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 PINZELLADES 

 

 

Primer número de la Revista 

dels nens i nenes de l´aula F 
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US  PRESENTEM ALS REPORTERS 

DE LA NOSTRA REVISTA

L´Eva sempre està atenta 

al que succeeix al seu 

voltant i ens informa de 

les activitats que poden 

ser noticia. 

El Mohamed és el nostre 

“paparazzi”principal i ens  

informa de qualsevol novetat  

en la vida dels famosos. 
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L´Eric, el nostre  

especialista en  

notícies relacionades amb 

l´esport. 

El Karam, el nostre  

corresponsal a Sant Pere i 

Sant Pau. 

L´Haizea és la nostra  

reportera de la premsa rosa.  
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El Pedro, el nostre corresponsal a  

Sant Pere i Sant Pau més  

entranyable. 

El Roger és el redactor que 

ens fa saber les notícies més  

importants de Tarragona  

ciutat. 
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EL NOSTRE PATI 

Als nens i nenes de l’aula F ens agrada molt treballar 

però també ens encanta jugar al pati  



 7 

  CELEBREM SANTA TECLA 

Per Santa Tecla he llegit la LLegenda de Santa  

Tecla  als meus companys  
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L´Eva i l´Eric han pintat uns 

castellers. 

M´ha agradat molt pintar la 

màscara del LLeó. 
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   ENS ENCANTA LA MÚSICA  

A la  nostra aula ens encanta la música i fem 

 sessions setmanals de musicoteràpia  en grup i 

individuals per afavorir l´aprenentatge de nous  

coneixements i ser cada vegada més creatius. 
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 LA TARDOR 

Arriba la tardor i a la nostra aula hem fet 

de pintors pintant un paisatge amb els 

colors típics d´aquesta estació i hem 

guarnit el passadís amb un mural de la 

tardor. 
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MOLTA SORT, BEA 

La Bea és la pedagoga que ens ha 

acompanyat en l´últim any. 

Amb ella hem treballat i hem jugat molt 

i ens ha fet molt feliços. 

Et recordarem sempre, Bea!! 
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ELS BOLETAIRES DE L’AULA G 

Els nostres companys de l’aula G han anat a passar el 

dia a la Mussara. El lloc és accessible per les cadires de 

rodes i hem pogut baixar a terra  amb una manta. 
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No ens podem queixar ja que vam fer una bona  

recol·lecta de camagrocs. 

A l´escola vam poder gaudir d´un risotto de camagrocs 

que ens va preparar el Manel, el guia de l´excursió. 
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A L´AULA F ENS HO PASSEM MOLT BÉ 

L´Eric ha volgut comprovar 

com li queden de bé, les 

ulleres del seu company... 

El Roger se li ha acudit fer la 

bandera de Bolívia amb un joc de 

construccions. 
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L´Haizea li dóna de menjar 

als peixos que tenim a la 

peixera de l´escola. 

Al Pedro li encanta anar en 

bus i espera molt content 

que arribi a les 5 de la tarda 

Ens encanta que la Patri 

ens faci “trenetes” 

a l´hora del pati 
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EL NADAL JA ÉS AQUÍ 

A l´aula hem fet un calendari d´advent que  

tenim penjat a la porta i cada dia llegim un 

desig. 

El Karam ens ajuda a 

col·locar el mural de 

Nadal 
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El Roger tria els regals que més li  

agraden per fer la carta a Ses  

Majestats  els Reis d´Orient 
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 TREBALLEM EL COS  

 A l’aula F hem treballat el cos hu-

mà amb cançons, jocs d’internet, 

dibuixos i experimentant amb el 

propi cos. 
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GUARNIM L’ESCOLA 

Així de bonic llueix el 

passadís  de l’escola 

aquest Nadal. 
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La Blancaneus i els set 

nans donen la  

benvinguda al Nadal. 
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BENVINGUT TIÓ 

Tots els nens de l’escola hem sortit al pati a  

rebre el Tió que ha baixat de les muntanyes!! 
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ENS VISITEN ELS REIS D´ORIENT 

Ses Majestats els Reis d’Orient han visitat la  

nostra escola i com cada any, ens han deixat 

molts regals... 
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