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Ha acabat un nou curs i per nosaltres també finalitza una etapa.
A partir de setembre un nou equip directiu tirarà endavant l’escola.
Per a nosaltres aquest ha estat un temps d’aprenentatge i també de
molts canvis, on hem intentat adaptar-nos i donar resposta a cada
situació. S’han endegat nous projectes, ens hem obert a la ciutat i
hem pogut celebrar els 40 anys d’escola.
La nostra tasca com equip directiu ens ha ofert la possibilitat de
conèixer l’escola en totes les seves vessants. Ens ha apropat als
companys, a les famílies, ens ha permès mantenir contactes amb
altres professionals i serveis del món educatiu, social i de la salut.
Hem intercanviat opinions i idees, i hem aprofundit en temes com la
inclusió, els trastorns mentals (neurosi i psicosi), l’expressió
artística, sistemes alternatius i augmentatius de comunicació,
estimulació basal, qui cuida al cuidador, mobilitzacions de persones
dependents etc.
Hem posat molta il·lusió i tota la dedicació per tirar endavant les
propostes i les idees aportades pels nostres companys a fi
d’aconseguir entre tots l’escola que desitgem.
Només ens resta donar a tots i a totes les gràcies i tot el suport i la
nostra col·laboració al nou equip a qui desitgem molta sort.
Fina Gual, Teresa Tort i Rosa M. Sogas
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DIMARTS
Conte sensorial
Pel·lícula
“Moguda al fons
del mar”

