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EDITORIALEDITORIALEDITORIAL

 

 Hi havia una vegada un poble ni molt petit ni molt gran situat a la 

Catalunya Central. Allà hi havia un munt de nens i nenes que els agradava 

molt aprendre i per això cada dia, excepte els caps de setmana, anaven a 

l'Escola Riu d'Or. Allà es trobaven amb els seus amics i amigues, mestres, 

TEI, vetlladora, conserge, administratives i monitores. Però vet aquí que un 

dia van veure més gent per l'escola. I qui són i què hi fan?, es preguntaven 

uns i altres. La resposta la van saber aviat. Un dia hi va haver una petita 

festa d'inauguració, amb pares i mares i altres familiars que també hi volien 

participar, i van conèixer una nova persona que passaria a formar part del 

seu dia a dia, la cuinera.  

I és així com en aquestes dates, podria molt ben començar la història del 

conte d'aquest curs.  Un curs amb novetats i canvis com a la mateixa socie-

tat, plena d'inquietuds. Un curs on s'ha continuat treballant per anar avan-

çant i millorant com ha estat sempre el nostre objectiu i on els principals 

protagonistes són els nens i nenes, pels quals mares i pares conjuntament 

amb els mestres ens esforcem a educar i ensenyar. Hi ho fem perquè volem 

educar en valors i formar ciutadans respectuosos i compromesos amb la 

societat i l'entorn on viuen, i, per això i molt més, no tan sols ensenyem dins 

l'escola, sinó que sortim a conèixer món, convidem a d'altres a venir i entre 

tots aprendre uns dels altres i créixer, descobrir, avançar. 

Tot això ho podreu anar veient si us aneu endinsant en les pàgines d'aquest 

nou número de la revista que mostra un tast de petites activitats que a la 

vegada són grans i que han ocorregut aquest curs. Us hi convidem, que no 

falti ningú a taula. 

I per acabar, ara que arriben les vacances tant merescudes, desitjar-vos a 

tots i totes que les gaudiu amb profunditat i que serveixin a petits i grans 

per a aprendre i continuar endavant.  
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                     NOTÍCIES BREUSNOTÍCIES BREUSNOTÍCIES BREUS         
 

EDITORIALEDITORIALEDITORIAL

Enguany s’han adquirit dues pissarres digitals. Una d’elles s’ha instal·lat a l’aula de música i l’altra a 

cicle mitjà. 

PISSARRES DIGITALS 

S’han col·locat cortines a l’aula de coloms blaus i cargols vermells per poder veure millor les pissarres 

digitals. 

CORTINES A LES AULES DE PARVULARI 

Cada any, l’escola acull els alumnes de pràctiques de diferents estudis relacionats amb el món de 

l’educació. Aquest any hem pogut tenir amb nosaltres a l’Andrea Aguilar (CFGS Sant Vivenç de Caste-

llet) i a la Carla Martínez (FUB) a P3, a l’Olga Noguera(FUB), la Gemma Nogués (FUB) i a la Sònia Serra 

(FUB) 

a P4, a la Marta Boixadera (UAB) a 1r, el Roger Berna (estada a empresa) a 1r i 2n, a la Queralt Badia 

(Universidad Pontificia Salamanca) a 3r, a la Cristina González i la Marina López(FUB) a P5 i 4t,  el David 

Pardo (UAB) i la Thais Iglesias (UAB) a 6è i la Catalina Bunyola (FUB) a Audició i Llenguatge.  

 

ALUMNES DE PRÀCTIQUES 

El curs passat els mestres vam fer un curs sobre competències a l’àrea de  llengua i es va valorar la 

necessitat d’aprofundir en l’expressió oral i el llenguatge escrit . Aquest curs s’ha començat a elaborar 

materials específics des de P3 fins a 6è sobre: expressió oral, expressió escrita, dictat i còpia. 

TALLER D’ELABORACIÓ SOBRE MATERIALS DE LLENGUA 

Aquest any hi ha hagut eleccions al consell escolar a la nostra escola. S’han renovat dos membres del 

sector pares (Berta Giralt Rios i Ivan Bonache Cuadrado), 3 del sector mestres (Laia Vall de Vilaramó Guiu, 

Núria Vera Oliveras i Mª Àngels Álvarez Martínez) i un del sector serveis (Antònia Corzan Melgosa). 

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR 



 

         NOTÍCIES BREUSNOTÍCIES BREUSNOTÍCIES BREUS

A la cuina de l’escola es van fer obres per adequar l’espai per poder cuinar els aliments al propi centre. El 

mes de febrer es va fer la inauguració de les noves instal·lacions.  

LA CUINA DE L’ESCOLA 
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DRETS DELS INFANTS 

Amb motiu de la commemoració de l’aniversari de la Convenció 

sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides, aprovada el 20 de 

novembre de 1989 i que aquest any celebra el seu 25è aniversari, el 

20 de novembre vam fer una caminada solidària pels drets dels 

infants a l’entorn de l’escola tot lligant l’acte amb l’esport com un 

dret que ens uneix i enriqueix com a persones. 

1. La directora de la FUB Montse Pedreira va venir a explicar al claustre de mestres quines són les compe-

tències que han de tenir en compte els alumnes que realitzen les pràctiques del Grau d’Educació Infantil 

quan elaborin…...  
 

2. Itineraris de lectura 
 

Dins del programa que dur a terme l’institut de Lletres catalanes: Autors a les aules l’escriptora Mercè 

Arànega ens va fer  l’animació lectora del llibre “La fada caterina i el tiranosaure Rex”, adequat sobretot 

per alumnes de cicle inicial. 

