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Les escoles deducació especial i
els seus professionals han tingut al
llarg de la història lencàrrec de tenir
cura dels nens i nenes amb retard
mental. Nens i nenes que sovint no
tenien lloc a la societat ni dins làmbit
educatiu.
Durant molts anys hem portat a
terme una tasca pedagògica,
educativa i també terapèutica, doncs
des de lescola especial sentén
leducació com un concepte ampli
que recull no tan sols els aspectes
acadèmics sinó també el benestar
físic, psicològic i emocional de
lalumnat. És en aquesta
preocupació pel benestar psicològic
i emocional on els àmbits
pedagògics i terapèutics han anat
i van estretament vinculats.

Direcció i coordinació:
Comissió revista Escola
Àuria.
Suport tècnic:
David Martín.
Edició: febrer 2009

Actualment els nens i les nenes
amb necessitats educatives
especials derivades de retard
mental i/o daltres problemàtiques
(trastorns del desenvolupament, de
conducta..) tenen loportunitat danar
a lescola ordinària i ser inclosos en
el sistema educatiu ordinari, fet que
es deriva dun canvi positiu en la
sensibilitat de la societat en general
i del mon educatiu en concret.
Creiem que aquesta nova realitat
hauria de continuar oferint en tots
els casos que ho requereixin la
possibilitat de contemplar la vessant
més terapèutica i especialitzada

atenent les particularitats de cada
alumne des duna visió més àmplia
que lacadèmica. En aquest sentit
els professionals de lescola Àuria
estem disposats a col·laborar i
donar el suport que calgui per la
millor atenció de lalumnat. Però
també creiem que cal continuar
contemplant lescola especial com
un recurs vàlid i adient que pot
proporcionar els serveis i suports
educatius específics necessaris.
En aquest sentit pensem que les
famílies i tots els agents implicats
han de conèixer loferta de lescola
especial per poder valorar totes les
opcions educatives existents. I
també pensem que es fa
imprescindible el consens de tots
aquests
agents
per
lacompanyament dels alumnes i
les seves famílies.

Ja som en un NOU any i, aquest,
més NOU que qualsevol altre. Som
al 200NOU i la nostra revista ho
vol celebrar duna manera
especial, vol que gairebé tot sigui
NOU, com lany. Canvia el disseny,
algunes seccions, la publicació,
etc.... A mesura que aneu passant
planes anireu percebent els canvis
que shi han fet.
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Taller de so

La pràctica dutilitzar el so
per equilibrar el nostre
ésser existeix des de fa
molt temps.

o xacres. Hi ha una certa
correlació entre les
diferents parts del cos i
certs sons específics.

Els tibetans utilitzaven
campanes xineses, bols
de metall com a
fonaments de la seva
pràctica espiritual. A Bali,
Indonèsia, instruments
ressonants, gong i
tambors, són utilitzats en
les cerimònies per
amplificar i enviar
missatges. Els aborígens
australians i els xamans
nadius dAmèrica
utilitzaven tons vocals,
vibracions de sons
repetitius,
amb
instruments creats per la
naturalesa.

Tot el que existeix a
lunivers es troba en estat
de vibració i freqüència.
Aquesta freqüènciavibració és coneguda com
a ressonància. Els òrgans,
ossos i xacres en el cos
humà posseeixen
diferents freqüències de
vibració. Per mitjà del
principi de ressonància el
so té la capacitat
dharmonitzar les diferents
parts del cos fent del so
un instrument terapèutic.
A q u e s ta t e r à p i a é s
adequada en situacions
de tensió i estrès, millora
de la concentració i
latenció, etc

Els sacerdots de lAntic
Egipte utilitzaven el so en
les seves cerimònies per
fer entrar en ressonància
els seus centres denergia

