DIARI 6è PRIMÀRIA
CURS 16-17

SANTA TERESA
La celebració de Santa Teresa de Jesús va ser el 14 d’octubre al col·legi de les
Teresianes.
Ho vam celebrar amb teatres, globus,caramels,jocs...
Primer de tot, ens vam agrupar tot sisè per formar uns grups amb cinquè de
primària per realitzar unes activitats al voltant del col·legi. Després, tot sisè ens
vam anar amb els nens i nenes de quart de la E.S.O, per fer unes obres sobre la
vida de Santa Teresa i un ‘’pasaparaula’ ’. Ho vam celebrar com una família.

L’APADRINATGE
Els alumnes de 6è vam anar a llegir als nens i nenes de 1er i 2n de primària.
Un dia la professora de biblioteca ens va donar un punt de llibre amb una
fotografia del fillol que ens tocava a cada padrí per decorar-ho pel fillol. Al
cap d’uns dies vam anar a llegir un conte i els vam regalar el punt de llibre. Va
ser molt divertit.
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Cada any , els nens i nenes des de P3 fins a 6è de primària preparem festivals de Nadal.
És un dia molt especial per a tots nosaltres : els alumnes recitem i preparem una coreografia per a
cada cançó.I els dies dels festivals són:
-P4 i P5 el 15 de desembre.
-P3 el 16 de desembre.
-1er i 2n primària el 19 de desembre.
-3er i 4t primària el 20 de desembre.
-5è i 6è primària el 21 de desembre.

CAMPANYA DE NADAL
Cada any,col·laborem a l’escola per ajudar a les famílies que no tenen menjar,
portant una sèrie d’aliments; aquesta campanya dura 10 dies:
-Dilluns 21 de novembre: galetes.
-Dimarts 22 de novembre: pasta.
-Dimecres 23 de novembre: oli.
-Dijous 24 de novembre: llegums.
-Divendres 25 de novembre: conserves.
-Dilluns 28 de novembre: llet condensada/en pols.
-Dimarts 29 de novembre: torró/xocolata.

-Dimecres 30 de novembre: cafè.
-Dijous 1 de desembre: cacau en pols.
-Divendres 2 de desembre: cereals.

SANT ENRIC D’OSSÓ
El dia de Sant Enric d’Ossó va ser un divendres dia 27 de Gener.
Com va ploure, tot sisè i cinquè de primària vam veure una pel·lícula anomenada
Inside out (del revés),després de aquesta pel·lícula vam fer la celebració floral des
de P3 fins a sisè de primària a la capella.
Aquesta pluja tan inesperada va fer que ens quedéssim a les nostres classes i
que no poguéssim fer ni els capgrossos ni l’esmorzar de Fundeo.
El col·legi va decidir fer els cap grossos i l’esmorzar de Fundeo el proper
dilluns(després del cap de setmana),que just era el dia de la pau

DIA DE LA PAU / DIA DELS REFUGIATS
El passat dia 30 de Gener ens vam reunir tot el col·legi per celebrar el Dia de la
Pau, i vam fer un homenatge als refugiats.

LECTURA EN VEU ALTA
En la competició de Lectura en veu alta de sisè, els professors van escollir a
alguns alumnes de sisè per participar a la semifinal de l’escola per anar a
concursar al Centre del Conservatori de l’Escola de Música.
Van quedar semi-finalistes les persones següents:
Martina González, Inés Marín , Lucía de Andrés ,Paula López,Júlia López,
Blanca Garçón, Sofía Tasso , Blanca Par, Isabel Masramón i Candela Álvarez.
La guanyadora de la semifinal que va anar a la final va ser la Blanca Par, ens va
representar i va quedar 2a de la seva categoria.

El 25 d’Abril, vam celebrar els jocs florals des de tercer fins a sisè de primària.
Ho vam celebrar fent un concurs el qual es guanyava amb escrits sobre diferents
temes cada curs.
Els alumnes de sisè vam escriure sobre la casa Batlló,els soldats de la Pedrera o
el drac del park Güell, als finalistes y guanyadors se’ls donava una rosa i un llibre,
en sisè es donava el llibre de Zona Zombie.
El guanyador del nostre curs escrivint sobre els soldats va ser el Sergio Leach.
Va ser un dia molt divertit!Tots ens vam divertir.