XERRADA SOBRE COMPETÈNCIES 

Enguany hem presentat dos treballs realitzats durant el curs escolar 2013-2014, un sobre el monogràfic 

de Folklore Català  i l’altre les conferències a 

P5 sobre l’entorn de Santpedor . Finalment, el 

treball de Conferències de P5 “una altra 

manera d’explicar-nos” presentat per les 

mestres M.Roser Torrescasana i Núria Vera, 

ha resultat guardonat pel Jurat dels Premis 

Baldiri Reixach 2014-15. 

PRESENTACIÓ ALS PREMIS BALDIRI REIXACH 

ELECCIONS SINDICALS 

El 26 de febrer el nostre centre va ser la seu de les eleccions sindicals.  



 

         NOTÍCIES BREUSNOTÍCIES BREUSNOTÍCIES BREUS
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NOTÍCIES BREUSNOTÍCIES BREUSNOTÍCIES BREUS

El dia 21 d’abril tot l’alumnat del centre vam fer un minut de silenci en record del docent Abel 

Martínez Oliva. La fatalitat va voler que Abel trobés la mort de forma tràgica a mans d’un alumne 

de 13 anys a l’IES Joan Fuster de Barcelona. 
 

 Es va fer la lectura del manifest: 

“Denunciem els fets ocorreguts ahir  20 d’abril en els quals un professor ha perdut la vida,  i uns 

alumnes i professors han resultat ferits a l’Institut Joan Fuster del barri la Sagrera de Barcelona. 

Aquests fets van més enllà d’altres actes de violència ocorreguts anteriorment en un centre edu-

catiu del nostre país. Rebutgem aquests fets i donem suport a la comunitat educativa del centre. 

Apostem i apostarem sempre per la no violència. 

Cal eradicar tota manifestació de violència no tan sols als centres educatius sinó també al si de la 

nostra societat. 

Tota violència és aliena als valors que constitueixen l'essència de l'educació. 

Quan una vida s’estronca no hi ha consol possible. Perquè això és el que va passar: vides estron-

cades. Ahir tots ens vam sentir impotents. Només dol i dolor.” 

MINUT DE SILENCI EN RECORD DEL MESTRE ABEL MARTÍNEZ 

El dia 29 de maig ens van deixar en Jordi Antas i l’Adriana Petrut (els pares del Delmiro). Tota la 

comunitat educativa vam fer costat a aquesta família que està vivint uns moments difícils. El 

dissabte 30 de maig es va ajornar la festa de l’escola i es va fer un petit comiat per aquestes dues 

persones que ja no estan entre nosaltres.  

 

La vida a vegades juga males passades a la gent, la mort no fa vacances, és imprevisible i si-

gil·losa. Ens falten paraules per poder explicar el condol d’aquesta pèrdua.  

LA PÈRDUA DELS PARES D’UN ALUMNE DE SEGON 

Enguany hi ha hagut concurs de directors i a partir de l’1 de juliol a l’escola hi haurà una nova 

directora: la Laia Vall de Vilaramó. 

El nou equip directiu estarà format també per la Marta Moraleja com a cap d’estudis i en Joan 

Garriga com a secretari. 

S’agreix la tasca duta a terme per l’equip sortint: directora Victoria Martínez, secretària Ramona 

Simón i cap d’estudis Carme Carné. 

CANVI DE DIRECCIÓ AL CENTRE 



 

EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTIL
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Cargols 

vermells i 

verds 
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A l’OCTUBRE VAM ANAR I VAM  TORNAR A 

PEU DE MAS LLUSSÀ! 

TREBALLEM  LA TARDOR I LES SEVES FRUITES. 

EXPERIMENTEM, MANIPULEM, OBSERVEM, 

INVESTIGUEM,... QUÈ BÉ ENS HO PASSEM! 

HEM PINTAT AMB L’AIGUA AL SETEMBRE VAM TENIR ESTONETES DE JOC 

LLIURE 

AQUESTS DIES ESTEM TREBALLANT EL CONTE POPU-

LAR CATALÀ MÉS CONEGUT: EN PATUFET. 

UN NOI PETIT QUE VOL DEMOSTRAR AL MÓN QUE ÉS 

CAPAÇ DE MOLTES COSES I QUE RES LI ES DIFÍCIL. 

http://verdsvermells.blogspot.com.es/
http://verdsvermells.blogspot.com.es/
http://verdsvermells.blogspot.com.es/
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AL MUSEU BLAU VAM PODEREXPERIMENTAR, OBSERVAR, 

INVESTIGAR, DESCOBRIR, FER-NOS PREGUNTES I DONAR 

RESPOSTES A TOT ALLÒ QUE ENS ENVOLTA, D'UNA MANERA 

VIVENCIAL  EN PRIMERA PERSONA.  

VOLEM FER BALLAR ALS GEGANTS I CAPGROSSOS DE L’ESCOLA! 

UN MATÍ  D'EXPERIMENTACIÓ: ELS ALUMNES INTERACCIONEN AMB DIFERENTS MATE-

RIALS:  RAMPES, CIRCUITS, IMANTS, SORRA, SEDASSOS, BALDUFES... DE FORMA LLIURE I SENSE RES-

TRICCIONS. 



   

EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTIL
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ELS PRIMERS DIES HEM  CONEGUT AL COLOM, L’HEM PINTAT, PUNXAT, ENVERNISSAT I TAMBÉ LI HEM 

POSAT UNES PLOMES BEN BONIQUES.  

Coloms 

Grocs i 

Blaus 

Estampem les 

lletre
s del nos-

tre n
om 

Fem pintxos 
de fruita 

LA DEIXALLERIA MÒBIL ENS HA VISITAT I ENS HA ENSENYAT ON HEM DE RECICLAR ELS DIFERENTS TIPUS 

DE RESIDUS, I N’HI HEM AVOCAT UNS QUANTS  

http://blausgrocs.blogspot.com.es/
http://blausgrocs.blogspot.com.es/
http://blausgrocs.blogspot.com.es/
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EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTIL

EXCURSIÓ A LES QUINGLES, A FER LA VEREMA!!!! 