He de destacar, en aquest
article, la meva
experiència en algunes

aules de lescola. És
curiós observar com en
cada nen ressona un so
concret i es confirma amb
una mirada de complicitat,
gest o expressió facial. En
poques ocasions em trobo
que el so els alteri, per la
facilitat que tenen de
desconnectar dallò que
els pot pertorbar. Cal
destacar la relaxació a
nivell muscular i mental
que els produeix la teràpia
del so, latenció que
demostren seguint el so i
sobretot la seva expressió
de benestar.
A nivell personal
magradaria expressar la
connexió que ha sorgit
entre nosaltres, podent
així interactuar des de les
emocions. El meu aprenentatge amb ells ha estat
el de no deixar-me portar
per la ment i escoltar el
cor.
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Lepilèpsia
Lepilèpsia ha estat una malaltia estigmatitzada al llarg de la història.
Antigament hi havia la creença que les persones que la patien estaven
boges i fins i tot possesses o endimoniades. La manca dinformació és
sempre la pitjor aliada per poder desmitificar i entendre, en aquest cas,
un trastorn neurològic que no és ni una malaltia mental ni molt menys
contagiosa, i que es presenta amb una incidència significativa en làmbit
de la discapacitat intel·lectual. Lobjecte daquest article és conèixer
una mica més lepilèpsia, el seu abordatge terapèutic i les implicacions
que pot comportar a nivell, sobretot, educatiu.

Què és lepilèpsia i com
es manifesta
L e p i l è p s i a é s u n a
afectació neurològica del
sistema nerviós central
caracteritzada per un
impuls elèctric anormal de
les cèl·lules del cervell que
dóna lloc a crisis
recurrents, que sinicien i
finalitzen de manera
brusca i poden anar
acompanyades de canvis
motòrics, psicològics o de
la consciència.
Laparició duna única crisi
no permet el diagnòstic
depilèpsia, així com
tampoc les ocasionals o
les que apareixen durant
una malaltia aguda. En
canvi, la repetició de dues
o més crisis no provocades per una causa
immediatament identificable, dóna lloc a
sospites que confirmaran
un diagnòstic depilèpsia
en base a lanamnesi i
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lexploració física,
complementades amb un
electroencefalograma
(EEG) i una prova
dimatge estructural. El
procés diagnòstic pot
c o m p o r ta r ta m b é l a
realització dun TAC o una
ressonància magnètica
cerebral.
Les causes de lepilèpsia
són molt variades, essent
les més freqüents la
hipòxia o anòxia perinatal,
les malformacions
congènites i els trastorns
genètics, les infeccions,
els traumatismes
craneoencefàlics, els
trastorns metabòlics, les
crisis febrils, les malalties
degeneratives cerebrals,
els tumors cerebrals, o els
a c c i d e n ts v a s c u l a r s
cerebrals o lalcoholisme
en persones adultes.
Amb tot, hi ha formes
depilèpsia de les quals no
se nhan pogut determinar
les causes.

Classificació de les
epilèpsies
Lepilèpsia es classifica en
tipus de crisis i en
síndromes epilèptics
definits que engloben, per
un general, diversos tipus
de crisis.
Les crisis es divideixen en
dos grans grups: les
parcials o focals i les
generalitzades. Les
primeres soriginen en un
lloc concret del cervell, és
a dir, tenen un focus, i
poden ser simples,
complexes o parcials
complexes que evolucionen cap a crisis
generalitzades.
Crisis parcials
Les parcials simples no
comporten lalteració de la
consciència, acostumen a
durar menys dun minut i
sacompanyen de signes
motors o sensorials
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Lepilèpsia
(formigueig, alteracions de
la visió i de la parla,
percepcions olfactives
estranyes,al·lucinacions,...).

brusca de lactivitat motora
i disminució del nivell de
consciència) i les crisis
atòniques (amb pèrdua
del to muscular).

En les parcials
complexes hi ha una
alteració
de
la
consciència, amb pèrdua
de la capacitat de resposta
durant la crisi, mirada
absent i realització dactes
més o menys complexes,
automatismes de les
mans i amnèsia dallò
succeït durant la crisi.
Poden iniciar-se com una
crisi parcial simple i derivar
vers una crisi parcial
complexa.