DIA DE LA FAMÍLIA
El dia 13 de Maig tots els nens i famílies vam celebrar aquest meravellós dia.
Primer els de cicle superior vam jugar al softball, un joc molt divertit. Acabant aquest
joc tota primària vam fer una gimcana per grups de quatre a sis persones.
Durant el dia vam jugar, vam menjar, ho vam passar súper bé. Van haver-hi molts
concursos, per exemple: El concurs de ball,”Tu cara me suena”, Els balls de tercer d’
E.S.O…
Va ser molt divertit!

RECOLLIDA DE LLET
Aquest any, els alumnes de sisè, hem anunciat i motivat amb cartells fets per
nosaltres als nens i nenes del cicle inicial i mitjà, (primer, segon, tercer i quart de
primària), per portar llet.
Amb un sol litre de llet podem alimentar a tota una família.

cc
Ja s´acaba la primària! tots els alumnes de sisè ens reunim tots junts per celebrar
l´acció de gràcies per tots aquests anys de la primària, que hem après molt i amb
interès.
També volem donar gràcies als professors que ens han ensenyat molt , ja que
l´any que ve estarem a 1er d’ ESO amb les piles carregades.

EXPERIMENTACIÓ
Treball
Aquest any tenim una nova assignatura que és experimentació, aquí fem molts experiments i
aquest dia vam fer un volcà

VOLCÀ
A la classe de experimentació vam fer
un volcà. Per fer-lo vam necessitar:

MATERIAL:
-una ampolla
-una cartolina
-un full de dibuix
-colorant
-bicarbonat
-vinagre
-aigua

Com ho vam fer ?
Vam fer un con amb cartolina i una
safata amb un full de dibuix per no
embrutar les taules. Vam posar la
ampolla dins el con i vam començar a
fer la part química.

Reacció
Quan vam posar l’aigua, el vinagre, el
colorant i el bicarbonat. Va començar
a sortir un liquid de l’ampolla, del
color que vam escollir el colorant.

Conclusió
Quan vam posar el bicarbonat va fer
una reacció química i va començar a
sortír una espuma de color

EXPERIMENTACIÓ
treball
La densitat dels líquids.
MATERIALS:
-Mel
-Ketchup
-Detergent
-Aigua
-Oli
-1 bala
-1 tap de suro
-1 got

PROCÉS:
Primer agafem el got i posem la mel, després el ketchup,
seguit tirem el detergent, i finalment posem l’aigua i l’oli i
tots aquest líquids en parts iguals.
Per ultim posem la bala i el tap de suro.
HIPÒTESI:
Jo crec que tots els líquids es barrejaran.I també crec
que la bala s’enfonsara i en canvi el tap de suro es queda
a la superfície.

CONCLUSIÓ:
Els líquids no es barregen i l’hipòtesi sobre la bala i el tap
de suro són certes.

EXPERIMENTACIÓ:
Treball
A classe d´experimentació vam fer un slime casolà

Slime
Material
-Cola blanca
- Detergent
-Aigua
-Colorant
-Cullera
- 2 Recipients de plàstic

Com ho vam fer?
Vam agafar un dels dos recipients, hi vam posar tres
cullerades de cola blanca i vam afegir colorant.
Després vam agafar l´altre recipient de plàstic i vam posar-hi
dues cullerades de xampú, vam agregar una cullerada gran
d´aigua i ho vam barrejar molt bé. Per últim vam agregar el
recipient de xampú i aigua amb el de cola i colorant.
Ho vam seguir barrejant com si fos una truita fins que va
quedar com un xiclet.

Resultat
Va quedar com una massa molt viscosa i
gustosa.

A la classe de Science vam fer uns
treballs reciclant materials com:cartro,
Treball
fusta,pots de vidre, etc.

BOLA DE NEU

SCIENCE
CAIXA DE COSTURA

Material

Material
-Caixa de fusta

-Pot de vidre
-Figura petita
-Purpurina
-Aigua
-Suru
-Cola resistent a l’aigua

-Pintura
-Tela
-Cola
-Botons
-Un CD
-Tres tires de cartró

Com ho vam fer?