VAM ANAR A AIXAFAR EL RAÏM I 

DE MENTRE ENS ESPERÀVEM 

ANÀVEM BALLANT I CANTANT. 

AL CANADELL I MITJANÇANT EXPERIMENTS I JOCS 

HEM POSAT A PROVA ELS NOSTRES SENTITS: EL GUST, EL 

TACTE, L’OÏDA, L’OLFACTE I LA VISTA. ENS HO HEM 

PASSAT D’ALLÒ MÉS BÉ PERQUÈ HEM DESCOBERT QUE 

ELS HUMANS TENIM 5 SENTITS I SÓN MOLT IMPORTANTS 
PEL NOSTRE DIA  A DIA. 

A SANTPEDOR HA NEVAT!!!!! 



 

ABRIL VAM ANAR A UNA AUDICIÓ 

A L'ESCOLA MUNICIPAL DE 

MÚSICA DE SANTPEDOR. 

ENS VAN EXPLICAR EL CONTE "EL SOMNI". HI HAVIA MOLTS  

INSTRUMENTS: LA BATERIA, EL PIANO, LA FLAUTA TRAVESSERA, 

LA GUITARRA, EL CLARINET, LA TROMPETA, EL CONTRABAIX, 

EL VIOLÍ, LA VEU... TOTS PLEGATS VAN  

FER SONAR MÚSICA DE JAZZ. 

EL TRENCANOUS 

EL DIMECRES 15 D'ABRIL, AL GIMNÀS DE L'ESCOLA VAM VEURE L'ESPECTACLE DE TITELLES "EL TRENCANOUS". 
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Peixos  

Daurats i 

Platejats 

EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ INFANTIL
 

 

 

AL LLARG DEL SEGON TRI-

MESTRE ELS PEIXOS DAURATS 

I PLATEJATS HEM ESTAT 

FENT  LES CONFERÈNCIES. 
CADASCÚ HA ESCOLLIT UN 

ANIMAL 

DE GRANJA.  
                                                                                              

A CASA HAN BUSCAT INFOR-

MACIÓ, HAN PREPARAT 

L'EXPOSICIÓ ORAL I L'HAN 

EXPLICAT A  LA RESTA DE 

COMPANYS 
I COMPANYES. 

ELS PEIXOS HEM TREBALLAT EL TEMA "DEL MERCAT A LA TAULA« HEM  ANAT A  FER LA COMPRA!!! 

EL 28 D'OCTUBRE VAM ANAR ALS AIGUAMOLLS 

DE LA BÒBILA. ALLÀ ENS HI ESPERAVA EN MARC 

ILLA I LA LÍDIA. ENS VAN ENSENYAR EL PIT-ROIG, 

EL TALLEROL DE CASQUET, EL MOSQUITER.... VAM 

VEURE COM ELS PESAVA, COM ELS MESURAVA LES 

ALES I COM ELS ANELLAVA. 

ELS PEIXOS DAURATS I PLATEJATS HEM 

ANAT A LA PEIXATERIA "LA PAU". 

HEM VIST MOLTS PEIXOS DIFERENTS I 

N'HEM COMPRAT PER OBSERVAR-LOS A 

L'AULA. 

http://riudorpromocio1213.blogspot.com.es/2015/04/el-trencanous.html
http://dauratsplatejats.blogspot.com.es/
http://dauratsplatejats.blogspot.com.es/
http://dauratsplatejats.blogspot.com.es/


 

ABRIL VAM ANAR A UNA AUDICIÓ 

A L'ESCOLA MUNICIPAL DE 

MÚSICA DE SANTPEDOR. 

ENS VAN EXPLICAR EL CONTE "EL SOMNI". HI HAVIA MOLTS  

INSTRUMENTS: LA BATERIA, EL PIANO, LA FLAUTA TRAVESSERA, 

LA GUITARRA, EL CLARINET, LA TROMPETA, EL CONTRABAIX, 

EL VIOLÍ, LA VEU... TOTS PLEGATS VAN  

FER SONAR MÚSICA DE JAZZ. 

EL TRENCANOUS 

EL DIMECRES 15 D'ABRIL, AL GIMNÀS DE L'ESCOLA VAM VEURE L'ESPECTACLE DE TITELLES "EL TRENCANOUS". 
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AL LLARG DEL SEGON TRI-

MESTRE ELS PEIXOS DAURATS 

I PLATEJATS HEM ESTAT 

FENT  LES CONFERÈNCIES. 
CADASCÚ HA ESCOLLIT UN 

ANIMAL 

DE GRANJA.  
                                                                                              

A CASA HAN BUSCAT INFOR-

MACIÓ, HAN PREPARAT 

L'EXPOSICIÓ ORAL I L'HAN 

EXPLICAT A  LA RESTA DE 

COMPANYS 
I COMPANYES. 

http://riudorpromocio1213.blogspot.com.es/2015/04/el-trencanous.html
http://riudorpromocio1213.blogspot.com.es/2015/04/conferencies.html


Durant els primers dies d'escola vam aprendre a saber com organitzar-nos en la nova etapa i per 

això havíem d'estar molts atents, però també vam tenir estones de retrobada per xerrar, fer noves 

amistats amb els que venien de nou i compartir 
amb els companys. Aqui teniu una mostra de les 

estones dels jocs a l’aula. 

 

El dimecres  5 de novembre uns nens de l'escola Jeroni de Moragas van venir a visitar-nos. A 

alguns ja els coneixíem però n'hi havia altres que no. 

Vam esmorzar junts, ens vam conèixer una 

mica i després vam fer una activitat. 

