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U

n xipoter...

Un xipoter és una persona que està pendent i sap en tot
moment què fan els altres. A l'escola de Sant Galdric,
en sem uns quants de xipoters. Enguany, la revista i la
comunicació de l'escola la portem a terme nins i nines
que cursem l'últi, qny del nostre cicle. És a dir, els
Mossenyes, els Llucets i els Trempes.

E

ls xipoters d'aquest número...

Fins a la festa de la Castanyada els encarregats
d'elaborar el Xipoter som: Thara (Costabona), Emma
(Puigmal), Elsa (Carlit), Lucas (Albera), Àlex i Lois
(Corberes), Ylan i Joana (Madaloc), Marie i Gaston
(Massana)

L

a portada...

Ha estat un dibuix cooperatiu que hem fet amb les idees
i dibuixos dels 10 xipoters de Tardor. A la pàgina web
la podreu veure a tot color!

B

envinguts a l'apartat de l'hort. Aquest curs els

hortalans treballen de valent. Aprofiten les hores
del pati per mantenir, fer créixer i fer gaudir
als més petits aquesta petita joia que tenim a
l'escola.
Els encaragats de l'hort, van canviar l'hotel d'
insectes de plaça perquè era massa al sol. Ara
tindrà més ombra.
Entre tots ens anem adaptant al nou ritme de
l'hort. Aquestes setmanes hem netejat i hem
remenat la terra de les parcel·les. També hem
pogut recollir algunes fruites i hortalisses que
haviem plantat el curs passat.
També hem començat a plantar. Cebes, alls,
juliverts, cols de Brussel·les, farigola, i un
pinyol
de
pruna.
També
hem
arrencat
les
tomaqueres.
Els
hortalans
participants
aquestes
primeres
setmanes han fet una gran feina! Mireu com han
deixat el casot, sembla de catàleg!

A

la classe Carlit, són 25 infants. Hi ha 2

Enxanetes ,9 Timbalers , 8 Maulets i 6 mossenyes.
Hi ha una timbalera que arrribarà després les
vacancetes de tardor. Els adults de la classe son
l'Alba i la Berta.
Cosetes per la classe
Van fer un calendari, un mural on van anar cercar
fulles i petits aglans al parc de Sant Vicens. Van
fer un petit racó per el "bon dia". I van decorar la
porta de la classe.
La xipotera d'aquesta classe ha estat l'Elsa.

A

la classe Puigmal, hi ha 25 infants. Aquest any hi

ha 2 Enxanetes, 9 Timbalers, 7 Maulets i 7 Mossenyes.
La mestra és l'Ingrid amb l'Ester i la Maria-Antonia
que ajuda la classe. La Manon tornarà la classe
després de les vacancetes de tardor.
Esquelets
A la classe Puigmal, per primer cop van descobrir els
esquelets de gos, de dofí i de serp.
També van entrenar-se amb amb pasta de sal, per fer
bunyetes. També van decorar la porta.
La xipotera d'aquesta classe ha estat l'Emma.

A

quest any a la classe Costabona hi ha 25 infants i 2

adults, (un mestre i una mainadera -el mestre es diu
Jacky i la mainadera es diu Carme.-)De nous hi ha : el
LOUNES, el PAUL, el MARIUS, el GABIN, la LOU-JEANNE,
l'ALICE, la NOËLIE, la BILLIE i l'EMILE. Aquest any de
cada edat tenen : 6 MOSSENYES, 8 MAULETS, 8 TIMBALERS i
3 ENXENETES.
Cuina els dimarts
Els dimarts un grup de cada classe de maternal se'n va a
cuinar a la sala d'expressions.
La xipotera d'aquesta classe ha estat la Thara.

A

quest any a la classe Albera hi ha 18 nins i nines :

10 picolats, 8 llucets i un adult. L'adult és la Noemí.
No hi ha nous.
Feinetes de la classe Albera
Divendres, 28 de setembre, a la classe Albera van
classificar els animals.
Dijous 27 de setembre, a la classe Albera van fer el
calandari de l' any 2018-2019.
Dimarts, 25 de setembre, a la classe Albera van fer
unes proves de matemàtiques.
El xipoter d'aquesta classe ha estat el Lucas.

