BUTLLETÍ DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC A Manlleu
TREBALL COOPERATIU
En el marc de les activitats del Pla d’Entorn i com a escola Inclusiva que som, els alumnes de cicle Superior,
concretament els de 5è, estan preparant un projecte de treball cooperatiu, basat en un powerpoint a l’entorn de la
sortida al Museu del Cinema de Girona, on protagonitzaran un curtmetratge.
Pel què fa a 6è, la presentació es centrarà en el tema “La nostra escola”, un viatge a través dels records,
experiències, activitats,... tot allò que ha fornit les seves vivències al llarg dels anus escolars.
Ambdues experiències es compartiran amb els pares dels alumnes, és per això que estan especialment
il·lusionats.
UN BERENAR PELS PARES
Aquest curs, els nens i nens de primer de l’escola hem preparat una trobada amb tots els pares, mares i
familiars. Els vam enviar una invitació molt guai, i un dimarts a la tarda vam sucar amb tomàquet uns
entrepans boníssims de pernil salat i formatge. Cap a les quatre van començar a arribar els convidats a
l’escola.
Com que teníen moltes ganes d’explicar-nos el que fem a la classe, els
vam ensenyar unes fotos de la sortida al Cosmocaixa i també van poder
veure i escoltar “Els petits contes de tardor”, que tenim penjats a la
Prestatgeria.
Després de tot això, vam anar cap al menjador on ens esperava el berenar.
Tots junts vam passar una bona estona fent petar la xerrada i menjant.

CEIP Pompeu Fabra

LA POLIDA

Els nens i nenes de parvulari de l’escola Pompeu Fabra de Manlleu, tenim una mascota “La Polida”.
“La Polida” ens ajuda a tenir el nostre pati ben net.
Quan el nostre pati està brut “la Polida” posa cara d’enfadada, però si està net es posa molt contenta.
Si voleu saber més coses de la nostra mascota podeu visitar el web de l’escola:
http://www.xtec.es/ceip-pompeufabra-manlleu/radio.htm

HIVERNACLE
A la nostra escola aquest curs hem estrenat l’hivernacle. És un espai que ens permet experimentar, observar i produir plantes: preparar terra
adequada per les plantes, seguir diferents processos de creixement de plantes: des de plantar una llavor, un bulb, planter,... fer el seguiment del seu
creixement i recol·lecció. Aquestes activitats es realitzen en una zona on hi ha diferents taules de cultiu i es complementa amb un tros d’hort a fora,
al costat de l’hivernacle.
També disposem d’una estació meteorològica on es recullen totes les dades relatives a la temperatura tan interior com exterior de l’espai. En tot
moment des del web de l’escola es poden consultar les dades actuals.
L’ hivernacle disposa d’una instal·lació de plaques fotovoltaiques que proporcionen l’energia suficient perquè sigui autosuficient.
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CEIP Puig-Agut

Aquest curs amb els alumnes del Cicle Infantil de CEIP Puig-Agut hem iniciat el treball per espais, una tarda cada
setmana. Aquest treball consisteix en agrupar alumnes de P3, P4 i P5 en diferents espais de l’escola ambientats en
una situació concreta: espai de l’hort, espai d’experimentar, espai del moviment, espai de modelatge...
A més a més, també ens agrada molt compartir les vivències de l’escola amb les
famílies, per això periòdicament convidem els pares a entrar a l’escola i participar
de l’activitat que fem a l’aula.
Els alumnes del cicle inicial aquest segon trimestre ens han visitat uns quants animalons de “La Granja, Centre
d’Apropament a la Natura” de El Mojal (Navàs). Els hem pogut veure, tocar, conèixer, estudiar....
Xerrada sobre salut a l’escola Puig-Agut de Manlleu.
El passat 11 de febrer la infermera Magda Tarrés i Nogués, del CAP de Calldetenes i col·laboradora del Programa
“Salut!” de TV3, va fer una xerrada sobre “Què cal fer davant de petits problemes de salut” adreçada als pares i
mares del cicle d’Educació Infantil i Cicle Inicial. Es van exposar petits problemes de salut molt habituals en aquestes
edats: febre, petites ferides, polls, conjuntivitis,... i es van donar pautes molt clares sobre com actuar.
És de destacar la bona acollida d’aquest acte per part de les famílies de l’escola que hi van assistir de manera
nombrosa.
“STORYTIME”
A les aules d’anglès fem moltes històries: les escoltem, les expliquem, les representem,
contestem preguntes, cantem cançons i fem jocs i activitats relacionades amb les històries,
tot en anglès.
Una de les últimes ha estat “Goldilocks and the three bears” que hem preparat a
3r i a 4t.
Si voleu veure més activitats d’anglès mireu el nostre bloc:
http://cat.bloctum.com/mercefo/