Aquesta va consistir en provar alguns 
aliments típics de la temporada: 

             moniatos, magranes, castanyes 

PROJECTE DE VIURE I 

CONVIURE 
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Puig de les  

àguiles i  

el carlit 

 

DECOREM ELS PASSADÍS 

DE TARDOR 

CICLE INICIALCICLE INICIALCICLE INICIAL
 

MUSEU DE LA XOCOLATA!!! 

http://dauratsplatejats.blogspot.com.es/


El dimecres  5 de novembre uns nens de l'escola Jeroni de Moragas van venir a visitar-nos. A 

alguns ja els coneixíem però n'hi havia altres que no. 

Vam esmorzar junts, ens vam conèixer una 

mica i després vam fer una activitat. 

Aquesta va consistir en provar alguns 
aliments típics de la temporada: 

             moniatos, magranes, castanyes 
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EXPLOREM ELS CARRERS DEL 

NOSTRE POBLE. 

Hem sortit a observar què ens podíem 

trobar als carrers del nostre poble. 

 

Puig de les  

àguiles i  

el carlit 

 

1313 

El dijous dia 26 de febrer ha vingut a l'escola 

l'escriptora de contes infantils Mercè 

Arànega. Abans havíem llegit el conte La 

fada Caterina i el tiranosaure Rex i ens va 

agradar molt. Els nens i nenes de primer hem 

anat a fer una animació lectora. 

 

CIRC DE LES FEIXES !!! 

 

HEM OBSERVAT LES FORMIGUES!!! 

A Coneixement del Medi estem fent el tema dels animals. Avui hem anat al pati, amb un pots 

que a la tapa hi ha una lupa d'ampliació, a agafar formigues. A la classe ens les hem estat 

mirant: com tenen el seu cos, com es mouen, el color, el tamany, etc. Després hem anat a tor-

nar-les al pati que és on viuen. 

MUSEU DE LA XOCOLATA!!! 

http://dauratsplatejats.blogspot.com.es/


Aquest curs a l'àrea de CONEIXEMENT DEL MEDI 

hem estudiat les diferents cases que hi ha al món. 

Hem escollit unes quantes i les hem construides amb 

materials reciclats. 

Hem après molt i alhora ens hem divertit!!! 
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CICLE INICIALCICLE INICIALCICLE INICIAL
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  MORERA DE  

PAPER I  

MORERA   

NEGRA  

 EDUCACIÓ VIARIA 

ANELLAMENT D’OCELLS: els nens i nenes se segon 

vam anar als aiguamolls de la Bóbila d'aquí Santpedor. 

Allà el Marc Illa ens va ensenyar com s'havia de fer per 

poder anellar un ocell i així tenir-lo identificat. 



SORTIDA AL CRAM: vam aprendre moltes coses dels animals en perill d'extinció i sobretot, 

vam aprendre la gran importància de no llançar escombraries, ni al carrer ni al mar. Després 

vam anar  dibuixar avions a la platja. 

 

    

CICLE INICIALCICLE INICIALCICLE INICIAL

1515 

Al Juny dins les activitats del Pla de Consum de Fruita, van venir a fer-nos un TALLER DE 

FRUITES!! Vam fer de cuiners i vam aprendre que amb la fruita també es poden fer coses ben 

diferents, originals i ben bones!! 

DEIXALLERIA DE SANTPEDOR:.Ens van explicar el seu funcionament i totes les coses que 

hi podem anar a llençar. 



 

   

CICLE MITJÀCICLE MITJÀCICLE MITJÀ
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  Ventolina 

I Brisa  

 

Monogràfic de contes populars. 

A través d’una pintura aprenen a comentar- la i expres-

sar el que senten quan la veuen. Una  altre manera 

d’expressió és a través de la plastilina fan les formes 

d’animals que aprenen a medi. 

És el primer any que els 

de 3er fan l’amic invisible. 

http://riudorpromocio0910.blogspot.com.es/2015_03_01_archive.html
http://riudorpromocio0910.blogspot.com.es/2015/02/la-imatge-grafica-com-motivacio.html#7610542623985063676


 

CICLE MITJÀCICLE MITJÀCICLE MITJÀ
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Monogràfic de contes populars. 

El cicle de l’aigua,a partir d’un 

experiment de evaporació. Un 

altre tema que han observat 

és com les plantes necessiten 

del sol i com el busquen per 

poder créixer. 

Estudien la sime-

tria i es creen 

unes formes molt 

divertides Sortida al Museu 

de paper  

Capellades. 

El cicle mitja van 

fer una visita 

guiada i un taller 

de paper fent 

servir les tècni-

ques d’abans i 

també la maqui-

naria antiga. 

http://riudorpromocio0910.blogspot.com.es/2015_03_01_archive.html


 

      CICLE MITJÀCICLE MITJÀCICLE MITJÀ

Esquirols 

CICLE MITJÀCICLE MITJÀCICLE MITJÀ

Invents, somia coixí, 

màquina de fer deures, 

maquina endreça habi-

tació, màquina per fer 

dormir...s’han inventat 

diferents màquines per 

solucionar petits proble-

mes del dia dia. 

Hem fet poemes de diferents 

temes ,animals, objectes, 

sentiments.. 
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Power points 

de les diferents  

comarques  

De Catalunya, amb 

les seves caracterís-

tiques, festes, men-

jars, costums... 

El sistema solar 

representat amb plastilina 

http://riudorpromocio0809.blogspot.com.es/2015_01_01_archive.html
http://riudorpromocio0809.blogspot.com.es/2015/03/power-points-de-comarques-de-catalunya.html
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Hem treballat les enquestes i n’hem elaborat 

una entre tots als professors. Un cop fetes hem 

elaborat les respostes amb gràfiques de barres 
SÍ NO 

A  

VEGADES 

1. T’agrada fer de mestre?    

2. Quan estàs a casa pots deixar de pensar en la feina? 
   

3. T’enfades sovint amb els alumnes?    

4. T’agrada el curs on estàs?    

5. En voldries un altre?    

6. T’agrada aquesta escola?    

7. Quan els alumnes parlen tens paciència?    

8.Pots fer activitats conjuntes amb els alumnes?    