Quant a les crisis
generalitzades
convulsives, diferenciem
les tòniques (pèrdua
brusca de la consciència
seguida dincrement del
to muscular i rigidesa), les
mioclòniques (sacsejades musculars sense
augment del to) i les
tònico-clòniques (pèrdua
brusca de la consciència,
augment del to muscular
i rigidesa, i convulsions
generalitzades).

Quan la descàrrega inicial
en un grup neuronal
concret es generalitza a
la resta destructures
cerebrals, la crisi parcial
evoluciona vers una crisi
generalitzada de forma
secundària.
Crisis generalitzades
Pel que fa a les crisis
generalitzades, es poden
diferenciar dos grans
grups: les no convulsives
i les convulsives.
Entre les crisis
generalitzades no
convulsives hi ha les
absències (aturada

Com actuar davant
duna crisi epilèptica
Les crisis epilèptiques,
sobretot les que es
presenten en forma
datacs convulsius,
acostumen a generar
angoixa en les persones
que les presencien, i
més quan sesdevenen
en entorns socials no
habituats a aquest tipus
de manifestacions
clíniques. És important,
per tant, saber com
actuar davant duna crisi
epilèptica convulsiva.
Les pautes generals
passen per mantenir la

calma, evitar que la
persona afectada es
lesioni amb objectes
circumdants i romandre
al seu costat fins que es
recuperi.
Si es presencia linici de
latac al costat de la
persona i sadverteix
que està a punt de
caure, cal intentar
atenuar la seva caiguda
per evitar que es lesioni
amb el cop. Una vegada
a terra, cal posar-li sota
el cap un coixí o una
peça de roba, o agafarli suaument perquè
aquest no piqui contra
el terra o contra
qualsevol superfície
dura, però sense
subjectar excessivament la persona. Per
evitar cops cal retirar
mobles o objectes del
seu voltant. És preferible
afluixar les peces de
roba i posicionar la
persona de costat per
evitar laspiració en cas
de vòmit.
És preferible també no
moure lafectat del lloc
on hagi caigut, a no ser
que sigui estrictament
necessari en cas que
latac sobrevingui en un
lloc perillós, com ara
enmig del carrer, a la
part alta duna escala o
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Lepilèpsia

prop de maquinària o
objectes amb els quals
pugui ferir-se.
Si a conseqüència de les
brusques contraccions
musculars lafectat té
risc de mossegar-se la
llengua se li pot introduir
entre les dents un
mocador doblegat de
manera no molt
profunda per no
dificultar-li la respiració.
En cap cas no li hem
dintroduir els nostres
dits a la boca perquè hi
ha risc de mossegada
important, ni tampoc
objectes durs o que es
puguin estellar.
En cap cas no shan de
voler aturar les
convulsions subjectant
amb força la persona
afectada, perquè li
podríem provocar
lesions.
Cal esperar que de
manera espontània li
passi la crisi, després
de la qual és molt
probable que la persona
estigui cansada i tingui
tendència
a
la
somnolència, la qual
cosa és normal i se lha
de deixar descansar, i
també pot presentar una
relaxació desfínters que
faci que sorini o defequi
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al damunt, la qual cosa
també és normal.
Caldrà alertar als serveis
mèdics si latac es
perllonga més de cinc
minuts o es repeteixen
crisis successives, i
també si sha fet ferides
o sha colpejat al cap
durant la crisi.
Abordatge terapèutic de
lepilèpsia
El tractament de lepilèpsia
és
eminentment
farmacològic. Mercès als
fàrmacs, aproximadament
un 80% de persones
epilèptiques es controlen
i no pateixen crisis. El 20
% restant pateixen el que
sanomena epilèpsia
fàrmaco-resistent.
El tipus de fàrmac
antiepilèptic que cal
administrar respon
sempre a una elecció
personalitzada, i dependrà
de cada pacient i del tipus
depilèpsia que presenti.
El tractament farmacològic
sinicia amb dosis mínimes
en monoteràpia i sanirà
incrementant la dosi fins
assolir la dosi terapèutica,
que el metge podrà anar
controlant i valorant a
partir dels nivells
plasmàtics extrets duna