Vam pinta la caixa de fusta, li vam afegir
botons a la part superior de la caixa.
Dins la caixa vam posar uns separadors amb
les tires de cartró.Després a la tapa de la
caixa vam enganxar la tela i vam posar “my
swing box”. Per finalitza vam enganxar un CD
a dins la caixa com si fos un mirall.
Utilitat
Serveix per guardar el material de costura i
portar-lo endreçat

Vam agafar la tapa del pot de vidre hi vam
enganxar un tros de suru. Dalt del suru hi
vam enganxar una figura petita.
Després vam omplir el pot amb aigua i
purpurina. Mes tard vam tancar el pot, i ja
estava acabat.

Resultat
Quan vam tancar el pot i li vam donar la
volta, la purpurina va començar a caure
simulant neu.

Com ho vam fer?

ARTS

L’ESTRELLA DE
NADAL COM HO VAM FER?

L’estrella de nadal serveix per
decorar el teu arbre

1- Talles un quadrat de 10cm cada costat (6
vegades).

MATERIAL:

2-Tots els trossos els dobleguen.

-Cartolina dorada

3- Tots els trossos els talles de un tall més petit,a
mes gran.

- Cinta adhesiva
- Tisores
- Grapadora

4-Ho desdobles tot i els ajuntes amb cinta
adhesiva, un costat al interior i un costat al
exterior.
5-Després ho juntes amb la grapadora I JA HO
TENS.
PERQUÈ SERVEIX ?
Serveix per decorar el teu arbre de Nadal

PROJECTE GAUDÍ
Treball

A finals del segon trimestre, els professors
ens van repartir en grups de quatre o cinc.
Vam fer projecte Gaudí a les següents
assignatures:català,castellà,anglès,francès,
matemàtiques,religió,arts i socials .
A cada assignatura vam de fer diferents
treballs.

PROJECTE GAUDÍ
MÚSICA

A música la María ens va dir que haviem cantar i fer gestos d’una cançó que vam
sentir a una sortida a la Pedrera.
Aquí us deixem un enllaç per que escolteu la cançó : Un cau de mil secrets

https://www.youtube.com/watch?v=uExW8s4vuHQ

Projecte Gaudí
CASTELLÀ

Consisteix ,en fer un tríptic sobre el “Capricho de Gaudí”, un monument molt
famós, que està a Cantàbria.
En el tríptic havíem de incloure informació com per exemple: les tarifes,els
horaris,a quin any es va construir , qui el va construir, com s´arriba...

Projecte gaudi
Arts

El projecte Gaudí d´art consisteix en fer una figura d´algun element de l’obra de
Gaudí i fer la figura amb una espècie de plastilina que se seca amb l’aire.
Llavors amb uns ous els pintem de diferents colors com groc, blau,
vermell,verd...I ho enganxem a la plastilina com si fos un mosaic

PROJECTE GAUDÍ
Català

El projecte de català consisteix en fer una visita guiada, a las nostres professores
a cada un dels pisos o façana .
6A primer pis

6B planta baixa

6C la façana

PROJECTE GAUDÍ
FRANCES

El projecte Gaudí de Francès havíem de fer una exposició en francès entre les
diferències d´un edifici modernista i un edifici de l´Art Nouveau.

Projecte Gaudi
Anglès

A el projecte Gaudí de Anglès tracta de fer una exposició oral de Gaudí, la seva
família, els edificis va fer, la seva història, la seva vida, quan va néixer quan va
morir ...

PROJECTE GAUDÍ
SOCIALS

Al projecte Gaudí de socials vam fer una presentació en català sobre algun edifici
que va fer Antoni Gaudí.

PROJECTE GAUDÍ
MATES

Al projecte Gaudi de mates vam haver d’escollir dins de cada part de l’edifici
quatre figures geomètriques.
6C primer pis

Quan ja teníem elegides les quatre figures les
havíem d’imprimir i escriure la fòrmula de la
figura. Les havíem d’enganxar a una cartolina

6B planta baixa

per desprès ensenyar-ho a la classe i
exposar-ho.

6A façana

ACUDITS DEL DIA

MÉS ACUDITS PER RIURE UNA ESTONA
-Aquí renten roba.
-No
-Doncs que porcs.
-La professora li pregunta al Santiago
-Quant es 4x4?
-Un cotxe de muntanya
-I 3x1?
-El Carrefour
-Un 0 Santiago

SUDOKU

SOLUCIÓ

HORA DE CUINAR
GELAT DE XOCOLATA:
Ingredients:
1 pot de crema de xocolata.
250g de nata.
1 llauna de peres en almívar,
i sucre,al gust de cadascú.
Estris:
1 bol.
1 ganivet.
1 espàtula de boc.
1 safata fonda.
1 plata.
Platets de postres o bé copes de vidre
o bols de boca ampla.
1 cullera si es posa nata.