DIMECRES
Sorra i petxines
DVD marítim
Sons gavines

DIJOUS
Excursió a
Vilanova i la
Geltrú

DIVENDRES
Cantada
d’havaneres
Gelats
Concert d’en
Paco Ramon

DILLUNS
Jocs d’aigua
Glaçons de
colors
Sons de mar
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Festes i Tradicions que s’han celebrat a l’Escola
El 23 d’abril, Sant Jordi. Alguns grups explicaren la llegenda, decoraren roses i d’altres
sortiren a veure les parades de llibres.
Del 9 al 13 de juny, la setmana lúdica: Tema: “El mar”, cada dia es va experimentar amb
diferents materials: sorra, petxines,aigua.... Carbasses, Blaus, Roses i Verds 2.
El 19 de juny al matí, festa d’acomiadament del curs i dels alumnes que pleguen de l’escola,
per seccions.
El 19 de juny a la tarda, festa de pares de l’escola. Cloenda de la celebració dels 40 anys
d’Escola amb una desfilada olímpica i un refrigeri.
Excursions
El 12 de juny, excursió a la platja de Vilanova i la Geltrú per gaudir del mar. Carbasses,
Blaus, Roses, Vermells i Verds 2.
El 19 de juny, excursió a Montserrat i Collbató per celebrar el comiat dels alumnes que el
curs vinent van al TAC. TVA
Visites i sortides
El 23 de maig, els alumnes de TVA visiten el Taller Àuria.
El 23 de maig, els Liles i Verds van anar a la plaça Pius XII a veure l’ou com balla.
El 18 de juny, Liles i els Verds van visitar l’exposició de maquetes fetes amb peces de Lego a
la ludoteca.
Colònies
El 7, 8 i 9 d’abril, els alumnes de TVA a l’alberg Bonavista de Santa Pau de la Garrotxa.
El 9, 10 i 11 d’abril, a la casa de colònies Mas Pinadella de la Begudà de la Garrotxa (Grocs,
Blancs, Vermells, Liles i Verds1).
Activitats organitzades per l’ajuntament o altres entitats
El 14 de maig, els Roses, Carbasses, Blaus i Verds 1 fan una audició de fagot a l’escola.
El 24 d’abril, els alumnes de TVA realitzaren un taller del llibre a l’Abacus.
El 30 d’abril, els Grocs varen fer una activitat de jocs matemàtics a la Ludoteca.
El 7 de maig, els Liles i els Verds 1 visitaren el mercat de la Masuca.
El 12 de maig, els alumnes de TVA, Liles i Verds 1 van fer un taller d’alimentació.
El 14 i 16 de maig, “Mostra de teatre”. Els alumnes dels Liles i Verds 1 assistiren a
l’espectacle “Nora i el conte perdut”, i els Blaus i els Carbasses al de “Sons de circ”.
El 2 de juny, es va fer un simulacre d’incendis en el que hi varen participar tots els alumnes
de l’escola.
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El 6 de juny, cloenda de l’activitat d’handbol. Ho vam celebrar fent una jornada esportiva les
aules de: Grocs, Blancs, Liles i Verds 1, convidant a tota l’escola i als pares que van voler
venir.
El 15 de juny, els alumnes de TVA participaren en la cursa solidaria pel Congo.
El 18 de juny, cloenda de l’activitat de hipoteràpia, van venir la Sara i el Serrat a l’escola, el
poni i el cavall que munten els nens i nenes quan van a fer aquesta activitat.
Activitats compartides amb altres escoles o entitats
El 2 d’abril, els de la classe del Grocs juntament amb alumnes del Pere Vives varen compartir
una tarda fent una jornada esportiva.
El 29 d’abril, els de la classe del Verds 1 compartiren una estona amb els alumnes de 2n de
primària del CEIP Herois del Bruc de Piera. Ens visiten per conèixer l’escola on va un alumne
que fa escolaritat compartida amb ells.
El 11 de juny, es va fer una activitat compartida amb els alumnes de l’escola Marta Mata de
Vilanova del Camí. Hi van participar les aules de Verds 1 i els Blaus.
Formació Permanent
Els professionals han participat en diferents seminaris, cursos, jornades, actes...:
El 2 d’abril, tres professionals van anar a la xerrada sobre competències bàsiques de la LOE. A
càrrec de Neus Santmartí a l’IES Montbui dins dels actes “Fem més Escola 2008”.
El 9 d’abril, la psicòloga i la directora assistiren a una sessió clínica oberta: “El diagnòstic i
tractament del TDA/H trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat”. Organitzada per l’Àrea de
Salut Mental Infantil i Juvenil del Sagrat Cor de Martorell, dintre de la qual està el CSMIJ de
l’Anoia.
El 22 de maig, 5 mestres van anar a la xerrada: “Què comporta aplicar un currículum orientat
al desenvolupament de competències?”. Conferenciant Sra. Neus Sanmartí, directora de l’ICE
de la Universitat Autònoma de Barcelona. En la presentació de la 29a Escola d’Estiu de
l’Anoia.
El 5 i 6 de juny, un mestre va participar en les XIV Jornades de gestió escolar: “Els models de
direcció a debat”, a la Facultat d’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Organitzades pel FEAEC (Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de Catalunya).
Relació amb les famílies
El 12 de maig, xerrada de pares i mares sobre “La sexualitat”. A càrrec de Rocio Rico de
l’associació CEPS.
El 23 de maig, hi va haver una altre trobada de germans. Dinamitzada per la psicòloga de
l’escola, per parlar, compartir experiències, emocions, etc.
El 29 de maig, es va realitzar la reunió de les famílies dels alumnes que passen a TVA.
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SEXUALITAT
El concepte sexualitat resulta molt difícil de definir, perquè cadascú de
nosaltres té al seu imaginari personal una explicació sobre aquest tema en
base a l’educació rebuda, les seves vivències, etc. Es diu que des del
moment del nostre naixement ja som una persona sexuada, i que la
sexualitat ens acompanya fins al moment de morir. El que vol dir que en
principi, tenim un cos capaç de sentir, gaudir i comunicar. La sexualitat
és una dimensió molt relacionada amb el nostre benestar i que ens
acompanya al llarg de la nostra vida. Per tant, partint d’aquesta definició
sembla clar, que qualsevol persona està capacitada per viure i gaudir la seva
sexualitat ja sigui a nivell individual o compartida. Els nens o nenes acabats
de néixer expressen la seva sexualitat de moltes maneres: necessiten ser
tocats, acariciats, sentir la seguretat i el plaer de que els estimin físicament.
El contacte físic és fonamental en els primers anys de vida per a créixer
segurs i feliços. Ara bé, no existeix un tipus de sexualitat en funció a l’etapa
del cicle vital en que ens trobem, no podem parlar de sexualitats diferents si
ets un nen, un adult, una persona gran o un discapacitat. La sexualitat és
sempre la mateixa inherent a l’ésser humà.
Fins fa poques dècades parlar de sexualitat s’entenia com a equivalent a
procreació, tota expressió de sexualitat que pogués sortir d’aquesta relació
era considerada tabú, és a dir, s’havia d’ocultar i no es podia parlar. Hi havia
molta vergonya, por i desconeixement del propi cos, del plaer de l’eròtica i de
les relacions de parella. A l’actualitat, encara arrosseguem la por i la falta de
naturalitat per a abordar la sexualitat.
Val a dir que la sexualitat no és el coit exclusivament, ni tampoc
s’ha de centrar en els genitals. També implica tendresa, plaer, satisfacció, i
comunicació entre les persones. Les necessitats d’afecte i d’intimitat són
pròpies de la naturalesa humana. La seva satisfacció contribueix a mantenir
l’equilibri psicològic i emocional de la persona.
Les relacions sexuals són això, l’oportunitat de vincular-nos d’una
manera íntima, física i plaentera entre les persones.
Les necessitats de les persones discapacitades, com les de la resta del
món, són de seguretat emocional i autoestima a l’àmbit social. No és menys
indispensable la intimitat afectiva i sexual. No obstant, no ho tenen gens fàcil,
es troben amb molts obstacles: acostumen a presentar una baixa autoestima
el que els converteix en possibles candidats a patir abusos sexuals, tenen
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problemes d’ habilitats socials i dins de l’entorn familiar se’ls dificulta el tenir
parella o accedir a espais que puguin garantir la seva intimitat perquè se’ls
considera persones asexuades, mancats de sexualitat i com ja s’ha explicat
abans això és una falsa creença.
Per fer front a aquestes barreres és molt important derrocar mites i
prejudicis entorn la sexualitat i la discapacitat intel·lectual, això es pot
aconseguir com en la resta de la societat, mitjançant educació sexual; que
ens ha de permetre estimular la confiança en ells mateixos, proporcionar
autonomia, independència, ensenyar a “dir no”, diferenciar emocions,
promoure l’auto-respecte, demostrar com establir relacions, etc. Tenint en
compte que l’educació sexual també ens serà útil per evitar malalties de
transmissió sexual, embarassos no desitjats i per fomentar una autoestima
saludable.
L’educació sexual no ha de ser només una assignatura que s’imparteixi
a l’escola per part de professionals, si no que també ha de ser un tema que
s’abordi amb els tutors o els familiars. L’aprenentatge amb aquest col·lectiu
acostuma a ser molt lent, per instaurar un missatge hem de repetir vàries
vegades la informació i és recomanable que amb les persones amb la que els
joves tenen més confiança tinguin l’opció d’una educació més continuada.
Haurem de respectar el seu ritme i ens serà molt útil, esbrinar què és el que
saben de cada qüestió (de l’embaràs, dels mètodes anticonceptius, de les
relacions de parella, de la resposta sexual, etc.), hem d’intentar afavorir una
intimitat, reforçar els èxits, manifestar tot el que fan bé, facilitar que respectin
als altres, fixar-nos en les seves possibilitats i no en les seves limitacions, no
castigar les manifestacions sexuals si no reconduir-les, i demanar ajuda quan
no sapiguem què fer. Els pares, professors, educadors, o tutors, no han de
tenir les respostes a totes les preguntes.
Així doncs, les persones amb discapacitat tenen dret a viure la
seva sexualitat d’acord amb la seva condició i possibilitats i amb dret
també a rebre una adequada informació i formació al respecte. Entre tots
podem contribuir a que gaudeixin d’una vida sexual el més satisfactòria
possible.
Rocío Rico
Psicòloga especialista en sexologia.
Col.: 12135
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El divendres dia 16 de maig, dins
de les activitats de La Mostra, els
grups de Blaus i Carbasses varem
anar al Teatre Cercle Mercantil a
veure