Com tothom pot constatar l’empobriment del llenguatge oral a la nostra societat és cada vegada
més significatiu. Volem intentar posar-hi remei encara que les modes portin vent de proa. El teatre
i la poesia ens han de permetre recuperar mots, conèixer-ne el significat, utilitzar-los en el moment
adient ...L’expressió corporal, extralingüística, l’expressió oral i la dicció es veuran afavorides amb
el teatre i la poesia. Aquest curs, al Cicle superior, ens hem proposat treballar en aquesta direcció.

Carnaval 2008
Igual que l’any passat els mestres, els nens i les
nenes ens hem animat a confeccionar les
nostres disfresses.
Motivats pel tema dels contes populars, cada
grup

d’alumnes

formarà

relacionada amb aquest motiu.

una

comparsa
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ELS PARES A LES AULES
Els vostres fills passen moltes hores a l’escola. Oi que us agradaria saber que hi fan?
A la nostra escola organitzem unes sessions per cursos on els pares, mares, avis… podeu venir i conèixer
com transcorre i què es fa en un dia de classe.
En aquestes sessions on ens trobem pares, nens i mestres es projecta un muntatge fotogràfic o una
filmació on apareixen els nens i nenes portant a terme les diferents activitats que es realitzen en el dia a
dia. En alguns casos els alumnes més grans són els qui expliquen les activitats als pares.
A cada curs es dóna rellevància a un tema en concret, així els
pares podeu veure com a mesura que el vostre fill es va fent gran
els seus aprenentatges i les seves activitats van canviant. Parlem
de l’adquisició dels hàbits, de l’aprenentatge de la lectura i
l’escriptura, del treball per projectes, de l’adquisició de conceptes
matemàtics, la importància de l’hàbit de la lectura i la comprensió
de textos…
I, després de tot això, a berenar i a petar la xerrada. Bon profit!

CEIP Quatre Vents

EL QUADERN VIATGER, UNA EINA DE COMUNICACIÓ
Què és el “Quadern Viatger?
És una llibreta que té com a funció mantenir un canal obert de comunicació constant entre pares i mestres.
Cada nen i nena té el seu quadern que, ben sovint, va a casa i torna a l’escola. El tutor i les famílies poden
anotar-hi tota mena comentaris.
En el quadern tant hi podem trobar informació sobre sortides, festes i celebracions d’escola com notes de
pares i mares que expliquen activitats i notícies de caire familiar.També s’especifica el material que cal
portar a classe per dur a terme alguna activitat de plàstica o per treballar sobre un tema o projecte que
s’està desenvolupant.
Des del setembre passat, els nens i nenes de tots els cursos tenen el seu Quadern Viatger que, a mesura
que es van fent grans, va canviant de format i contingut; comença amb dibuixos dels nens i nenes i amb notes fetes per famílies i mestres, de mica
en mica es va convertint en una llibreta on els propis alumnes escriuen les coses que cal transmetre o recordar i, poc a poc, acaba transfofmant-se
en una agenda escolar.
ELS PARES A LES AULES
Els vostres fills passen moltes hores a l’escola. Oi que us agradaria saber que
hi fan?
A la nostra escola organitzem unes sessions per cursos on els pares, mares,
avis… podeu venir i conèixer com transcorre i què es fa en un dia de classe.
En aquestes sessions on ens trobem pares, nens i mestres es projecta un
muntatge fotogràfic o una filmació on apareixen els nens i nenes portant a terme
les diferents activitats que es realitzen en el dia a dia. En alguns casos els
alumnes més grans són els qui expliquen les activitats als pares.
A cada curs es dóna rellevància a un tema en concret, així els pares podeu veure com a mesura que el vostre fill es va fent gran els seus
aprenentatges i les seves activitats van canviant. Parlem de l’adquisició dels hàbits, de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, del treball per
projectes, de l’adquisició de conceptes matemàtics, la importància de l’hàbit de la lectura i la comprensió de textos…
I, després de tot això, a berenar i a petar la xerrada. Bon profit!
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VOLS CONÈIXER ALGUNA DE LES ACTIVITATS QUE HEM FET O FAREM DURANT AQUEST CURS 2007-2008 ?
AMBIENTA’T, 1R D’ESO
Els alumnes dins l’àrea de Ciències Experimentals van visitar unes carpes patrocinades per l’Obra Social de la CAM relacionades amb el medi
ambient. A la primera part, van reflexionar sobre algunes de les problemàtiques ambientals que ens afecten actualment, sobre quin és el nostre
paper i com poden afectar el nostre futur. A la segona part, els alumnes van visitar carpes temàtiques relacionades amb l’ús de l’aigua, la
contaminació acústica i lumínica i les energies renovables.