analítica de sang. Es
podrà prendre en
consideració la teràpia
afegida (varis fàrmacs) en
aquells persones en les
quals la monoteràpia amb
un o dos fàrmacs no hagi
estat suficient per al
control de les crisis.
És molt important prendre
sempre la medicació en
lhorari indicat, dormir les
hores necessàries (entre
7 i 8 hores els adults) i
evitar la pràctica desports
de risc i/o situacions que
requereixin un esforç físic
important o que comportin
emocions fortes o
sotmetres a estímuls
sonors i visuals massa
intensos. Per optimitzar
ladherència al tractament
les recomanacions
passen per la correcta
educació sanitària tant a
la persona epilèptica com
a la seva família,
disminuint lestigma que
pot suposar la malaltia,
utilitzar prescripcions
senzilles de complir, i
mantenir una bona relació
entre els diferents nivells
sanitaris i daquests vers
la família o les persones
que en tenen cura.
En casos extrems en els
quals la medicació no
ajuda a evitar les crisis,
es pot valorar la cirurgia,
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que esdevé, però, una
tècnica agressiva, ja que
consisteix en la resecció
de la zona del cervell que
produeix les crisis. Altres
línies terapèutiques les
constitueixen
la
prescripció duna dieta
cetogènica, rica en
greixos, indicada principalment per als nens o
lestimulador vagal, una
nova tècnica mitjançant la
qual simplanta un petit
aparell per estimular el
nervi vague.
Epilèpsia i educació
Lescolarització suposarà
per al nen epilèptic el
primer pas vers la seva
integració social. És
imprescindible que a nivell
escolar, tant el professorat
i el personal de lescola
com els mateixos
companys entenguin la
condició de lalumne
epilèptic, els possibles
efectes dels medicaments
i què fer en cas que el nen
presenti un atac. El paper
de lescola és molt
important en la recollida
dinformació que podrà
ajudar a decisions
mèdiques futures, i cal que
realitzi un treball conjunt i
coordinat amb la família.
Una sobreprotecció en
excés del nen epilèptic pot

limitar el seu creixement
personal. Cal tenir
presents les limitacions
que li suposarà la malaltia
però ser curosos en
establir els límits justos
que li permetin portar una
vida escolar el màxim de
normalitzada possible i
una correcta relació amb
els seus companys.
Lactivitat intel·lectual,
lactivitat física moderada,
laire lliure i el sol li seran
elements positius i
beneficiosos.
Pel que fa a les funcions
cognitives, tot i que
dependrà del tipus de
crisis, lepilèpsia podrà
comportar problemes
daprenentatge i sobre la
memòria. La presència
dabsències poden
impedir captar al nen les
informacions necessàries,
mentre que crisis
convulsives poden deixar
al nen tan cansat que li
dificultin lexecució de les
tasques escolars. També
els medicaments i els
seus efectes secundaris
poden afectar directament
laprenentatge, ja que
poden alterar el
pensament, la memòria o
la concentració.

Lluís Miró i Quintana.
Neuropsiquiatre
Josep Palà i Ibáñez.
Pedagog
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fem escola

Les eines del fuster
El primer trimestre, el
claustre de lescola vam
iniciar un curs de formació
sobre el treball cooperatiu.

habilitats socials sense
detriment de les competències conceptuals o
acadèmiques.

Com hem dentendre el
treball cooperatiu?

Què és laprenentatge
cooperatiu?

- No és únicament un
mètode densenyament
sinó que també és un
contingut del currículum
que cal ensenyar.

Laprenentatge
cooperatiu és lús didàctic
de grups reduïts en els
quals els alumnes treballen
junts per maximitzar el seu
propi aprenentatge i el dels
altres.

