròpia posada en escena amb la venda dels productes. Tampoc ha
faltat la col.laboració dels pares, que han pogut recolzar els projectes amb la seva
experiència professional i vital.

Visita dels alumnes de 5è a Ràdio Martorell per preparar una falca publicitària per a les seves cooperatives.
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I en l’àmbit pròpiament pedagògic, el fet de muntar aquestes cooperatives ha servit per
treballar les diferents matèries des d’un punt de vista més competencial, i molt proper des de
la vessant emocional. A més, el treball cooperatiu ha millorat les relacions entre els alumnes
i ha generat una motivació extra que ha beneficiat el conjunt de l’activitat acadèmica.

Finalment, cal destacar que el dia “X”, el dia de la venda dels productes artesanals pensats i
fabricats pels nens, va ser tot un èxit d’afluència i de resultats. Això ha permès destinar una
part dels guanys a dues ONG del poble. Amb la resta de beneficis els alumnes han decidit fer
una sortida segons les seves inquietuds. Tot esforç té la seva recompensa!

Paradeta dels alumnes de 5è davant del mercat de les Bòbiles. 28 d’abril de 2017.
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6è

Laia Santos 6èB

Osama El Abdi 6èA
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Aquest ha estat un últim curs de la primària ple d’emocions. Ja des de l’inici del curs sentíem
alguns alumnes que anaven dient “l’últim primer dia de cole” o “l´últim concert de Nadal junts”,
doncs sí. Ben bé tenien raó. I és per aquest motiu que les experiències d’aquest curs, tot i no
ser sempre plaents, les heu viscut al màxim. Ara toca un “adéu”, a una escola que us ha
acollit, us ha ensenyat, us ha educat i sobretot us ha estimat.

Alguns de vosaltres esteu convivint junts des que anàveu a P3, una etapa que segur que
recordareu plena de jocs, experimentacions i, sí… també l’inici cap a una nova comunicació,
les lletres! Comencem a llegir i escriure segur que va ser una feina força feixuga, però va
valdre la pena. Mireu on sou ara!

Durant la primària de ben segur que heu guanyat companys, tot i que algun potser també se
n’ha perdut. El bon record de tots és un regal que us endureu sempre aneu on aneu, perquè
heu après els uns dels altres com n’és d’important l’amistat. Segur que dureu al record tots
aquells mestres que més us han agradat o simplement els que més us han renyat. Però,
mireu si n’heu fet de coses durant aquests anys! Sumar, restar, multiplicar, dividir, les
potències... Heu millorat cada dia una mica més en tots els àmbits, tant en els acadèmics,
com en els personals.
Tot aquest camí no és un final, sinó l’inici d’una nova etapa que ara comença amb il·lusions
renovades i en la majoria de casos amb un sac ple de nervis. No us preocupeu, estigueu
tranquils i treballeu dur. Si us esforceu tot us anirà rodat. Molta sort per a tots i totes!
“I després, quan davant teu s’obriran tants camins i no sabràs quin d’ells triar, no n’agafis un
perquè sí, sinó asseu-te i espera. Respira amb profunditat confiada amb la qual vas respirar el
dia que vas venir a aquest món, sense que res et distragués; espera i espera encara. Queda´t
quiet/a, en silenci i escolta el teu cor. Quan et parli aleshores aixeca´t i vés on ell et porti “.

Esperem que sempre us sentiu ben orgullosos de haver viscut un etapa tant feliç amb els
vostres companys i sobretot feliç de dir que l’heu viscut a l’escola José Echegaray. Ànim i
endavant!
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L’AULA D’ACOLLIDA
A l’aula d’acollida hi van els alumnes que arriben a l’escola procedents d’altres indrets on no
es parla el català. De manera que fem classes on treballem el vocabulari de l’escola, la casa,
la família, els animals, etc.

A més a més, llegim contes i els
representem, veiem pel·lícules i vídeos
en català i juguem a formar paraules
fent un collage.

Aquest curs hem anat a l’aula d’acollida el Julen, la Kelly, la Meiqui, la Michaella, el Mouad, el
James, el Mohamed Bilal, la Kinza, el Juan David, l’Hajar, la Dialika, l’Ítalo i el Cheik.

Els curs vinent alguns seguirem anant a l’Aula
d’Acollida i altres ja anirem a fer català amb els nostres
companys i companyes de classe.
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EDUCACIÓ ESPECIAL infantil i inicial
A la classe d’educació especial els nens i nenes d’educació infantil fem jocs per treballar
l’estimulació del llenguatge i la consciència fonològica. Anem a la classe del Joan on fem
activitats divertides utilitzant material manipulable. També expliquem contes, fem exercicis de
bufar i treballem amb imatges diverses del nostre entorn proper.

Els nens de cicle inicial a més de treballar la llengua oral ens iniciem amb l’aprenentatge de la
lectoescriptura . Ho fem amb alguna fitxa i jocs més manipulatius com l’oca de sons, el bingo
de síl·labes, dominos de paraules etc.
També fem matemàtiques i es treballa la numeració, operacions, càlcul mental… Utilitzem
diversos materials com ara taps, números amb velcro, bingo, cartes etc. Tots plegats
treballem i juguem molt per aprendre al nostre ritme!
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EDUCACIÓ ESPECIAL mitjà i superior
Som un grup de nens i nenes de 3r i 4t i un altre de 5è i 6è que fem matemàtiques i català en
aquesta classe.
Romayssae: fem mates amb el supermercat.
Rachida: Hem fet treballs de l’hort que després hem penjat al passadís
Eladio: Escrivim a la pissarra, al paper i a l’ordinador.
Marc R.: Venim a aprendre a escriure amb l’ordinador, també fem mates amb el joc de la
caixa registradora.
Safwan: fem sumes i restes amb els daus.