ACTIVITATS A LA NEU, 2N D’ESO
El Seminari d’Educació Física va organitzar una sortida de dos dies a la Rabassa, 17 i 18 de desembre, on els alumnes van anar a la “Ruta de
l’esquimal” a fer múltiples activitats de neu programades en l’apartat d’activitats a la natura:
•

Esquí de fons: introducció, iniciació i evolució fins al domini de l’activitat amb monitors.

•

Parc de tobogans de neu per pistes de diferent llargada i dificultats.

•

Circuit de natura amb raquetes de neu dins al bosc acompanyats amb monitors de natura, iniciant-se en l’orientació, aprenentatge de la
tècnica de construcció d’iglús, supervivència, conèixer la fauna d’hivern, meteorologia...

DECORACIÓ DE NADAL RECICLADA
Aquest any els alumnes de l’aula taller de 4t i taller de projectes de 3r ens han engalanat el centre amb una decoració nadalenca feta amb materials
reciclats. Els mateixos alumnes ens ho expliquen:
Tal com expliquen els mateixos alumnes les activitats de reciclatge fets per a construir la decoració de Nadal van ser les següents:
•

La Bola: en principi vam recollir gots de les persones que prenien el cafè i els deixaven a les capses
per reciclar; els vam netejar amb aigua i sabó, els vam enganxar en forma de bola i vam posar-hi llum a
dintre.

•

El Pessebre: per fer el pessebre, hem anat a buscar palets per aprofitar-ne la fusta; hem tret els claus
als palets. Hem començat amb la casa de Betlem i després hem seguit amb el nen Jesús la mare i el
pare. Tot ha estat fet amb fusta, després de projectar la forma, retallar i pintar.

•

Les Estrelles: per fer les estrelles, primer hem agafat unes cartolines de colors i les hem dibuixat.
Després les hem retallat i ens ha sortit perfecte. Les estrelles les hem enganxat al cel del pessebre.
SORTIDES PREVISTES EN EL MOMENT REDACTAR EL BUTLLETÍ

Sortida a les Planes de Son, 3r d’ESO
El Departament de Ciències Experimentals organitzarà una sortida de 3 dies, del 5 al 7 de març, per visitar Les Planes de Son, un centre de natura
i desenvolupament sostenible dels Pirineus. Dins les activitats està previst visitar una estació meteorològica, un edifici bioclimàtic, un centre de
fauna, un molí fariner i realitzar una activitat d’astronomia.
Esquí a Andorra i Crèdit de síntesi a l’Expo de Saragossa, 4t d’ESO
El Seminari d’Educació Física organitza una esquiada a Andorra, del 10 al 14 de març per als alumnes de 4t d’ESO.
Del 16 al 18 de juny visitarem l’Expo de Saragossa on realitzarem el crèdit de síntesi. Professors representants de totes les matèries, s’encarregaran
d’organitzar i elaborar els materials i objectius adequats a l’aigua i als espais històrico-culturals que visitin per tal d’obtenir un material original i únic.