9. Poses molts deures?    

10. T’estressa la teva feina?     

  

  

Hem fet poemes de diferents 

temes ,animals, objectes, 

sentiments.. 

El sistema solar 

representat amb plastilina 

Durant la setmana literària els 

alumnes de cicle mitja van anar a la 

residència l’Onada a fer un gimcana 

amb els avis el tema era el circ.. 
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2020 

Far 

I 

Tor Visita al Parlament de Catalunya 

El dia va començar al Port Olímpic de Barcelona per seguir 

amb una llarga caminada fins al Parc de la Ciutadella. 

Després de dinar, van fer una visita guiada pel Parlament 

on els van explicar moltes anècdotes i històries, així com 

el funcionament del dia a dia del Parlament. Els alumnes 

es van sorprendre ja que esperaven que l'hemicicle fos 

molt més gran. 

http://ciclemitjariudor.blogspot.com.es/
http://ciclemitjariudor.blogspot.com.es/
http://ciclemitjariudor.blogspot.com.es/
http://riudorpromocio0708.blogspot.com.es/2014/11/visita-al-parlament-de-catalunya-2014.html
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El Dia dels Drets dels Infants 

Juguem-hi tots! 
 

Els alumnes de cinquè van participar en diversos jocs limitant 

les seves capacitats visuals i motores per experimentar les 

dificultats que pateixen les persones discapacitades i com 

això no els impedeix portar una vida plena i satisfactòria. 

http://riudorpromocio0708.blogspot.com.es/2015/04/juguem-hi-tots.html


Museu de la Ciència i la Tècnica de 

Terrassa: Recorregut per l’antiga fàbrica i 

realització d’un joc teatralitzat on es van posar a 

la pell d’un obrer de principis del segle XX. 

25è aniversari de la Convenció 

dels Drets de l’Infant  Centre d’Estudis del Mar, Sitges 

 

Llúdriga 

De riu 

i Gegant CICLE SUPERIORCICLE SUPERIORCICLE SUPERIOR
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Cirerer 

D’arboç i 

de Guineu 

http://ciclemitjariudor.blogspot.com.es/
http://ciclemitjariudor.blogspot.com.es/
http://ciclemitjariudor.blogspot.com.es/


Conscienciació sobre les  

discapacitats: diferents tallers per enten-

dre les limitacions que pateix una persona quan 

té una discapacitat (enllaç a la notícia). 

Colònies a la Carral 

Fem plàstica: Preparem manualitats per la 

Matinal Solidària. 

 

 
CICLE SUPERIORCICLE SUPERIORCICLE SUPERIOR
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http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=21643
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FFESTES GENERALS ESTES GENERALS 

DE L’ESCOLADE L’ESCOLA  
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   CASTANYADA 

 A la castanyada els pares han vingut a 

explicar contes i fer teatre, hem cuinat, pelat cas-

tanyes amb les castanye-

res. Hem jugat i fins i tot 

ballat amb un cuiner  

esbojarrat!!! 



  
 

 
 

FESTESFESTESFESTESFESTESFESTESFESTES
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 El dilluns, dia 17 de novembre del 

2014 varem celebrar l’English Festival, ja per 

setè any consecutiu. Durant un dia, les activi-

tats a primària es van fer en anglès. Per fer-ho 

possible varem tenir la col·laboció del profes-

sorat i resta de personal de l’escola, l’ajuda 

dels alumnes de quart d’ESO de l’IES Dauro i 

dels seus professors. La Festa ja és esperada 

cada any per l’alumnat de l’escola per la seva 

càrrega de motivació, celebració i fluïment. 

Es va mantenir l’esquema d’activitats d’altres 

anys. Hi va haver una matinal de tallers rota-

toris per cicles, de manera que, per grups, els 

nois i noies passaven per diferents aules, amb 

tasques que havien programat els seus com-

panys més grans de Institut. Aquestes activi-

tats, proves tenien totes en comú que estaven 

relacionades amb  el cinema i la seva història. 

Com en altres anys la companya de teatre Blue 

Mango ens va presentar una de les seves 

obres en anglès pensades per joves aprenents 

de la llengua. Aquest any van representar-nos 

l’obra Spinderella al gimnàs de l’escola. 

La resta del dia, segons els cursos van estar 

fent activitats prèvies a l’assistència a la re-

presentació teatral o posteriors, com escalfa-

ment per l’obra o revisió del seu contingut. 

Va valdre la pena, i vam acabar la jornada ja 

pensant en l’any que ve. 

   7th ENGLISH FESTIVAL 



FESTESFESTESFESTESFESTESFESTESFESTES

   7th ENGLISH FESTIVAL 
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FESTESFESTESFESTES
 

 

 

 

Cantem Nadales!!! 

   NADAL 

Ensenyem i compartim 

els regals que ens han 

portat els reis!!!! 
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FESTESFESTESFESTES
 

 

 

 

Cantem Nadales!!! 

   NADAL 

Ha vingut el patge 

reial a l’Escola!!! 

Cantada de Nadales als avis 

de l’Onada. 

Ensenyem i compartim 

els regals que ens han 

portat els reis!!!! 
Fem  

manualitats 

per regalar 

a l’amic  

invisible!!! 