PREPARACIÓ:
En un bol es barregen bé la nata amb la
crema de xocolata i el sucre; quan ja és
ben barrejat, es vessa en una safata
fonda i s’entra al congelador de la nevera
d’un dia per l’altre.
L’endemà es passa un ganivet al voltant
de la safata, es posa sobre una plata es
fan talls de gelat.
Una altre manera de presentar el gelat de
xocolata és, acompanyar-lo amb peres en
almívar; si es així es posen tres mitges
peres, ben escorregudes, al fons d’una
copa de boca ample i a sobre es posa un
tall de gelat de xocolata i, per acabar-ho
de fer mes rodó a sobre es pot posar una
cullerada de nata.
NYAM!!

SORTIDES
CURS SISÈ DE PRIMÀRIA

COLÒNIES
El curs de sisè vam anar de colònies tres dies a l’Espluga de
Francolí.
Vam fer sis activitats amb sis monitors, les activitats van ser:
pont de mico, tir amb arc, orientació, futbolí humà, corftball…
Les habitacions estaven distribuïdes per bungalows, a cada un
hi havia un monitor.
Cada matí, esmorzàvem a un gran menjador, cada àpat,
paraven la taula un grup de nens diferent. Desprès d’esmorzar,
començàvem les activitats, pel matí hi fèiem dues i per la tarda
en fèiem dues més.
La primera nit vam fer discoteca i la segona vam fer jocs de nit.
el Joc va ser la sardina.
Ens ho vam passar tots molt bé. I ho vam disfrutar més que
mai, perquè van ser les últimes colònies de primària.

LA PEDRERA
La Pedrera és un monument situat al Passeig de
Gràcia (Barcelona).
Vam anar a veure un musical.
Aquell musical parlava d’uns turistes que estaven de
visita i de cop i volta es troben a un noi del 1900.
Anava amb la roba d’aquell any. No sabia que era la
tecnologia i aleshores els turistes els hi va parlar de
l’evolució d’aquests últims anys.
Va ser un musical que explicava els veritables secrets
de la Pedrera.
Va ser una excursió molt maca i inoblidable.

EL CINEMA ESPIRITUAL
EL PETIT PRÍNCEP
El dia 30 de Novembre vam anar a veure una pel·lícula
espiritual, anomenada El Petit Príncep.
La pel·lícula parlava d’una nena que no sabia el que volia, i
la seva mare deia que havia de ser molt responsable. La
seva mare la va portar a un col·legi molt prestigiós.
Li va fer un calendari de les activitats i deures que havia de
fer durant l’estiu, però la nena va descobrir un gran misteri
sobre el seu veí: que com és gran li explica la història del
petit príncep que ell mateix la va viure.
I la nena vol saber més i més coses sobre el Petit
Príncep, cada cop es va fent més amiga del veí.
Poc a poc la nena es va adonant de el que volia
fer: Volia ser l’ajudant del veí per poder trobar al
Petit Príncep.
Però arriba un moment en que l’avi es posa molt
malalt, així dons la nena decideix anar a buscar al
seu amic el príncep.
I veu que el seu món és molt diferent al seu.
La nena torna al seu món acompanyada d’el seu
amic el Petit Príncep.

ESQUIADA
Els dies 17,18 i 19 de Febrer, els alumnes de primer
d’ESO i de sisè de primària, vam anar a esquiar a la
Molina.
El primer dia vam anar a l’hotel a desfer les maletes, i
allà ens van rebre els monitors de l’esquiada.
Ens vam posar la roba d’esquí i després vam anar cap
a pistes.
A l’arribar, els alumnes que havien de llogar esquis,
botes i pals, els alquilaven, i després ens van dividir en
tres grups A B i C.
Cada grup tenia el seu monitor d’esquí, ens vam posar
a esquiar tot el matí, els monitors ens van portar a
dinar, y desprès vam seguir esquiant una estona de la
tarda.
Després vam anar a l’hotel y els monitors ens van fer
un joc de nit.
Cada dia fèiem això menys una tarda que ens van
portar a un poble a fer missa i a comprar coses.
L’ultima nit ens van preparar una discoteca molt
divertida.