i

escoltar

l’Orquestra

Simfònica del Vallès amb el seu
espectacle “Sons de Circ”.
Varem anar a conèixer els instruments de metall de forma
didàctica i entretinguda. Els protagonistes musicals van ser un
quintet de metall: trompetes, trompa, trombó, tuba i una bateria
que van interpretar diferents peces musicals acompanyades del
moviment i l’art escènica
El món del circ va ser representat amb acròbates i malabaristes
que es movien al ritme de les melodies de l’Orquestra: Harry
Potter, La marxa triomfal (Aïda), la Pantera Rosa...
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Aquell divendres per l’aula dels Carbasses va ser un dia
emocionant; aquelles trompetes tant a prop, el soroll greu del
trombó, la lluentor de la trompa ens feien estar alerta i amb els
ulls ben oberts. I els malabaristes? Quin equilibri amb les
xanques, pilotes, monocicles... Tot plegat un munt de sorpreses.
Ens ho varem passar “pipa” !!!
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RECOMANACIONS PER PASSAR UN BON ESTIU!!!!!!!!!!!!!

DESCANSAR

RESPIRAR

ESCOLTAR

BEURE

ESPECTACLES
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REMULLAR-SE

PASSEJAR

JUGAR

RELAXAR-SE

EMOCIONS

MIGDIADA

BON ESTIU!!!!!!!
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Us volem presentar la nostra mascota.