 

FESTESFESTESFESTES
 

   TRENCANOUS AMB MARIONETES          

 Aquest any el Sant Jordi i la setmana literària ha estat oberta als pares, amb la temàtica 

els contes populars. Ha estat una setmana d’un entrar i sortir de l’escola de pares, mares, avis, 

escriptors vilatans de Santpedor relacionats amb la literatu-

ra, com Antoni Cuadrench, Olga Molina, Teresa Ribas......i tot 

el voltant de contes populars, faules, llegendes, il·lustració 

de llibres, tractar el sexisme dels contes, musicalitzar obres 

de teatres i la llegenda de Sant Jordi.  

POSANT MÚSICA A LA LLEGENDA SANT JORDI 

 BOIX EL BRUIXOT 

     3030 

     SANT JORDI I SETMANA LITERÀRIA 

CONTE INSTRUMENTAT AMB L’IVAN 

LA RATETA ESCOMBRAVA L’ESCALETA 

BLANCANEUS 

EL RATOLÍ I EL LLEÓ 



 

FESTESFESTESFESTES
  

   Escola Riu d’Or de Santpedor - juny 2015 3131 

 Aquest any el Sant Jordi i la setmana literària ha estat oberta als pares, amb la temàtica 

els contes populars. Ha estat una setmana d’un entrar i sortir de l’escola de pares, mares, avis, 

escriptors vilatans de Santpedor relacionats amb la literatu-

ra, com Antoni Cuadrench, Olga Molina, Teresa Ribas......i tot 

el voltant de contes populars, faules, llegendes, il·lustració 

de llibres, tractar el sexisme dels contes, musicalitzar obres 

de teatres i la llegenda de Sant Jordi.  

POSANT MÚSICA A LA LLEGENDA SANT JORDI 

L’INSTITUT  FA UNA OBRA EN 

ANGLÈS 

LA LLEGENDA DE SANT JORDI PER ELS MESTRES 

DE CICLE INFANTIL 

L’AMÀLIA EXPLICA EL CONTE LES DUES VIDES 

     

     SANT JORDI I SETMANA LITERÀRIA 

CONTE INSTRUMENTAT AMB L’IVAN 

http://riudorpromocio1415.blogspot.com.es/2015_04_01_archive.html
http://riudorpromocio1112.blogspot.com.es/2015_04_01_archive.html
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FESTESFESTESFESTES
 

   CARNESTOLTES 

 El Rei Carnestoltes ens va visitar com cada any i ens va demanar 

que portéssim perruques esbojarrades i barrets divertits. Els més peques 

van tenir l’ajut de les mares per maquillar-se i ser durant una estona un 

Spiderman riudorenc o una bella princesa riudorenca. 
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   CARNESTOLTES 
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     FESTA DE  FI DE CURS 

 Els nens i nenes de CS van anar a la piscina municipal de Santpedor per acomiadar el curs. 

CM i CI van fer una gimcana d’aigua per cicles al pati de primària de l’escola. Després es va fer una guerra 

d’aigua conjuntament. En acabar es van menjar un gelat i es van acomiadar a la classe. 

Els més petits de l’escola van fer jocs d’aigua (bombolles de sabó, pastetes al sorral, enfonsar vaixells, 

circuits de cotxes, transvassaments d’aigua, pescar peixos, pintar les parets amb aigua i pinzells) al pati 

d’educació infantil que van acabar en una guerra d’aigua. Abans de dir-nos adéu ens vam menjar un polo!  
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     FESTA DE  FI DE CURS 

https://plus.google.com/photos/107420977339966939907/albums/6026979611952769873
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ALTRES PROJECTESALTRES PROJECTES  
   AULA D’AUDICIÓ I LLENGUATGE  (LOGOPÈDIA) 

  

  L'AULA DE CIÈNCIES 
 

 A l’escola Riu d’Or es garanteix la intervenció des de P3 fins a sisè de la Mestra d’Audició i 

Llenguatge (MALL) per tal d’assegurar un bon  desenvolupament del llenguatge i de la parla de l’alumnat 

des de la prevenció, la detecció, l’avaluació i el seguiment. 
 

Aquest curs s’ha creat l’aula específica de logopèdia per Primària. 

A l’aula es tracten diferents tipus de dificultats:  

      - comunicatives, de parla, de la veu, de la lectura i de l’escriptura. 

Les funcions de la logopeda a l’escola no tenen raó de ser sense la coordinació amb el professorat i les 

famílies dels alumnes. 

Comunicar-se per escrit requereix motivació i actituds positives cap a l'aprenentatge en general i cap a 

l'aprenentatge del llenguatge escrit. La motivació per a escriure (i per a llegir) no és innata ni interna, 

sinó que ha de ser estimulada i mantinguda des de l'escola. És un dels objectius de l’aula de logopèdia de 

l’escola. 
 

Un dels aspectes que incideixen sobre la motivació és que les activitats d'escriptura tinguin un sentit i una 

utilitat per als aprenents.  
 

Quan les activitats connecten amb els desigs i objectius dels alumnes, quan mobilitzen i recullen les seves 

iniciatives personals, quan els alumnes poden triar allò que escriuen, quan se senten part d'un projecte 

engrescador, els aprenents es motiven, apareixen la implicació personal i les ganes de fer les coses bé. 

A ESCRIURE SE N’APRÈN ESCRIVINT 

 L'Aula de Ciències de la nostra escola disposa de recursos materials per a la realització de treball 

pràctic d'observació i experimentació en diferents camps de la ciència.  

L'experimentació permet comprovar les hipòtesis i facilita l'aprenentatge dels conceptes de manera més activa, 

cooperativa i amb més motivació. 
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   AULA D’AUDICIÓ I LLENGUATGE  (LOGOPÈDIA) 

  

  L'AULA DE CIÈNCIES 
  L'Aula de Ciències de la nostra escola disposa de recursos materials per a la realització de treball 

pràctic d'observació i experimentació en diferents camps de la ciència.  