A

quest any a la classe Corberes hi ha 20 infants,11

llucets i 9 picolats. Han nascut en 2012 i els llucets
el 2011. Els adults són la Mireia ,la Mari Carmen i el
Llorenç. Aquest any a Corberes no hi ha nous infants.
L'edifici dels càrrecs
Aprofitant el tema de l'any han fet un edifici pels
càrrecs.
Els xipoters
l'Àlex.

d'aquesta

classe

han

estat

el

Loïs

i

A

quest any, a Massana hi ha 27 nins i nines : 10

muscats, 8 xirments , 9 trempes i 2 adults. L'adult són
la Cecília i la Mylène. No hi ha nous infants.
Botar un globus dins d'una ampolla
A la classe Massana van fer un experiment científic.
Consistia en intentar botar un globus a dins d'una
ampolla. Hi havia ampolles on era més fàcil i altres on
era quasi impossible! Entre tots van formular hipòtesis
i van descobrir el per què.

A

la classe Madaloc hi ha 27 infants. Els adults que

treballen a la classe són el Llorenç, la Mylène i la
Rut. Hi ha 7 Trempes, 10 Xirments i 10 Muscats.
Bones BUNYETES
A la classe Madaloc (el divendres 21 de setembre) van
fer bunyetes. És un pastis dolç típic del Rosselló. Us
deixem la recepta:
PER 100 BUNYETES
- Una dotzena d'ous
- 1,5 kg de farina
- la paell ratllada de 4 llimones
- 250g de mantega
- 65g de llevat
- 1 cullera de sal fina
- 600g de sucre per empolsinar
- Un poc d'oli per fregir
ARA JA SABEU FER BUNYETES!!!

MUSEU D'HISTÒRIA NATURAL

S

om anat tota l'escola al Museu d'Història Natural. Hi

havia molts animals, una sala de la mòmia, animals
fantàstics i minerals.
Els primaris tenien preguntes, exemple: el bec de l'ànec
de quin color és? Resposta: taronja.
Vam fer la visita per grups d'allioli i vam aprofitar per
enfortir les relacions padrí-fillol.

TALLERS DEL MIGDIA

E

l cicle 2 i els Mossenyes fan tallers ciencies amb l'

Íngrid, anglès amb la Noémie, arts plastiques amb la
Berta. Fan jocs el divendres amb la Íngrid, la Berta i la
Noémie.

(Aniversaris titol)

D

urant aquest període hi ha molts nins i nines que han

sumat un número més als seus anys. Esperem haver estat
bons xipoters i posar-los tots! Si detecteu que falta
algú no dubteu a comunicar-ho i apareixerà al següent
número.
El MATHIS VENTURINI, va celebrar els seus quatre anys.
EL FYLIP va fer tres anys, acabat d'arribar a l'escola.
L'EMMA PRIME (redactora d'aquest número) va fer 5 anys el
dia 4 de setembre i va tenir la sort de poder-ho celebrar
al pati.
L'ANAËL celebrar els seus 4 anys.
La BRUNILDA va fer 3 anys.
A la classe Costabona han fet anys el LOUNES (3), el
GABIN (5), i l'ERMENGOL (4) aquest període.
A la classe Albera hi hagut dos aniversaris: el Joanet (7
anys) i el Marin (6 anys).
A Corbres el Damien va celebrar els seus 8 anys, el Maël
el seu sisè aniversari i la Lívia en va fer set.
A Madaloc, han fet anys els Guillem Evelí, el Sohan i
l'Elsa. El primer i el segon en van fer 9 i la tercera
ja té dues xifres a l'edat (10 anys!).
A Massana, el Maxence, la Zoé i el Julien també han
passat a les dues xifres. I el Llorenç va arribar a Cicle
3 per celebrar els seus 8 anys!

Per molts anys a tots!!

CREACIONS

H

em rebut una allau de creacions. Malauradament ens és

impossible posar-les totes en paper. Les intentarem anar
penjant a la web. Moltes gràcies a tots els que heu
participat !

T

roba les 7 diferències.

Recordeu que teniu aquestes notícies i més a la
pàgina web:
https://xipoter.wixsite.com/misitio
No deixeu de visitar-nos!