Es diu Filomena i és la tortuga més viatgera que
hem conegut mai.
La Filomena és una eina de comunicació entre les
famílies i l’escola.
El seu viatge comença cada divendres dins una
maleta de color verd com ella.
Passa el cap de setmana a una casa diferent on
viu tot tipus d’emocions.
14

El dilluns torna a l’escola i ens explica allò que ha
fet en una llibreta, que sempre l’acompanya, per
explicar el cap de setmana.
Les situacions són diferents: anar a la piscina, a la
platja, anar a comprar, anar a casa els avis...i hi
podem afegir fotos, dibuixos, gomets... per fer-ho
més atractiu.
Ens agrada compartir aquestes experiències,
vivències diferents...per després gaudir-ne entre
tots.
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Crèixer i fer-se gran vol dir tenir alguna responsabilitat. Per això a la classe
dels Verds 1 cada nen té un càrrec, que canvia cada mes.

L’encarregada de posar la data

L’encarregada del telèfon

L’encarregat de posar el menú del
dinar
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Un altre dels càrrecs que tenim a la classe és el de posar cada dia l’horari
amb pictogrames, que ens ajuda a anticipar el que farem.

L’encarregat de posar
l’horari

DIJOUS MATÍ

COSIR

LAVABO

AUTOBÚS

L’encarregat de
passar llista

PISINA

L’encarregat de
repartir les cartes
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La classe dels Verds 2 us volem explicar quines activitats farem al llarg de la
setmana lúdica, del 9 al 13 de juny.
Com cada any, la setmana lúdica té un tema principal, aquest cop
treballarem tot el que fa referència amb el mar i l’aigua.
Primer, us volem explicar com anticipem el que farem amb els pictogrames.

Aquí en teniu uns dels que fem servir:
Aquest vol dir que
farem jocs d’aigua
Aquest ens serveix
per saber que
jugarem amb glaçons

I com aquests, n’hi ha molts d’altres.

A veure si endevineu què signifiquen...

Aquest ens agrada
molt perquè vol
dir que menjarem..
Aquest altre vol dir
que jugarem amb la...
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A més a més, farem una excursió

amb autobús

a la platja de Vilanova i la Geltrú

Fins aviat i que tingueu unes molt bones vacances d’estiu!!!!
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L’aula de Liles hem parlat d’alimentació. Ha estat un tema treballat durant tot el curs i ens ha
permès fer un seguit d’activitats dins i fora de l’aula. Un dels objectius d’aquest treball ha estat
donar nom a tot el que mengen els alumnes. Per a la majoria, els àpats consisteixen en carn, peix i
verdura sense diferenciar cap tipus d’aquests aliments ni la seva procedència. Per aquest motiu a
part del treball diari del dinar férem una visita al Mercat Municipal de La Masuca on varem poder
observar les parades amb diferents tipus de peix, carn, fruites i verdures. Desprès se’ns va
obsequiar amb un nutritiu i deliciós esmorzar.
El dia 12 de maig ens van visitar unes infermeres que, amb imatges i materials molt atractius, ens
van explicar la importància de menjar variat, una mica de tot, fins i tot el que no ens agrada tant.
Van dir que el nostre cos era com un cotxe que havíem de cuidar i mantenir donant-li tot allò que li
cal, benzina, aigua, oli....La nostra benzina la constitueixen tots aquell aliments que hem de menjar
sovint per tal de que el nostre cos funcioni, com la fruita, els cereals, les verdures o els derivats de
la llet. També n’hi ha d’altres com la carn, el peix o els ous que no cal que els mengem cada dia,
però que també són necessaris per poder créixer forts i sans.
Un grup de nois i noies de TVA ens van acompanyar al seu hort i ens van explicar tot el que hi
havia plantat i ens van ensenyar les gallines.
Per finalitzar el projecte, varem elaborar una llista de la compra, anàrem a comprar i tots varem
preparar un esmorzar d’allò més bo.
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Els Liles us desitgem
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El curs s’acaba i passem revista a tot el que
hem fet: passejos, excursions, música,
piscina, ordinador ( això és el que més ens
agrada, si per nosaltres fos sempre faríem
alguna d’aquestes activitats ).
També fem plàstica, anar a comprar, parar
taula, gimnàstica, cosir (aquestes activitats
no les faríem cada dia, però quan toca, no
ens queixem ).
El que menys ens agrada: exercicis de
manipulació,
atenció,
percepció,
organització espacial, seqüenciació espaitemporal... però com la Cristina diu que ens
van molt bé perquè ens ajuden a centrar i a
organitzar-nos quan els fem hi posem totes
les ganes de fer-ho ben fet.
Ara, amb l’arribada de les vacances ens ve
de gust descansar, anar a la piscina,
menjar-nos algun gelat i omplir-nos
d’energia pel proper curs.
Us proposem endevinar que és el que ens
grada més:
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1.Genís

A. Jugar amb els meus gossos.

2.Joana

B. Banyar-me a la piscina.

3.Raúl

C. Anar amb la iaia a l’hort.

4.Elias

D. Jugar a la platja.
( Solucions: 1-B. 2-C. 3-D. 4-A. )

BON ESTIU!!!
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En aquest numero de la revista volem explicar una de les activitats que fem
els dilluns, els dimecres o els dijous a les tardes: els tallers de marqueteria i
cosir. Els tallers de marqueteria i cosir els van començar ja fa tres anys amb
dinàmica de grups flexibles i els continuem fent donat l’’interès i il·lusió que
desperten en els alumnes.