L'experimentació permet comprovar les hipòtesis i facilita l'aprenentatge dels conceptes de manera més activa, 

cooperativa i amb més motivació. 
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   ESCOLA VERDA I HORT 
 
 

  

ALTRES PROJECTESALTRES PROJECTES  

EXPOSICIÓ CONVIVÈNCIA 
 

 Durant el mes d'abril a l'escola hem pogut gaudir a les escales de l'edifici de primària una 

exposició de convivència realitzada pels alumnes que formen part del Consell dels Infants. 

 

On s'hi veien reflexats tot un seguit de valors, lligats amb el medi ambient. 

PROJECTE EURONET 50/50 
 

 La Nostra escola participa en el projecte Euronet 

50/50 max liderat per la Diputació de Barcelona que incenti-

va l'estalvi energètic en edificis públics a partir de l'aplica-

ció de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia. 

Consisteix en introduir incentius econòmics a l'estalvi energètic aconseguit. L'ajuntament i l'equipament 

(l'escola) signen un compromís on primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics aconse-

guits i l'equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte. 

http://2.bp.blogspot.com/-Mm2LhuoCaQc/VLZ-7u9DRDI/AAAAAAAAFks/XxjAEcSycJw/s1600/Logo%2BEuronet.jpg
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   ESCOLA VERDA I HORT 
 
 

  

 Al més d’octubre els nens i nenes de tercer van ence-

tar, de nou, el projecte de l’hort pel curs 2014-2015. Durant tot 

l’any s’hi ha anat treballant i finalment n’hem obtingut una bona 

collita. 

Considerem  que  el treball de l'hort ecològic a l'escola, és la 

manera més adient d'oferir als nostres alumnes una educació 

mediambiental, basada en el respecte i defensa 

de la natura.  

Hem collit faves i cebes, estem molt, molt satisfets i satisfetes!!! 

http://riudorsantpedor.blogspot.com.es/
http://2.bp.blogspot.com/-yobNIP11mVI/VTzrygkDkfI/AAAAAAAAGjI/7dsVSvTwsXc/s1600/DSCN0586.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-fir4ujBjgsc/VN4J0fgHejI/AAAAAAAAGQQ/52eDBTEGvdU/s1600/DSC00048.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-GT0Ex4eLnVA/VTzrvBZkUfI/AAAAAAAAGjA/NQEUS-47w7o/s1600/DSCN0587.JPG


 

 
AMPA 

 

Associació de mares i 
pares que 

col·laboren, de forma 
totalment altruista, 
per tal d’aconseguir 
objectius comuns:  

AJUDAR, MILLORAR i 
APROPAR L’ESCOLA A 
TOTS, nens i famílies.  

 

Passar-ho bé i créixer 
junts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T’HI ESPEREM!!!   
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ampariudor.wordpress.com 
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https://ampariudor.wordpress.com/


   

 La pluja no va espantar a la gent, que 

va venir amb més ganes que mai a la Matinal 

Solidària d’enguany, que es va fer diumenge 30 de 

novembre de les 11 a 2/4 de 2 a l’Auditori del 

Convent. El mal temps i el caliu que es va fer a 

dins, va crear un bon ritme de solidaritat, és dels 

anys en que la gent va participar més en comprar 

a les diferents parades. També es va poder recollir 

aliments per Càrites de Santpedor, i Banc d'ali-

ments; van haver-hi nombrosos donants de 

sang a la Capella de Sant Andreu i es va aconse-

guir diversitat de material esportiu des de 

l’Ajuntament de Santpedor que destinarà a Esport 

Solidari Internacional. 

Aquesta gran festa va ser gràcies a les escoles i 

les AMPAS de Santpedor i Castellnou de Bages, les 

entitats solidàries, la Taula Educativa Inter munici-

pal, l’Ajuntament de Santpedor, l’Escola Municipal 

de Música, la Coral de Ca l’Arola, el Restaurant  

 

 

Mirador de Montserrat (per la xocolatada), els 

forns de pa Cal Boix, Cal Taró, Cal Ballaró, Roger 

de Flor i Pastisseria Sant Pere d’Or (per les coques)  

En total es va fer un ingrés de (2.058,75 € + 1.124 

€ +TEA?) entre la comunitat educativa i les enti-

tats solidàries. Cada entitat es va endur 411,75€ 

més el que van guanya ells. Les entitats en les que 

es van donar l'ingrés van ser: Proide Santpe-

dor, Madagascar, El meu nen per Bugària, 

Rokpa Santpedor Tibet, Centre de Recursos 

Tea, Llavor en acció Senegal 

 

Va ser una gran festa i l’Ampa va decidir portar a 

concursar a la FAPAC com a projecte de solidaritat 

de la festa de la Matinal Solidaria.  el projecte 

ha estat finalista i ens han donat un val de 

100€ en material. 
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   MATINAL SOLIDÀRIA a l’auditori del convent 

ENS HAN PREMIAT EL TREBALL DE 

TOTS, COM A PROJECTE SOLIDÀRI. 



   

AMPA I ESCOLAAMPA I ESCOLAAMPA I ESCOLA
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   CROSS 

   SANT JORDI  

ENS HAN PREMIAT EL TREBALL DE 

TOTS, COM A PROJECTE SOLIDÀRI. 

 En el cros escolar a més de córrer i  fer amics podem conèixer  tot de pobles, com Sant Fruitós, 

Calders, Cardona,Sant Joan de Vilatorrada... 

En el cros de Santpedor, com cada any, la penya blau grana i va col·laborar. Va tenir lloc el dia 1 de febrer. 

La participació de nens de cicle infantil i mitja, va ser superior el cicle superior e institut . 

Els alumnes guardonats d’aquest any  curs  2014-2015 :  
 

   Judith Pujol; Laia Perez; Marc Pujol; Marc Codina 

 

 

 

. 

