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Els alumnes de 2n de primària us parlarem de l’hivern 
que és l’estació que més agrada als pingüins, el nom 
de la nostra classe

L’hivern és una estació de l’any que comença el 21 
de desembre i acaba el 21 de març amb l’arribada 
de la primavera. A l’hivern normalment fa fred. 

Algunes nits, les teulades es glacen i els cotxes 
queden blancs. A les muntanyes hi neva i la gent 
aprofita la neu per esquiar. Les persones es posen 
roba d’abric i engeguen la calefacció, llar de foc, 
estufes....

Passeja per la muntanya ben abrigat

Menja un bon plat de sopa

Fes un ninot de neu amb família

Juga a jocs de taula
Tira boles de neu

Canta cançons d’hivern

Juga amb la neu
Mira una pel·lícula

Patina sobre gel

Seu al costat de la llar de foc
Ves a esquiar

Menja xocolata calenta

Recepta per passar un bon hivern
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A l’hivern em poso el gorro, la jaqueta i el 
jersei.
A l’hivern nevarà i la neu caurà.
No et quedis molt parat que pots quedar 
glaçat.
L’hivern refreda i la neu congela.
Si no vols passar fred posa’t la jaqueta i 
el gorro que estaràs calentet.
Si no vols tenir fred abriga’t un ratet.
Els cotxes es glacen i les persones es 
tapen.
A l’hivern els cotxes es congelen i les 
ulleres s’entel·len.
Quan fa fred, es gela la paret.
Si a l’hivern menjo un gelat, sembla que 
estigui nevat.
L’home fredolic, porta un bon abric.
Al costat de l’estufa jugo amb la baldufa.
Si ets fredolic, posa’t l’abric.

Refranys d’hivern
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l’aniversari de la nostra escola, 
el dia 2 de febrer va fer 77 
anys per això us volem 
explicar...

escola?Què és el que més 
m’agrada de la nostra

El dinar
Els amics
Les “Senyoretes”
El pati gran
Les classes
Jugar amb els companys
El pati petit
La pista petita
Passar-ho bé
L’edifici
El gimnàs
Quan compartim jocs
Fer l’estrella de la setmana
Treballar en grup
El tobogan del pati petit

Fer manualitats
Ser encarregat
Que els pares vinguin a l’escola
Animar als amics quan juguen
Compartir
Anar a piscina
Fer sortides
Anar de colònies
Fer nous amics
Anar a racons
L’aula de música



M.Glòria Panadés:
Aquestes vacances de Nadal han estan molt divertides perquè m’he vist amb molts 
familiars, he pogut passar molt de temps amb persones que estimo i que m’han 
regalat molta felicitat i amor. 

Alvaro Rodriguez:
Aquest Nadal he pogut aprofitar per veure a la meva família de Cadis que de regal he 
pogut compartir moments que m’han aportat felicitat i amor. He passat més temps 
amb el meu cosí petit ja que els altres són molt més grans i no ens portem molt bé.

Joel Hernández:
Aquest Nadal, m’he sentit molt a gust amb els meus familiars i amics, jugant a jocs 
de taula, obrint i donant regals… M’ha agradat molt compartir la felicitat amb els 
meus familiars i aprofitar per poder explicar històries, moments… Han sigut 
moments de molta joia, per a tota la família i amics, i un moment per recordar els que 
no hi són, o  estan privats de llibertat..

Guillem Puig: 
Aquest Nadal m’he sentit alegre amb la qual m’ho vaig passar més bé

Paula Sanmartí: 
Aquestes vacances de Nadal he visitat a molts familiars que feia molt temps que no 
veia i m’ho he passat molt bé. 

Sara El Amri: 
Aquest Nadal m’ho he passat força bé, ja que he pogut compartir experiències molt 
boniques amb persones molt importants a la meva vida.

Dani Fernández:
Aquest Nadal per mi ha sigut molt especial, uns dels millors de la meva vida, tots els 
dies tenia alguna cosa a fer i això m'agradava perquè no m'avorria i tenia temps per 
fer de tot, només havia d’organitzar-me. He sigut molt feliç quan hi havien sopars i 
dinars familiars i quan a les tardes sortia a donar un volt amb els meus amics. També 
he disfrutat molt jugant a la play amb el meu germà. M'ha encantat quan la meva 
àvia em feia macarrons.  

Eloi Gordon:
Aquest Nadal per a mi ha sigut un xic avorrit perquè en els típics dinars familiars no 
em sentia gaire integrat perquè els meus cosins són més petits, i com que no feia res 
començava a jugar al mòbil. Tot i això, hi ha hagut alguns dies que m’ho he passat molt 
bé.
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el nadalCom han
viscut

Carlos López: 
Aquest primer trimestre, m’ he sentit bastant bé, perquè després de l’estiu he tornat 
amb els amics i el trimestre m ha passat bastant ràpid, perquè he tret bones notes i 
ha sigut divertit. Encara que alguns moments malament perquè en algunes coses he 
tret males notes

Àngela Nath:
En aquest Nadal, he compartit molts moments amb la meva família, especials i 
memorables, com tots els altres nadals passats. També he de dir que nosaltres no ho 
celebrem igual que tots els altres, una mica diferent, que no em fa sentir malament. 
Per últim i més important: he après a cuidar al món, sembla una cosa simple, però 
molt important, ja que abans no m’hi fixava tant.

David Puig: 
Aquest Nadal ha sigut igual que els altres però m’he trobat amb tota la meva família, 
només 3 dies però van ser els més divertits. He estat molt content amb aquest Nadal, 
sempre sol ser avorrit però aquest any no ha estat molt bé. 