- Per tal que els alumnes
puguin assolir plenament
aquest contingut és
necessari un mètode
planificat i estructurat
densenyament.
- Pot desenvolupar-se en
totes les àrees del
currículum i en totes les
etapes educatives (infantil,
primària i secundària).
- Implica un aprenentatge
i un procés de canvi en la
dinàmica de classe a nivell
de mestres i alumnes.
- Suposa una forma i tipus
daprenentatge diferent a
la tradicional en el sentit
que dóna un paper actiu
als alumnes al llarg de tot
el procés: ni competitiu ni
individualista.
- Es tracta duna forma
denriquir el currículum a
nivell de competències i

- La cooperació consisteix
en treballar junts per
aconseguir objectius
comuns. En una situació
cooperativa, els individus
procuren obtenir els
r e s u l ta ts q u e s i g u i n
beneficiosos per a ells
mateixos i per als altres
membres del grup. (1)
Per entendre-ho duna
manera molt senzilla us ho
expliquem amb un petit
exemple. Imaginem-nos
una fusteria on shi fan
petits mobles de fusta,
daquells que no precisen
de grans eines sinó de les
eines de tota la vida:
raspes, ribots, guilleumes,
xerracs,
punxons i
sobretot, muntets de
serradures.
Ara tanquem els ulls i
deixem entrar la fantasia

dins el nostre pensament.
Per un instant, imaginemnos que podem veure, dins
la fusteria, les eines com
es despengen de les
parets i les lleixes i prenen
vida. Inicien una discussió
acalorada on cadascuna
delles defensa la
importància de la seva
tasca per damunt de la
dels altres i com nés
dimprescindible per tal
que el fuster pugui dur a
bon terme la seva feina.
Després duna nit molt
moguda a la fusteria, arriba
el fuster per acabar una
calaixera. Mentre aquesta
tasca el mantenia
entretingut, el pensament
li va començar a volar. Va
imaginar com neren
dimportants les seves
eines perquè aquella
calaixera, arrencada dun
tros de fusta, es convertís
en un moble. Sense les
raspes, els ribots, les
guilleumes o les badaines
no hi hauria manera al
món de poder fer la seva
feina.
La moralitat daquest
exemple és ben evident,
com les eines del fuster
que arribant la llum del dia
i sota la seva mirada
treuen el millor delles per
poder construir un moble.

(1) Johnson, Johnson i Holubec (1999): El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós.

06

fes click!

www.edu365.com
Portal del Departament
d'Educació per a pares i
alumnes, amb notícies,
agenda, novetats, canals,
xats i apartats per nivells
educatius. Aquesta pàgina
és força interessant i els
vostres fills segur que la
coneixen doncs a lescola
sutilitza com a suport a
algunes matèries. La
pàgina principal, així com
en moltes altres, es
divideix en tres columnes:la de l'esquerra
inclou tots els apartats que
composen la web, dividintlos en seccions (alumnes,
mares i pares, enllaços i
quiosc). La part central
inclou les darreres
novetats que es poden
trobar en tots els apartats.
La columna de la dreta
inclou notícies d'interès.En

aquesta plana hi
apareixen una sèrie de
jocs o activitats dirigides
a infants d'entre 3 i 6 anys
per aprendre jugant.
Aquestes activitats estan
dividides en un seguit de
dibuixos on cada dibuix o
icona representa un tipus
d'activitats. Primer trobem
jocs, després dibuixar i
pintar, música, el cos,
vídeos, llegir i escriure,
matemàtiques i l'entorn.
Ara ens agradaria tornar
a la pàgina principal per
tal de recomenar-vos un
altre apartat de la web, el
que està destinat a
MARES I PARES. El
considerem força
interessant ja que en ell
hi apareixen adreces web
d'interès, links a pàgines
educatives, informacions,

articles i adreces de
contacte interessants. Ens
agradaria dir que aquesta
és una web interessant
tant pel seu contingut com
per la seva qualitat
educativa. Considerem
que a través d'ella es
promou l'ús de les noves
tecnologies a les escoles
i les llars. És una web
pensada per a nens i
nenes de totes les edats i
joves; per a educadors,
ja que en ella s'hi poden
trobar molts recursos; i per
a mares i pares que volen
estimular des de casa els
aprenentatges que realitzi
el seu fill tot aprofitant els
recursos que ens ofereix
la xarxa.
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mic-mic obre bústia
Dispiera a la Marató