COLÒNIA GÜELL
El curs de sisè de primària, vam anar a visitar la Colònia Güell.
Ens vam dividir per classes, A,B i C. La cripta, en realitat no està
acabada com Antoni Gaudí va voler. L’arquitecte volia posar una
església que tingués un campanar tan gran com la xemeneia de
la fàbrica tèxtil. El guia que ens va ensenyar la Cripta es deia
Ramon i la seva teoria era que les columnes s’aguantaven com
jugadores de basquet i ens va fer una demostració amb l’equip
de bàsquet de la nostre escola.
A més a més de l’església, vam visitar la colònia (el poble).
É un poble molt antic, bonic i petit.
La nostre guia Rosa, ens va explicar a on vivien el treballadors, el
metge, les monges…
Ens va agradar molt i va ser una experiència molt bonica.

ESPORTS:

FUTBOL:
PARTITS GUANYATS:

FUTBOL:
PARTIT PERDUT:

-Joan Miró
-Esportiu
-Les
-Vinsit

-Escola Bogatell
San
Joan
Corts-UBAE
Provençalenc

Maristes

BÀSQUET:
PARTIT GUANYAT:
-CEBS (escola Joan 23)

-

BÀSQUET
PARTITS PERDUTS:
-Escola Pia Balmes
-Escola la Seda
-Escolapis Sarrià
-Frederic Mistral
-Escola IPSE
-Escola Voramar

VOLEY
PARTITS
GUANYATS:
-RMSI Sports “A”
-Escola IP-SE
-Escola Sant Gregori
-Club
voleibol
Barcelona-Barça

-Col·
legi
Padre
Damian
-Col· legi Shalom “A”
-Club voleibol Vall
D’hebron

ESPORTS: FUTBOL , BASQUET I VOLEY.
FUTBOL:
El seu entrenador es diu Albert, juguen a futbol des de quart de primària
I fan partits des de quart de primària, a el seu equip juguen 12 nois, i el Ricard i el Marcos son porters.
BÀSQUET:
El seu entrenador es diu Kiku, juguen a bàsquet des de tercer de primària
I fan partits des de quart de primària , a el seu equip juguen 15 noies i la
Selma i la Inés.G no fan partits.
VOLEY:
La seva entrenadora es diu Bea , juguen a volei des de tercer de primària i
Fan partits des de quart de primària , al seu equip juguen 14 noies.

Partits de la nova temporada (2017):
Voley:
Futbol:

PARTITS GUANYATS:

Bàsquet:

Santa Isabel

PARTITS GUANYATS:

Barça

Lycée français de Gavà.

Col·legi Domeniques del l'ensenyament

Sant Boi

Col·legi Mary Ward.

Institut Escola Turó de Roquetes.

Sadako

AE Les Corts- UBAE

Escola Les Acàcies

AE Les Corts- UBAE
Escola Pia
Abat Oliba Loreto

PARTITS GUANYATS:

Escola Barcelona

HORARIS
FUTBOL:

HORARIS
VOLEY:

Dimarts 5-6h
Dijous 5-6h
Divendres 14h-15h

Dimarts 2-3
Dijous 2-3
Divendres 2-3

HORARIS
BÀSQUET:
Dilluns 2-3h
Dimecres 2-3h
Dijous 2-3h

Novetat
BÀSQUET:
El primer any va vindre la Betí
(Beatriu). El segon any va
vindre
la Alba. I aquest any ha vingut
Quico.

VOLEY:
Van terceres a la lliga.
Si l’escola primera o
segona de la lliga, no
perden cap partit, no
podrem participar en la
final. A la Inés Victory
número 11, li han fitxat
a l’equip del Barça.

FUTBOL:
Van segons a la lliga.
El Joan era porter i ara
és jugador.

la/el següent
seràs tu

Hi havia una
vegada un lladre
que estava en el
metro,robant
com de costum.
Aiii mai
em deixen
treballar
en pau.

I de cop i volta
sona:SI US PLAU
TINGUIN CURA DE
LES
SEVES
PERTINENCES HI
HA UN LLADRE EN
EL METRO
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