Sara Permanyer:
Aquest Nadal no ha sigut diferent als altres. Reunida amb la família i el amics durant 
les vacances. No m’he sentit més estimada ni millor que durant la resta de l’any, ja 
que per a mi el Nadal es veure a la família i els amics que jo ja veig durant l’any, però 
tots una mica més arreglats. 

Marta Pascual:
Aquest Nadal ha estat normal. Estava una mica avorrida i sense ganes de fer res 
perquè estava malalta. La veritat, m’he sentit estimada perquè la meva família 
m’ajudava i em cuidava perquè em curés. He estat com tots els altres Nadals: amb la 
família i alegre.

Júlia Xaubet:
Per a mi el Nadal ha sigut una època molt diferent, ja que he disfrutat molt amb els 
meus avis i família, i m’he unit molt amb tota la meva família, que mai havia pogut 
estar tan unida. M’he sentit molt feliç i agraïda.

Carla Pascual:
Aquest Nadal em vaig trobar amb tota la família, vaig passar tot el dia amb ells, des 
de primera hora fins a l'última, i em va agradar molt ja que no em trobo mai amb tota 
la família a part del dia de Nadal. M’he sentit feliç, però no diferent de altres dies. 
També em va agradar el dia de reis, que també me’l vaig passar amb la família i els 
nens més petits.

Júlia Molleví: 
Aquest Nadal ha sigut molt diferent ja que la meva germana no ha estat durant 5 
anys a casa passant el nadal si no que ha estat a Suïssa. També ha sigut un any 
diferent perquè han vingut els meus cosins de fora que feia molt que no els veia, ha 
sigut un Nadal molt diferent i m’ho he passat molt bé amb la família 

els alumnes
de 2n d’ESO

Victor Alonso:
Aquest Nadal m’ho he passat molt bé perquè he estat molt temps amb la família, he 
visitat als avis i als tiets. També he estat content perquè he menjat molts polvorons, 
roscos de vi i mantecados.

Brahim Chkaify:
Aquest Nadal m’ho he passat molt bé, he anat amb la meva família i els meus amics, 
he jugat amb els meus cosins i, a part, he anat amb els meus amics a jugar. També he 
anat a una festa d´un amic meu que era molt divertida. També hem anat a la platja a 
celebrar una festa.

Eric Serna:
Aquest Nadal m’ho he passat molt bé perquè m’han fet un regal molt gran, em van 
regalar un torneig de tennis que valia 1000€ i si guanyava tot el torneig, i quedava 1er 
guanyava 6000€. I vaig perdre la final (vaig quedar 2n a la classificatòria de 50 
tenistes) i vaig guanyar 5000€, em vaig posar molt content per la meva posició i pel 
regal que em van fer. Després ho vam celebrar amb torrons...

Ferran Alcazar:
Aquest Nadal m’ho he passat molt bé amb tema família, per a mi ho tornaria a repetir. 
També amb els amics, he quedat molts cops en els que ens hem divertit i hem jugat. 
la veritat, és que ha sigut uns dels millors Nadals de la meva vida.

Natàlia Roca: 
Jo no he passat bones vacances perquè he trencat la play 4 però després m'he oblidat 
de tot perquè m’han regalat una tarjeta de memoria de 31 GB i després hem anat de 
vacances.

Pau Cunyat:
En aquest Nadal m’he sentit molt content per tots els regals i per els dinars en 
família, és una època d’alegria i felicitat, així és com m’he sentit, i més quan estic amb 
la meva família. El que m’ha agradat més del Nadal han sigut el regals i sobre tot els 
sopars i dinars, estava boníssim!!!!

Sebastián Bodington: 
Aquest Nadal ha estat molt bé, m’ha agradat perquè he estat molt amb la meva 
família, els regals m’han agradat molt. He intimat bastant amb els meus cosins, els 
menjars han sigut divertits. També m’ha agradat per la decoració nadalenca. Aquest 
Nadal he estat super content.

Chaymaa Attaheri:
Aquest nadal per a mi ha sigut molt avorrit, la majoria de dies he estat a casa sense 
fer res, un dels motius és perquè no ho celebro, per tant, no és que siguin unes 
vacances especials. 
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guanyava 6000€. I vaig perdre la final (vaig quedar 2n a la classificatòria de 50 
tenistes) i vaig guanyar 5000€, em vaig posar molt content per la meva posició i pel 
regal que em van fer. Després ho vam celebrar amb torrons...

Ferran Alcazar:
Aquest Nadal m’ho he passat molt bé amb tema família, per a mi ho tornaria a repetir. 
També amb els amics, he quedat molts cops en els que ens hem divertit i hem jugat. 
la veritat, és que ha sigut uns dels millors Nadals de la meva vida.

Natàlia Roca: 
Jo no he passat bones vacances perquè he trencat la play 4 però després m'he oblidat 
de tot perquè m’han regalat una tarjeta de memoria de 31 GB i després hem anat de 
vacances.

Pau Cunyat:
En aquest Nadal m’he sentit molt content per tots els regals i per els dinars en 
família, és una època d’alegria i felicitat, així és com m’he sentit, i més quan estic amb 
la meva família. El que m’ha agradat més del Nadal han sigut el regals i sobre tot els 
sopars i dinars, estava boníssim!!!!

Sebastián Bodington: 
Aquest Nadal ha estat molt bé, m’ha agradat perquè he estat molt amb la meva 
família, els regals m’han agradat molt. He intimat bastant amb els meus cosins, els 
menjars han sigut divertits. També m’ha agradat per la decoració nadalenca. Aquest 
Nadal he estat super content.

Chaymaa Attaheri:
Aquest nadal per a mi ha sigut molt avorrit, la majoria de dies he estat a casa sense 
fer res, un dels motius és perquè no ho celebro, per tant, no és que siguin unes 
vacances especials. 
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