Ho passem força
bé
treballant amb el martell, la
serra, els claus i la barrina.
Aprenem a posar la serra, a
serrar diferents figures i fer
l’acabat de la peça.

Hem fet diferents
treballs:
• Avions
• Tragaboles
• Espalmatòries
• Caixes
• Helicòpter
• Mòbils
• Penjadors
• Clauers
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També ens agrada
cosir dibuixos i
noms amb la Judit.
Entre punt i punt
parlem
de
les
nostres coses o la
Cristina
explica
algun acudit....

Alguns treballem
amb
canyamàs
gran i mica en
mica aprenem a
treballar sols i no
sortir de la rat lla.

Aquests són dos treballs de cosir del curs passat de Xavier i de l’Eric
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Hola, aquesta vegada us explicarem el nostre planetari, que l’hem estat
treballant durant tot el curs.
Des de principi de curs fins ara, hem treballat a ciències naturals el
sistema solar, amb 8 planetes, la lluna, el sol i el planeta nan, Plutó.
Hem buscat informació sobre els planetes (per Internet, llibres,
enciclopèdies, diaris...).
Hem fet un mural que ocupa tota la paret de la classe i l’hem pintat amb
ceres perquè quedi més maco.
També hem penjat cada planeta per un fil a dalt el sostre, finalment hem
inflat uns globus i els hem enganxat amb paper de diari i cola, (hem posat
moltes capes de paper perquè quedi dur), quant ha quedat dur, hem fet les
característiques de cada planeta i per acabar els hem pintat.
I per tenir un record hem fet fotografies i ens els hem emportat a casa.
Bé només cal dir-vos:

BONES VACANCES A TOTHOM!!!!!!!!!

(Grocs: Carles, Núria, Cristina, Àlex, Mònica, Miquel, Xavi, Sergi, Leila)
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La Cristina passant els apunts a l’ordinador

El Sergi pintant el planetari

La Núria fent la lectura
27

El diumenge 15 de juny, els nois/es de TVA varem participar en la CURSA
SOLIDÀRIA PELS INFANTS DE LA REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL
CONGO. Abans de participar-hi a classe varem fer uns treballs per poder
conèixer millor aquest país.
Hem aprés que una ONG és: una associació de voluntaris que ajuden als
més necessitats .
També hem aprés què vol dir SOLIDARITAT. Primer varem buscar
la
paraula al diccionari i després varem posar exemples propers a nosaltres,
per entendre-ho millor.
Així ja coneixem una mica més què vol dir solidaritat i les ONG, Una d’elles
és : SAVE THE CHILDREN .
Per conèixer millor el país varem estudiar la seva situació territorial. En un
mapa mundi varem buscar on és Espanya i on està situada la República
democràtica del Congo. A més del material que ens va donar la Jove
Cambra Internacional Igualada, hem buscat quina bandera té aquest país,
quina moneda, quin idioma parlen, quina és la seva capital i com és la flora i
la fauna. Hem buscat moltes imatges per Internet, i, de totes aquestes
28

vivències, ara escrivim algunes coses que les trobem interessants, o que
ens han cridat l’atenció:

--Els nens són de raça negra.
--Els nens van descalços, no porten sabates, alguns porten sabatilles.
--Els nens no tenen joguines, per les fotos hem vist que les nostres
joguines son diferents de les seves, les seves les fan ells, amb material
reciclat.
--És estrany com fan el menjar i el que mengen.
--Els nens estan molt prims.
--És un país que té selva i animals com el goril·la, el cocodril i molts més,
que aquí no tenim.
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El passat mes d’abril els alumnes de Grocs van realitzar una activitat esportiva compartida
amb un grup d’alumnes de l’IES Pere Vives Vich d’Igualada. La idea de tirar endavant una
activitat d’aquest tipus es va començar a gestar el curs passat i va anar prenent cos fins que
finalment es va poder materialitzar a principis d’aquest tercer trimestre. Pel camí, tot el treball de
coordinació entre l’Escola i l’Institut, així com de preparació dels alumnes (coneixement de la
normativa i reglament dels jocs, entrenament i orientació en valors i normes), han assegurat l’èxit
de l’experiència, que des dels dos centres hem valorat com a molt positiva, amb expectatives de
repetir-la de cara al curs vinent.
El fet que per part
dels alumnes, tant els de l’Escola com els de l’Institut, hi hagués una motivació molt alta i un
interès per conèixer-se mútuament va afavorir l’assoliment dels oobbjjeeccttiiuuss plantejats, que eren:
-