Arbi: hola! som alguns nens i nenes de 5è i 6è. A la classe fem mates i català, és la millor
classe.
Miquel i Gabriel: En aquesta classe ens ho passem molt bé. També fem experiments molt
divertits per aprendre a llegir i escriure: el pot de la calma, un volcà , torró de xocolata i a
vegades treballem amb el dash i el dot.
Yasmin: Quan estic amb els meus companys ho aprenc tot més ràpid perquè som més
poquets.
Dani i Kingsley: A mates aprenc a dividir i faig problemes de pensar. Els penso amb els
companys.
Ayman: En aquesta classe ajudem als alumnes que tenen dificultat amb el català i les mates.
Fem projectes de vegades ens toca treballar dur però d’altres ens ho passem bomba. És molt
divertit fer experiments per aprendre a llegir i escriure. Ens agrada treballar en aquesta classe.
A mates fem problemes i un quadernet i així és la classe fantàstica.
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EDUCACIÓ FÍSICA
El curs 2016-17 va començar amb un gran èxit, novament, a les X Jornades d’Atletisme
Escolar de Martorell.

Enguany, vam superar als altres centres a la classificació general i vam tornar a guanyar el
trofeig que ens acredita com el centre escolar que més vegades ha guanyat i el que més
nombre de participants totals ha aportat.

En aquesta edició l’escola guanyadora rebia un
xec-regal valorat en 200 euros per gastar en
material escolar per a l’àrea d’Educació Física.

Tot per cortesia de Sayas Esports.

Un cop rebut, vam utilitzar el premi per adquirir un material innovador que serà molt útil per a
gaudir i desenvolupar les habilitats motrius de tots els alumnes del centre.

Us presentem les plataformes dinàmiques.
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ENGLISH TIME
This year the students from 3rd and 4th went to the theatre to enjoy the Tarzan's play and the
students from 5th and 6th saw Robin Hood. Students participated in the play collaborating with
the actors.

In June the school celebrated the ENGLISH WEEK, during this time students participated in
different English activities to motivate their English learning. Moreover, the English language
was used in different daily situations. Students enjoyed the games and had a great time.
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MÚSICA
A P-3, P-4 i P-5 ens agrada molt cantar;
escoltar cançons i dramatitzar-les, tocar
instruments de petita percussió, escoltar
contes musicats; moure’ns, ballar i jugar.

A cicle inicial ens encanta jugar amb el pentagrama de
terra; cantar cançons, fer petits acompanyaments amb
els instruments de percussió, llegir cartells rítmics i
melòdics; fer audicións, ballar i fer jocs rítmics i
melòdics.

A cicle mitjà llegim ritmes i melodies senzilles al
pentagrama; escrivim trossets de música; cantem
cànons; toquem petites composicions amb els
instruments Orff; fem audicions i ballem!

A cicle superior ens estrenem amb la flauta
dolça! Toquem cançons amb instruments Orff i la
flauta dolça; memoritzem partitures; cantem;
fem exercicis de moviment; aprenem ritmes de
batucada i ballem!
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TALLERS DE PLÀSTICA
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TALLERS DE PLÀSTICA
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GRUPS (fotos de grup)
P3 A

P3 B

P4 A

P4 B

P5 A

P5 B
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GRUPS
1r A

1r B

2n A

2n B

3r A

3r B
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GRUPS
4t A

4t B

5è A

5è B

6è A
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CLAUSTRE
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HORT
El curs 2016/17 continuem amb el projecte de l’hort. Millorant l’espai que ja teníem el curs
passat, la comissió de l’hort s’ha encarregat de pintar i decorar els diferents espais de l’hort.

S’engega la plantada amb moltes ganes d’aconseguir una bona collita. Perquè això fos
possible calia preparar i adobar la terra. Els objectius es basen en assolir un treball cooperatiu
i d’implicació dels infants de l’escola que hi participen. Així també, a nivell curricular, els
referents a medi natural.

COLLIM PÈSOLS

REGUEM LES BLEDES

L'hort és un indret idoni per despertar emocions desconegudes en el infants, per treballar els
conceptes que trobem en les diferents àrees i estratègies pedagògiques del centre i
encaminar als nens cap a un desenvolupament sostenible. L'hort ofereix un context per
aprendre a pensar, per educar emocionalment, per treballar les habilitats socials i, tot això,
englobat en un marc pràctic, vivencial i manipulatiu.
COLLIM LES PASTANAGUES

REGUEM LES PASTANAGUES
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APADRINAMENT LECTOR

MALETA VIATGERA
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LA CASTANYADA
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DONACIÓ DE SANG
Els alumnes de 4rt de Primària de l'Escola José Echegaray, amb el suport del Banc de Sang i
Teixits de Catalunya, van realitzar el dijous 17 de novembre, a la biblioteca del centre, una
campanya de donació de sang. Sota el lema “Dóna sang, dóna vida, comptem amb tu,
anima't”, van aconseguir han aconseguit 47 donants i deu oferiments.
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SETMANA UNESCO
Les Nacions Unides i la UNESCO van declarat 2016 Any Internacional del Reciclatge així
doncs, tots els alumnes de l’escola van participar de les activitats sobre la classificació de
residus i la conscienciació de la importancia de Reduir, Reutilitzar i Reciclar. REACCIONA!
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NADAL
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DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU
(DENIP)
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CARNESTOLTES
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CARNESTOLTES
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TALLERS UNESCO
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SANT JORDI
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COLÒNIES DE 4t
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FI DE CURS DE 6è
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Roc Encinas
P5 A
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