Els alumnes hauran de visitar uns pavellons concrets, i d’altres d’optatius, per tal de recollir informació per a l’elaboració del treball final del crèdit de
síntesi.
Batxillerat
Sortida 1r de Batxillerat, del 4 al 6 de febrer. Visita del forn solar de Mont Louis i l’airbus de Tolosa i esquí a la Cerdanya.
Sortida 2n de Batxillerat, del 8 al 15 de març els alumnes de 2n de Batxillerat aniran de viatge de fi d’estudis a Tunísia.
Algunes activitats més de les moltes que es fan:
• 20 de febrer els alumnes de lletres de 2n van anar al TNC (Teatre Nacional de Catalunya) a veure l’obra “El cercle de guix caucasià” de B.
Brecht.
•

21 de febrer a les 20h a l’Auditori de la Caixa de Manlleu. Xerrada sobre orientació universitària a càrrec del Cap de l’Oficina d’Accés a la
Universitat de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Jesús Mª Prunà i la seva col·laboradora, la Sra. Conxita Domínguez. Hi van assistir alumnes,
pares i professors.

•

2 d’abril: visita a EDUCA (Saló de l’Ensenyament).

•

10 d’abril, 2n de Batxillerat, visita la Universitat de Vic, donat que és la que tenim més a prop.

Cicles Formatius:
Algunes activitats més de les moltes que es fan:
CFGM d’Atenció Sociosanitària
• Visita al Centre de dia, Residència i Hospital St. Jaume de Manlleu –
•

Visita a la unitat de nefrologia/diàlisi de l’Hospital General de Vic –

•

Conferència sobre les UPP(úlceres per pressió) a càrrec de la Infermera Núria Pla –

•

Taller pràctic sobre les atencions al pacient afectat de Traqueostomia. Sr. Miquel Freixanet

CFGS d’Educació Infantil
• Visita a la Llar d’infants Patuleia de St. Julià de Vilatorta –
•

Visita a la Llar d’infants Pa amb xocolata de Tona –

•

Visita al Museu del Ter de Manlleu per participar en el taller de lectura de contes

•

Visita a la secció infantil de la Biblioteca de la Universitat de Vic

•

Visita a la Biblioteca de la Universitat de Vic per participar en el taller de contes

CFGS d’Integració Social
• Visita als Serveis Socials de Manlleu.
Conferència sobre demències a càrrec de la Infermera Montse Surinyach.
JORNADA ESPORTIVA I CULTURAL, SANT JORDI
El Seminari d’Educació Física i els alumnes de 1r de Batxillerat organitzaran el dia de Sant Jordi un torneig esportiu al Pavelló d’Esports de Manlleu
per tots els alumnes de 1r a 4t d’ESO i 2n de batxillerat on es practicaran diferents esports: futbol, bàsquet, voleibol, bàdminton, hock, atletisme.
Després es farà un festival presentat pels alumnes de 1r de Batxillerat on hi haurà balls, aeròbic, música... i activitats culturals realitzades pels
alumnes i per professors del centre.
ALTRES ACTIVITATS DINS EL PLA EDUCATIU D’ENTORN
ESPORT A L’ESCOLA
Tots els alumnes poden participar en activitats esportives tots els dimecres i divendres:
Lligues internes de diferents esports:
o

Esports d’equip: futbol, hoquei i beisbol

o

Esports individuals: ping-pong

Lligues comarcals: voleibol i futbol sala
Atletisme de mig fons
Activitats físiques amb suport de música individuals: funky
ESTUDI ASSISTIT
Destinat a alumnes de 1r i 2n d’ESO. Els dilluns, dimarts i dijous poden fer els deures al centre des de les 17’15 fins les 18’30h. Els ajuda un monitor
que és o ha estat un alumne de batxillerat de l’IES.

Benvolguts/des,
Els centres escolars públics de Manlleu hem decidit informar i donar a conèixer les activitats que realitzem amb el nostre alumnat i amb les famílies.
A més d'aquest butlletí on trobareu informació dels quatre centres públics de Manlleu, també podeu conèixer-nos una mica més a través de la pàgina
web o el bloc de cada centre.

http://blocs.xtec.cat/antonipous