Crear un espai de convivència
Afavorir la relació entre els alumnes d’ambdós centres
Facilitar la participació de tots els alumnes de Grocs en l’activitat
Gaudir d’una experiència nova

L’activitat, que va durar tota una tarda, es va dur a terme a la pista poliesportiva de
l’Institut, i va consistir bàsicament en la pràctica de tres esports (Two ball, Ringo Pica i Bàsquet
3X3), que es van anar succeint en estones curtes per aconseguir una dinàmica àgil i variada.
Davant l’alta motivació per part dels alumnes dels dos centres, es va decidir completar l’activitat
amb dos partidets, un d’ handbol i un altre de futbol. En tots els casos els equips que es van
conformar van ser mixtes, barrejant els alumnes de l’Escola i els de l’IES. El comiat i la fotografia
de grup van posar fi a aquesta enriquidora activitat.
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AQUEST CURS LES AULES DE VERDS I LILES, DIMARTS A LA TARDA, I
GROCS I BLANCS, DIVENDRES A LA TARDA, HEM ANAT A LA PISTA
DE L’ESCOLA PIA PER APRENDRE A JUGAR A HANDBOL. ELS
NOSTRES ENTRENADORS EL POL, EL MAURE I EL ROGER HAN FET
DE NOSALTRES UNS BONS JUGADORS,
DONCS FINS I TOT HEM FET PARTITS CONTRA ALTRES
EQUIPS .
NOSALTRES
VOLEM SABER ALGUNES COSES DELS NOSTRES
ENTRENADORS I PER AIXÒ HEM PREPARAT AQUESTA ENTREVISTA A
LA CLASSE DE LLENGUA:
1. QUANTS ANYS FA QUE JUGUEU A HANDBOL?
M : 7 ANYS
P : 5 ANYS
R : 5 ANYS
2. QUANT TEMPS PORTEU FENT D’ENTRENADORS ?
R : 1 ANY
P : 1 ANY
M : 4 ANYS
3. A QUIN EQUIP JUGUEU? EN QUINA POSICIÓ?
P: JO JUGO A L’IGUALADA JUVENIL, DE CENTRAL.
R: JO JUGO A L’IGUALADA CADET, EN QUALSEVOL
POSICIÓ.
M: JO JUGO EN L’EQUIP SENIOR DE L’ IGUALADA I LA
MEVA POSICIÓ ÉS PIVOT.
4. EN QUINA POSICIÓ ESTÀ EL VOSTRE EQUIP EN LA
CLASSIFICACIÓ?
P: EL MEU EQUIP ESTÀ EN LA TERCERA POSICIÓ.
R: NOSALTRES ESTEM EN NOVENA POSICIÓ.
M: EL SENIOR ESTÀ EN SISENA POSICIÓ.
5. QUANTS GOLS HEU FET EN EL VOSTRE MILLOR PARTIT ?
P : 19 GOLS.
R : 11 GOLS.
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M : 17 GOLS.
6. QUIN HA SIGUT EL VOSTRE PITJOR PARTIT?
R: CONTRA EL SURIA AQUEST ANY, VAIG JUGAR
MALAMENT I VAM PERDRE DE MOLTS GOLS.
M: QUAN ERA CADET CONTRA L’HORTA, ERA UN
PARTIT MOLT IMPORTANT I ANÀVEM A LA FINAL
PERÒ VAM PERDRE.
P: QUAN ERA CADET CONTRA EL CORAZONISTA DE
BARCELONA, MAI HAVIEM PERDUT PER TANTS
GOLS.
7. QUANTS ANYS TENIU?
P: 16.
R: 15.
M: 19.
8. QUINA ÉS LA VOSTRA OCUPACIÓ?
ESTUDIAR
9. QUÈ FEU EN EL VOSTRE TEMPS LLIURE?
JUGAR A HANDBOL I SORTIR AMB ELS NOSTRES
AMICS.
10. COM ES FA PER TIRAR A PORTERIA?
S’HAN DE FER 3 PASSES, SALTAR I TIRAR.
11. US HEU LESIONAT ALGUNA VEGADA?
M: SI, M’HE FET ALGUNES CONTRACTURES A LES
CUIXES. QUANT JUGUES A HANDBOL EL GENOLL
DEL JUGADOR ATACANT XOCA CONTRA LA TEVA
CUIXA.
R: NO.
P: NO.
12. PER QUÈ A L’ ENTRENAR ENS HEU FET AQUESTS
EXERCICIS I NO UNS ALTRES ?
M, P i R: PERQUÈ EL COS S’ HA DE DESPERTAR ABANS
DE JUGAR.
13. COM ES FA UN BLOQUEIG?
M, P i R: SITUAR-SE , DAVANT DE L’ ADVERSARI I NO
DEIXAR-LO PASSAR I AIXÍ UN COMPANY MEU
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PODRÀ TIRAR.
14. POL: PER QUÈ TIRES LA PILOTA DES DE LA PORTERIA
A UN MEMBRE DEL TEU EQUIP?
PER ENTRENAR CONJUNTAMENT.

