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Les dues cooperatives han decidit crear i vendre productes 
artesans com moneders i objectes decoratius

Els futurs emprenedors neixen a 5è! 

A la vida hem d'afrontar reptes que ens 
posen a prova. Diuen que els emprenedors 
se'n surten millor ja que han desenvolupat 
una ment curiosa, tenen confiança en ells 
mateixos i alhora saben posar-se en la pell 
dels altres. A Les Fonts ho tenim clar i és 
per això que els alumnes de 5è treballen 
durant tot el curs l'emprenedoria a l'aula 
a partir del programa CUEME (Cultura 
Emprenedora a l'Escola) de la Diputació de 
Barcelona. 

L'objectiu és que els nenes i nenes creïn 
una cooperativa, amb el suport dels 
professors i entitats de l'entorn, com ara 
l'Ajuntament. A 5è A han impulsat la 
cooperativa Activity Kids i 5è B la Junko . 

Després d'un procés de reflexió col·lectiva 
les dues classes han decidit crear 
productes artesans per vendre'ls al 
mercat setmanal d'Argentona . Aprovar 
uns estatuts, designar l'equip directiu, fer 
un estudi de mercat, crear la marca i el 
logotip i fixar el preu dels productes són 
algunes fases del projecte, que empodera 
els nens a solucionar problemes reals a 
través del treball en equip.  

Una part de la venda dels productes anirà 
destinada a una ONG i amb l'altra es 
finançarà una activitat de lleure conjunta.  
  



Fem tallers municipals de ceràmica i ciències

A Les Fonts participem, juntament amb la resta 
d'escoles i l'institut d'Argentona, d'un pla 
municipal per treballar la ceràmica i les 
ciències a través de tallers pràctics .  

El de ceràmica vol apropar els infants a aquesta 
tradició tan arrelada a la vila. Enguany l'han fet 
els alumnes de 5è a l'edifici de la Velcro, on un 
ceramista professional els ha explicat la tècnica 
de modelat, decoració i cocció del fang. Tot això, 
mentre els infants experimentaven per ells 
mateixos en un exercici manipulatiu i també 
plàstic.  

La peça que havien de crear era una capsa, una 
capsa de llum o un gerro. 
  

Treballs del taller de ceràmica 

TALLERS DE CIÈNCIES 
A partir d'un seminari de ciències es creen aquests tallers adaptats als alumnes, i es procura 
que els més grans, en aquest cas, els de l'institut, facin ponències i activitats per als més petits. 

Taller de mescles 
S'adreça als alumnes de 6è de Primària, amb l'objectiu que experimentin amb mescles solubles 
o insolubles, heterogènies i homogènies . L’activitat es duu a terme ens els laboratoris 
de l'institut i són els alumnes de Secundària els qui ajuden els nens i nenes de 6è a fer el taller.  

Taller de neurones 
Es fa a 5è de Primària, i té com a finalitat conèixer com funciona el sistema nerviós . El 
dirigeixen els alumnes de l'institut i es realitza a Les Fonts. 

Taller de canvis d’estat 
Serveix per explicar els diferents estats de la matèria (sòlid, 
líquid i gasós) i hi participen alumnes de 3è. Com en l'anterior, 
aquest taller l'imparteixen joves de l'institut a la nostra escola.  



Fa quatre anys es va proposar estimular els alumnes i els professors d'Argentona a 
treballar la robòtica i els "legos" . A partir d’aquí es va decidir que els nens i nenes de 
4t de Primària de totes les escoles fessin una maqueta amb peces de "lego" per 
ser exposada als aparadors de les botigues d'Argentona. 

A més, també es dissenya un plafó informatiu en què s'explica les característiques de 
la maqueta i el procés d'elaboració. El taller culmina amb un acte a La Sala, on es 
premien els autors de les millors maquetes. El tema que ha inspirat les creacions 
d'enguany ha estat el càntir.  

Als llarg de tres setmanes alumnes de 

l'Institut d'Argentona han vingut a Les 

Fonts a fer reforç de lectura amb els nens i 

nenes de 1r i 2n. Una iniciativa amb què 

aquests joves posen els seus coneixements i 

capacitats al servei de la comunitat. 

"Lego"

Els alumnes de l'institut, 
padrins de lectura a 1r i 2n 

Proves diagnòstiques a 3r 

Aquest mes de març es fa la prova 
d'avaluació diagnòstica que determina 

la Generalitat per als alumnes de 3r. 

L'objectiu és comprovar el nivell 

d'assoliment de les competències en 

llengua i matemàtiques.  

Col·laboració amb l'ONG Cor d'Àfrica 
Els diners que van quedar sense cobrar del premi de la Loteria de la Grossa que vam 

vendre per Nadal a Les Fonts s'han destinat a l'ONG Cor d'Africa d'Argentona . L'entitat 

està construint una escola taller a Bundung (Gàmbia).  



PROPERAMENT... 

Dijous 8.03.
Amb motiu del Dia Internacional de 
la Dona, a les 11h tots els cursos 

sortiran al pati a cantar la cançó 

'Persones iguals' per reivindicar la 

igualtat de gènere. 

L'AMPA, sempre i des de qualsevol lloc!

Dissabte  17.03.
Jornades de portes obertes a l'escola, 

de 10.30h a 12.30h. El procés de 

preinscripció s’iniciarà a finals de la 

primera setmana o la segona d’abril.

Casal de Primavera durant 
les vacances de Setmana 
Santa
Famílies que treballeu per Setmana 

Santa: heu de saber que la Xarxa 

d'AMPAS d'Argentona organitza el 
Casal de Primavera a l'Escola 

Argentona, del 26 al 29 de març. Les 

inscripcions ja estan obertes i acaben 

el 9 de març a viudinamic.org. 

Rua de Carnaval 
d'emoticones

El diumenge 4 de març l'AMPA va ser convidada a 

tallar la pota de la Vella Quaresma que penja de la 

plaça de Vendre d'Argentona, com ja han fet 

altres entitats del poble. Pares i fills vam passar 

una bona estona, primer serrant l'extremitat 

d'aquesta senyora entranyable i després 

compartint un bon piscolabis. 

Hem serrat la pota de la Vella Quaresma

El dissabte 10 de febrer 

l'AMPA va participar a la rua 

de Carnaval d'Argentona amb 

una comparsa farcida 

d'originals emoticons. Petits i 

grans vam acabar la desfilada 

al pavelló municipal, on vam 

poder gaudir de concert i 

ballaruca.  


