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JOSÉ CARLOS, “NOU” A LA G 

 

José Carlos ve de l’escola Alba de Reus.  Ell i la seva família 

estaven il·lusionats amb aquesta nova etapa a La Muntanye-

ta i això ha estat determinant perquè s’hagi integrat al grup i 

a la dinàmica de classe tan bé. 

Aquest curs 19-20 va començar amb la novetat d’un nou 

company d’aula i amb ell ja som 9, “Nou” Somriures!! 
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José Carlos és un noi molt 

divertit i extravertit. Li agra-

da molt la música,  pintar i 

tot el que té a veure amb 

Mickey Mouse i el “món” 

Disney. 

Benvingut José Carlos! 

 

Des del començament va establir molt bona sintonia amb el 

Juan, qui amb la resta de l’aula G han fet un fantàstic acom-

panyament a JC per sentir-se part del grup ben aviat 
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L’ALIGUETA DE STA. TECLA 

Al setembre, per les festes de Sta. Tecla, vam gaudir 
de la visita de l’Aligueta. 
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Va ser una gran experiència, ens van explicar la història de 

l’Aligueta i vam gaudir dels balls que van fer per nosaltres. 

Gràcies per la visita! 



 8 

PORT AVENTURA 

Sempre és una experiència fantàstica anar a Port Aventu-

ra i més si coincideix amb la celebració del Halloween.  
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Un dia a Port Aventura!!, un dia fantàstic!!. Gràcies Alba 

Porta per fer-ho possible un curs més!! 
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CASTANYADA 

Al primer trimestre vam celebrar la tradicional Castanyada i 

ens va fer un dia espectacular. 

Amb la fortuna de poder gaudir de la música de Maria      

Jacobs, qui ens va oferir un concert amb les demés alum-

nes de pràctiques de Fisioteràpia. 
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SORTIDES PEDAGÒGIQUES SP I SP 

Als alumnes de la G els 

agrada molt fer sortides pel 

barri de Sant Pere i Sant 

Pau. I si és un dia de mercat 

més, l’ambient, la gent, uns 

xurros i una bon cafè 

(descafeïnat!) 

I si ho podem fer tan ben acompanyats per 

l’Elena i la Judit, l’experiència es torna quel-

com més especial que una simple sortida pel 

barri, gràcies!! 
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VISITA SALLE TORREFORTA 

Al primer trimestre vàrem re-

bre una visita molt especial 

per part de les alumnes i els 

alumnes de La Salle de Tor-

reforta per celebrar el dia de 

Santa Cecilia.  

Santa Cecilia és la patrona 

dels músics. 

Varen portar molts instruments musicals i ens 

van oferir un concert amb cançons tan populars 

com l’Imagine de John Lennon. Ens varen mos-

trar tot el talent que tenen. 

                                             Felicitats!! 
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DIA INTERNACIONAL DISCAPACITAT 

El passat 3 de desembre l’aula 

G ens vàrem sumar als actes 

que va organitzar l’ajuntament 

de Tarragona per celebrar el 

dia internacional de les perso-

nes amb discapacitat. 
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 REIS 
Com cada curs, el dia 

que rebem la visita 

dels Reis d’Orient és 

un dels més emocio-

nants i bonics, que 

gaudim totes i tots 

grans i petits. 
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TEATRE 

El passat mes de desembre, vàrem anar al teatre a Tarra-

gona, per veure una obra que tractava el tema del bullying 

als centres escolars, va ser una experiència molt interes-

sant que vàrem gaudir amb altres escoles. 
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Desprès vàrem aprofitar 

per visitar les paradetes 

de nadal de la rambla, el 

mercat i... 

Gaudir d’una xocolata ben 

acompanyada, com ens 

agrada! 
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TEATRE 

A finals del primer trimestre, el 14 

de desembre passat, l’Alba va fer 

20 anys!! I ho va celebrar amb 

l’aula G i amb tota l’escola!! 



 23 

Molts anys i bons Bonica!!!, perquè puguem seguir com-

partint bons moments amb tu!!. 

                               Felicitats ALBA!!! 
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FESTIVAL DE NADAL 

Vàrem acomiadar i tancar el trimestre 

amb una celebració que ens ve sempre 

molt de gust, perquè la compartim amb 

les famílies. 

El primer ha estat un gran trimestre i 

un incentiu per començar amb molta 

il·lusió i ganes el segon i el tercer!!
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Vàrem acomiadar i tancar el trimestre 

amb una celebració que ens ve sempre 

molt de gust, perquè la compartim amb 
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FINS LA PROPERA REVISTA!! 