15. QUINES SÓN LES FALTES MÉS COMUNS EN L’HANDBOL?
M, P i R: ELS COPS FRANCS I LES FALTES NORMALS.
AIXÒ SÓN FALTES QUE ES FAN ENTRE SIS I
NOU METRES.
16. QUINES SÓN LES SANCIONS QUE S’APLIQUEN ?
TARGETA GROGA : AMONESTACIÓ
TARJETA BLAVA: 2 MINUTS SENSE JUGAR.
TARGETA VERMELLA: EXPULSAT DEL PARTIT.

US DESITGEM QUE PASSEU UN BON ESTIU I FINS EL PROPER
CURS !!!
Xavi Sarri, Cristina Palacios, Sergi Rey i Oscar Vargas.
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Pinta cada àrea amb el color de la llegenda:
1.- Groc
2.- Vermell
3.- Blau clar
4.- Blau fosc

5.- Verd Clar
6.- Verd Fosc
7.- Marró
Si no té número,
no hi pintis.
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LA IMPORTÀNCIA DEL SERVEI DE MENJADOR
La majoria dels alumnes de l’escola utilitzen el servei de menjador, un espai
que ocupa la franja horària d’un quart d’1 fins les 3.
Un temps en el qual els monitors i monitores s’encarreguen de vetllar pels
hàbits alimentaris, higiènics i lúdics. Una tasca de responsabilitat, cura i
atenció que durant unes hores han deixat els mestres.
Al igual que durant l’horari escolar també es produeixen conflictes
interpersonals. Cal dir que aquests no és donen a l’hora de dinar on tothom
té gana i va per feina. Els moments de lleure, on cadascú s’agrupa segons els
grups més naturals, va a la seva o juga amb uns i d’altres, és el moment on
es pot generar qualsevol tipus de conflicte. L’hora del “Pati” és quan cal estar
més alerta per poder preveure les possibles situacions de conflicte i buscar
una alternativa. I quan es produeix es requereix una dosi de calma, serenitat i
respecte per solucionar-lo per la via del diàleg.
L’espai de menjador és quelcom més que “quedar-se a dinar”, és l’espai que
continua essent educatiu, on cada nen, nena i jove es atès segons les seves
necessitats, on es respecta les preferències alimentàries però sempre tenint
en compte una dieta sana. On hi ha un espai per jugar, per explicar les coses
que passen, per prendre el sol o fer una partida a cartes...
Un espai que entre tothom, monitors, monitores, nens, nenes i joves
converteixen en un espai de relacions interpersonals on hi ha mils històries
per explicar.
Gràcies a tot l’equip de monitors per la feina feta.
LA COORDI HA ESTAT MARE
Aprofitem aquesta pàgina per informar que la coordinadora de menjador i
transport, la Marisa Basas ha estat mare d’una nena.i
DES D’AQUÍ: MOLTES FELICITATS!!!!!!!
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Un trimestre ple de
i fantasia…
Un trimestre compartit per participants, famílies i monitors…
Un trimestre viscut amb il·lusió!

Si per l’estiu encara no sabeu que
fareu, veniu a l’Escola d’Estiu Àuria
’08! Hi haurà moooltes
SORPRESES!!

“LA SELVA!”