 

 Com  marca la tradició es van vendre roses el mati i a la tarda amb un total 

de 190 roses venudes .Aquest  any com l’any 

passat és va fer l’ intercanvi de llibres per Sant 

Jordi, els nens van portar un o més llibres i  van 

rebre un tiquet  o varis segons el numero de 

llibres. És va organitzar a les 16.30 diferents 

zones de llibres ( per cicle) i va estar un èxit. 
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Aquest any l AMPA ha fet un 

altre cop una xerrada a la biblio-

teca per tots els pares que han 

d'escollir  escola. A través de les burxe-

tes de fruita van anar sortint preguntes i les vam anar contestant. 

Les portes obertes es va fer una xocolatada de benvinguda i tothom va poder veure l’escola per 

dins, les diferents aules, l’aula de música, gimnàs ,dutxes, biblioteca....  I el que tenia preguntes 

les va poder demanar als diferents entorns. 

   XERRADES INFORMATIVES I PORTES OBERTES 
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LA NOVA CUINA I EL SERVEI DE MENJADOR 

 El passat mes de febrer es va inaugurar la cuina de l’escola gràcies a 

l’esforç conjunt del Consell Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Santpedor i la comu-

nitat educativa. Ara els nostres fills poden gaudir d’una dieta equilibrada amb pro-

ductes de proximitat i la qualitat  que ens garanteixen les noves instal·lacions. 

Tanmateix, el sistema de tiquets que 

s’estava utilitzant fins ara al servei 

de menjador ha estat substituït per 

targetes moneder individualitzades 

per a cada alumne que faciliten la 

tasca i control d’un servei tan impor-

tant per a la nostra escola. 

És un orgull per a tots nosaltres 

haver participat en un projecte 

d’aquesta magnitud. 

Només podem afegir una cosa: 
 

BON PROFIT! 
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       FESTA DE L’ESCOLA 

 Malauradament, el dissabte 30 de maig es va haver de suspendre la festa de l’esco-

la a causa de la mort en accident de trànsit de dos pares d’un alumne de l’escola. Es va fer un 

petit i sentit homenatge al que es van sumar totes les escoles del poble que també van suspen-

dre les seves respectives festes. 

En aquest enllaç trobareu la notícia i una galeria d’imatges. 

http://multimedia.regio7.cat/fotos/fet-divers/comiat-lescola-riu-dor-als-pares-santpedorencs-morts-accident-37559.shtml
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       FESTA DE L’ESCOLA 

4747 

Finalment, el diumenge 21 de juny es va celebrar una festa en petit format amb un torneig 

de futbol sala,  finalització del mural a la façana exterior de l’escola, la festa de l’escuma, 

un castell inflable, el sorteig de tres paneres amb tot de productes cedits pels comerços del 

poble (el 50% la recaptació s’ha donat a 

les víctimes del terratrèmol del Nepal) i un 

dinar de germanor. 

https://plus.google.com/photos/112530499156990023876/albums/6024118594436650849?authkey=CLjvpOWSk9WsDA


HEM FET LABORATORI DE COLORS, MULTIJOCS, ACOLLIDA I BIBLIOTECA 

AMB L’EMPRESA  CAE. 

FOTBOL SALA, DIRIGIT PEL FOTOL SALA DE SANTPEDOR. 

EL CLIP CLAP, PER FRIENDS MANRESA 

KIDS & US, PER KIDS & US DE MANRESA 

NATACIÓ, A LES PISCINES MUNICIPALS DE MANRESA.. 
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   EXTRAESCOLARS 
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   EXTRAESCOLARS 

Aquest any és el primer any 

que tenim futbol sala, i de 

mica en mica els nostres 

jugadors s’han anat trobant 

més còmodes amb la pilota i 

entre ells. 

Una mostra del bon treball 

que estan fent ha estat la 
1era victòria de l’equip 

dels Benjamins per 1 a 4 

al camp de l’escola La Sèquia 

de Manresa.  



COLÒNIESCOLÒNIESCOLÒNIES
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Els nens i nenes de 2on han anat de 

colònies a Can Tonigros!! 

Cicle infantil han anat de colònies a Can Bajona. On han 

vist animals, han fet jocs i han disfrutat moltís-

sim de l’entorn. 

P3 

P5 

2on 

https://plus.google.com/photos/112806001864023617263/albums/6130985038858352145?cfem=1
http://riudorpromocio1213.blogspot.com.es/2015/04/colonies-can-bajona.html


COLÒNIESCOLÒNIESCOLÒNIES
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Els nens i nenes de 2on han anat de 

colònies a Can Tonigros!! 

2on 

4art 

6er 
Tots els alumnes de 4art i 6er a la Carral, hem 

passat tres dies genials!!! 

 

http://riudorpromocio1011.blogspot.com.es/2015/03/colonies-cantonigros.html
http://riudorpromocio0607.blogspot.com.es/2015/03/colonies-la-carral.html
https://plus.google.com/photos/103841885205417308456/albums/6126051549433405233
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         COMIAT DE 6ÈCOMIAT DE 6ÈCOMIAT DE 6È

El dijous 18 de juny es va 

celebrar el comiat dels alum-

ne de 6è  “Cirerer de guineu 

i Cirerer d’arboç”.  En aquest 

acte hi van assistir familiars 

dels alumnes, l’equip docent 

i l’alumnat del centre. Cadas-

cú  va rebre l’orla i un llibret 

amb escrits dels propis alumnes. A l’acabament de l’acte van 

cantar una cançó de comiat i després els alumnes van repre-

sentar amb lletres “ESCOLA RIU D’OR GRÀCIES PER TOT”. 

ENHORABONA !!!ENHORABONA !!!ENHORABONA !!!
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CIRERER D’ARBOÇ 

CIRERER DE GUINEU 
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