El dissabte 29 de novembre lAssociació
Dispiera va celebrar una
festa popular destinada al
dia Mundial de les
Persones amb Discapacitat. Aquest any sha
volgut donar suport a la
Marató de TV3 que enguany sha dedicat a les
malalties mentals greus, i
entre elles també trastorns mentals com lautisme i el TDAH. Per tal
de recaptar diners per
aquesta causa es va realitzar un mural solidari,
patrocinat per empreses i
entitats de Piera i comarca, on petits i grans
van poder deixar-hi la
seva empremta. Aquest
mural pintat sobre les 43
columnes de la Plaça de
la Generalitat de Piera ha
tingut com a temàtica les
diverses emocions,
pensaments i desitjos que
es vinculen a les persones
afectades per aquests
trastorns mentals. La
direcció artística i el
disseny daquest mural
han estat obra de lartista pierenca Marta Ferrer
Cuyàs, que col·labora
amb lassociació Dispiera
realitzant tallers de pintura
i creació artística per als
infants i joves amb
discapacitat intel·lectual.
La realització del mural ha
estat un èxit, van ser
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gairebé 400 les persones
que hi van participar, entre
ells alumnes dels cicles
mitjà i superior de primària dels CEIP: Les
Flandes, Herois del Bruc
i de lacadèmia Apiària de
Piera. També sels va
explicar un conte a càrrec
de Dispiera, on sels
introdueix en el llenguatge
de signes i dels
pictogrames amb
lobjectiu de que
entenguin la diversitat de
formes de comunicar-se
entre les persones. El
divendres 28 a la tarda
també hi va haver una
interessant xerradacol.loqui oberta a tot-hom
sobre els trastorns del
TEA (trastorns de
lespectre autista), a
càrrec de la Imma
Martínez, psicòloga de
lescola Àuria. En total
més de 20 entitats van
participar en aquesta festa
amb diverses actuacions
en directe: audició de
guitarres i violins dels
alumnes de lescola
Municipal de Música
Maria Escolà, actuació
dels tambors dels Diables
de Piera, lexhibició del
Grup de Falcons de Piera,
el grup de sevillanes de
lAmanecer de Piera, la
coral Xeremell de Capellades, els Capgrossos
dels Eixerits Geganters de

Piera i lactuació del
cantant cubà Yusmanis.
Altres associacions i
entitats van venir a pintar
aquest gran mural, com
lEsplai Àuria dIgualada,
lassociació Qui té a qui?
de Sant Sadurní o El
Pubillatge de Piera. La
festa va comptar també
amb les aportacions
gastronòmiques del
col·lectiu de dones
marroquines de Piera amb
te i pastes, lassociació
de veïns de la plaça amb
entrepans i amb una xocolatada popular per
gentilesa de lAssociació
juvenil lEspurna i diversos
forns i pastisseries de Piera.També es va fer un
sorteig de productes oferts
per comerços del poble.
tot aquest desplegament
ha donat com a resultat
una aportació aproximada
de 3.500 euros a la
Marató.Per acaba
lAssociació Dispiera vol
agrair a tota la població
de Piera i comarcaque va
assistir a la festa i de
manera molt especial a
lAjuntament de Piera i a
les empreses, entitats i
particulars que hi van
col·laborar. A tots ells
MOLTES GRÀCIES!!
Associació DISPIERA

MIC-MIC
LA REVISTA DE LESCOLA ÀURIA

núm.
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LES EXCURSIONS DEL PRIMER
TRIMESTRE
EXCURSIÓ DE TVA
Els nois i noies de TVA el mes de novembre
vam anar a Sant Esteve Sesrovires dexcursió.
Lobjectiu era conèixer un poble nou i anar en
tren.
A classe es va treballar a quina comarca pertany
el municipi i el trajecte en tren que havíem de
seguir i la durada del viatge.
Vam anar a lAjuntament on ens van donar
informació i un mapa del municipi.
Amb aquesta informació es va fer un recorregut
pels llocs més emblemàtics del poble: lesglésia
Parroquial, destacant els dos campanars, les
Caves Roger Goulart destil modernista i el
Casino.
Després duna llarga passejada vam dinar al
Parc de Can Canals.