Monitors, famílies i participants:
Gràcies per fer possible l’Esplai Àuria!
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Aquest article va ser publicat a l’Enllaç en motiu de la celebració dels 40
anys de l’escola, ens l’han fet arribar el Jordi Dalmau, col·laborador
d’aquesta publicació igualadina i l’Elena Bové, “ex-pares “ de l’escola. A
nosaltres ens ha semblat molt interessant i per això li hem volgut donar un
espai a la nostra revista.
NOTA PRÈVIA
Els qui em coneixeu, sabeu que normalment en els meus articles i en la secció de
coses petites, procuro no parlar de fets personals, sinó d’allò que ens agrada o
ens preocupa com a comunitat. Avui però, amb motiu dels 40 anys de l’Escola
Àuria, i com a pare d’un fill discapacitat, deixeu-me que comparteixi amb els
lectors i sobretot amb els pares i professionals vinculats al tema dels subdotats a
la nostra ciutat i comarca, alguns aspectes d’aquesta escola única.
ESCOLLIR ESCOLA
Els qui som pares, hem de reconèixer que una de les dificultats que hem tingut
amb els nostres fills, ha estat la d’escollir la millor escola per a ells. Sobretot
aquesta difícil decisió l’hem de prendre normalment per al primer fill perquè els
seus germans aniran, segurament, a la mateixa escola. Quan hi ha un fill amb
dificultats, aquest procés és més complicat. L’ajuda dels equips psicopedagògics
ens va ajudar, en aquell moment, a prendre la millor decisió.
Després vénen els dubtes de si estarà bé o si el centre li donarà el que necessita
per avançar. Si podrem, entre tots, aconseguir una autonomia més gran;
l’adquisició d’hàbits personals; l’aprenentatge d’elements bàsics que li han de
servir per a tota la vida; saber-li despertar els estímuls necessaris, etc. Això,
encara que no ho sembli, ho hem hagut de fer aquests pares i tots els de les altres
escoles.
SENTIR-SE ACOLLIT
El següent pas, una vegada s’han superat les pors inicials que molts de nosaltres
tenim, i quan ja s’ha pres la difícil decisió, és constatar que l’escola t’acull amb
il·lusió. A tu i al teu fill. Quan vas trobant complicitats amb els altres pares, o
coneixes per dins el treball dels professionals, t’adones que l’escola Àuria no és
com les altres, sinó que cada classe és una escola i que cada nen i nena són
únics i incomparables malgrat que els agrupem en el controvertit mot de
deficients. Aleshores vas descobrint que aquella és la millor escola per al teu fill.
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FORMAR PART D’UNA GRAN FAMÍLIA
Amb el pas del temps, t’adones que l’escola és un perllongament de casa teva. I
les petites notes que van i vénen diàriament dintre la bossa amb la bata i
l’esmorzar o el suc, serveixen perquè la mestra doni continuïtat al treball d’un fill
que no pot o no sap expressar-se. I es converteixen en el suport que tots els pares
desitgen.
I en les festes, trobades, reunions de suport, o activitats d’esplai, t’adones que en
la tasca dura de fer avançar el màxim possible a aquests infants, hi ha la gran
família del que en diem Escola Àuria, aixoplugada en l’associació APINAS.
Quan dissabte, en la jornada de portes obertes, hi havia la bellugadissa de
persones d’ahir i d’avui, d’alumnes i exalumnes, de treballadors i de
col·laboradors, una cosa es palpava en l’ambient. Que aquelles parets avui dia
molt millorades i ampliades amb les antigues dependències dels Jutjats, i aquella
amplitud de patis i serveis en diversos espais físics, no eren el més important. Allà
hi hem trobat nosaltres, infants i pares, la nostra segona família.
I EL FUTUR ?
El futur de l’Escola Àuria és esperançador perquè de la primera idea ja plenament
consolidada, n’han sortit el Servei d’Atenció Precoç, la Residència de Profunds de
Prats de Rei, l’esplai i altres. Veurem si la tan famosa integració a les escoles fa
canviar certs plantejaments educatius.
Per a la majoria d’aquests nois i noies ja grans, el futur es troba al Taller Àuria,
sigui en el món laboral pròpiament dit o en el centre ocupacional que, com ells, ha
crescut i s’ha independitzat.
Ara veiem que la llavor de fa quaranta anys, segueix donant molts fruits. I si dels
tímids passos des d’aquell primer local o de la campanya de captació de socis
Àuria és Amor, n’han pogut sortir tantes branques diverses, creiem que aquestes
iniciatives ens ajudaran a veure aquest futur amb optimisme.
Aleshores, el xoc inicial de saber que tenim un fill que sempre serà petit, o la por
d’escollir l’escola del fill diferent, ... totes aquelles primeres incerteses, s’aniran
dissipant amb l’ajuda de moltes persones que hi posen el seu esforç. Els qui som
afectats: nois i noies, molts d’ells ja adults, mares i pares i professionals,
seguirem treballant per a fer créixer aquella primera llavor.
I és que creiem que el més important d’aquella escola no són les parets, sinó les
persones.
Jordi Dalmau i Elena Bové
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