
 

P2 Dimecres 18 Espectacle de Jazz a la Jazz Cava de Terrassa. 

P3, P4 i P5 
Dilluns 16 Espectacle de teatre en anglès a l’escola. 
Divendres 20 Espectacle al Teatre Alegria de Terrassa. 

P5 Dimecres 4 Visita al mNACTEC de Terrassa. 
1r i 2n Dilluns 16 Espectacle de teatre en anglès a l’escola. 

3r Divendres 13 Visita al mNACTEC de Terrassa. 

3r i 4t 
Divendres 6 Visita al Centre de Recuperació d’Animals Marins. 
Dimarts 17 Espectacle de teatre en anglès a l’escola. 

4t Divendres 27 Taller d’Art, natura i sostenibilitat a l’escola. 
5è i 6è Dimarts 17 Espectacle de teatre en anglès a l’escola. 

6è 

Dimecres 4 Xerrada sobre Drets Humans a l’escola. 
Dilluns 9 Taller “Has begut oli?” sobre l’oli, a l’escola. 
Dimecres 18 Taller de cuina solar a l’escola. 

  

  

                Una vida saludable  
                 en un planeta sostenible. 

.AL MARÇ, ESTALVIEM ENERGIA. 

Seguim amb les accions sostenibles a l’escola. Aquesta vegada ens 
plantegem l’estalvi d’energia. Amb quines propostes? 

 Aprofitar al màxim la llum natural. 

 Tancar els llums sempre que sortim de classe. 

 Evitar l’obertura de finestres quan està funcionant  

la calefacció. 

 Fer un bon ús dels projectors de les aules, apagant-los  

quan no s’utilitzen. 

 Minvar el nivell de contaminació acústica en aquelles  

accions en les quals és possible i que destorben el normal funcionament 

d’altres activitats. 

 Utilitzar l’aigua de manera adequada sense malbaratar-la. 

. 
RACÓ PER PENSAR  

SORTIDES I ACTIVITATS  EDUCATIVES 

Daniela Gil, Laia Armengol 

i Blanca Fages, de 5è. 

Resposta de febrer: LOGO 

Altres encertants: Cristina Casas, Mireia Boada 

i Lola Moyano, de 4t; i Pol Castillo, de 1r. 

Descobriu l’animal i el vegetal que 

s’amaguen en aquestes endevinalles: 

 

1. Porto un vel sobre d’un altre 

de seda de la més fina, 

qui em vol descobrir ho paga 

plorant a llàgrima viva. 

 

2. Navego per l’oceà 

com si fos un transatlàntic. 

Porto al cap un sortidor 

i m’empaiten amb l’arpó.  

Projecte d’Arts Audiovisuals i Escèniques 
 

Al llarg del curs els alumnes de L’Avet van vivint diverses experiències 
artístiques en relació amb el món del teatre i amb les eines audiovisuals. En 
aquesta part del curs ja hem fet moltes obres de teatre i en queden moltes 
més, s’estan enregistrant els curtmetratges, preparant les stop-motions, hem 
fet tallers de fotografia, i ja estem preparant els projectes col·laboratius, 
juntament amb altres escoles de la ciutat i de la resta  
de Catalunya, amb espectacles de percussió corporal,  
dues cantates i instruments reciclats de percussió. 

 
Trobareu més informació d’aquest projecte a 
https://www.escolalavet.net/presentacio/projecte-audiovisulas/  

https://www.escolalavet.net/presentacio/projecte-audiovisulas/


Cada mes uns demanarem un petit dibuix que insertarem en diversos racons 

d’aquest fulletó. Entre totes i tots decorarem l’informatiu! 

     Per al mes d’abril feu-nos arribar dibuixets petits amb 

              ANIMALONS DEL BOSC 

 
MENÚ MENSUAL - Març 2020  

Nota: Ocasionalment el menú pot sofrir alguna variació segons el mercat. 

  

L’INFORMATIU MARÇ 2020  
 

El projecte d’escola sobre Els petits mons imaginaris va ser un èxit. 
Un projecte ple de creativitat i de treball en equip! 


