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Duar de Mitjans
CEIP JOAN COROMINES

CREATIVA D'ESCRIPTURA
ESCOLA

ADAM, GUERAU I POL

A la Creativa d'Escriptura hem parlat d'en Joan Brossa. La Marta ens
ha donat un paper amb lletres i ens hem imaginat coses.
Hem llegit un poema i hem vist un video d’en Joan Brossa.
Hem fet poemes visuals i hem vist una foto de la marca Mercedes.

EL RACÓ DE LA NATURA
ESCOLA

JOAN, JORDI I SANTINO

A totes les classes hi ha un racó on els nens i les nenes portem coses
que trobem a la natura com papallones, minerals, fulles, fruits, óssos...

LA FIGUERA DEL PATI
La figuera del pati va caure per la tempesta
ESCOLA

JUNO, MARIONA I NOA

El dimecres 12 d'octubre va caure la figuera del pati de la nostra
escola, Joan Coromines. Entre el 13 i el 14 van treure la figuera.
Hi havia nens i nenes que van estar molt tristos perquè havia caigut la
figuera. Per sort plantaran un altre arbre però pel que diuen no serà
fruiter.
Entrevista a Maria Rius, directora de l’escola:

1 Per què va caure la figuera?
La tempesta va desenganxar-ne
les arrels del sòl.
2 Quants anys tenia la figuera?
Tenia més de 50 anys.
3 En plantareu una altra?
Es plantarà un altre arbre però no
serà un fruiter.
4 Sabeu quants anys tenia la
figuera?
Hi havia una casa de pagès que
ja hi era abans que l'Escola
Anxaneta i l' Anxaneta ja i era
abans

que

Coromines .

l'Escola

Joan

UN TALLER A TERCER
ESCOLA

ELOI, JANA I SOFÍA

Vam anar a l’Escola d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics que ens van
explicar com s’aïllen les cases per no passar fred ni calor i gastar
menys. Vam fer un experiment amb dos líquids i vam veure vidres
tèrmics. També hem jugat a un joc amb l’ordinador.

ES TRACTA DE LA ROBÒTICA
ESCOLA

MATÍAS, PAU I SAMUEL

Hem començat les extraescolars. Aquest any també fem robòtica.
Per montar un robot amb Lego, el carregador és de Lego també i
s’ha d’enxufar a l'ordinador. Amb el play comença a funcionar i si
apretes el color vermell es para.
Alguns es van portar una mica malament i jugaven amb les peces però
els altres es van portar molt bé.

HEM ANAT A LA CASA DE COLÒNIES
Els nens i nenes de segon hem anat a visitar la casa de colònies del Corredor.
ESCOLA

LOLA, LUZ I NIL

El dijous passat, vam anar a veure la casa de colònies Ca l'Arenas.
Vam entrar a la sala de jocs i als dormitoris. Dormirem en lliteres.
Vam dinar al bosc i vam veure un pitroig.