EXCURSIÓ BLANCS,VERMELLS,GROCS
,VERDS I LILES
El divendres 7 de Novembre vam anar dexcursió
a Castellfollit. Lobjectiu era passejar pel bosc en
temps de tardor fixant-nos en tots els elements del
paisatge propis daquesta estació. Vam fer una
llarga passejada i fins i tot vam trobar algun bolet.
LAjuntament ens havia deixat el gimnàs i la pista
de bàsquet de lescola, on vam poder dinar i jugar
una estona, fins lhora de tornar a lescola.
Vàrem passar un dia agradable i autènticament de
tardor, tant pel paisatge com pel clima.
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EXCURSIÓ CARBASSES,BLAUS I ROSES
El 17 doctubre vàrem anar dexcursió a la Torre de Claramunt. Feia un dia assoleiat
i molt bonic.
Només arribar vam aprofitar per passejar pels voltants de la Torre. Tot caminant
arribàrem a un parc.
De seguida sens va fer lhora de dinar. Teníem gana !
Com que feia un dia radiant vam poder dinar a laire lliure. Després vam aprofitar
lestona que ens quedava per jugar i cantar.
Ah !! No us hem dit que vam estar a casa de la Teresa Rabell?
Quin jardí més alegre!!!
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LES FESTES DEL PRIMER TRIMESTRE
CASTANYADA
ELS NOIS I NOIES DE TVA VAN FER PANALLETS I VAN COURE LES
CASTANYES PER TOTS ELS DE LESCOLA ÀURIA.
ELS NOIS I NOIES DE TVA VAN ANAR DEXCURSIÓ AL PARC PUIGCORNET, VAN MENJAR ELS PANALLETS QUE HAVÍEN FET I LES
CASTANYES.
DAVID C. I ERIC G.
Les classes dels Grocs, Vermells, Blancs, Liles i Verds, ens vam reunir al
menjador per fer els panellets.
Amb el sucre, lametlla i la patata vam fer la pasta dels panellets. En vam fer
de pinyons, cireres, dametlla, codonyat i els vam coure al forn.
El dia 30 doctubre vam fer la castanyada,
ens va visitar la castanyera i el seu ajudant.
Amb la seva faldilla, el seu mocador, la
seva camisa... el seu cistell ple de
castanyes. Les castanyes estaven a dins
de les paperines fetes per la classe del
Blancs.
Vam cantar cançons de castanyada i vam
menjar castanyes i panellets. Després
vam ballar.
Eric C. I Ester A.
Les classes dels Carbasses, Blaus i Roses van fer un pastis de moniato, nata
i xocolata. Van cantar las cançons de la castanyera.
Mònica P.
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SANTA CECÍLIA
ES VA CELEBRAR EL DIVENDRES 21 DE NOVEMBRE A LA TARDA. CADA
CLASSE HAVIA BUSCAT CANÇONS DE DIFERENTS PAÏSOS: ELS VERMELLS
DANGLATERRA, ELS VERDS DE FRANÇA, ELS GROCS DE XINA, ELS ROSES
D ESPANYA, ELS CARBASSES DE CATALUNYA, ELS BLAUS D AUSTRIA,
ELS BLANCS D ARABIA SAUDÍ I ELS LILES D ÀFRICA. VAM ANAR A LA
SALA POLIVALENT, ON TOTS JUNTS VAM ESCOLTAR LES DIFERENTS
CANÇONS I HAVÍEM D ENDEVINAR DE QUIN PAÍS EREN .PER ACABAR VAM
BALLAR UNA ESTONA, I MÉS TARD COM ESTAVEM FORÇA ENGRESCATS,
VAM SORTIR AL PATI.

LES AULES DE BLAUS,
CARBASSES, LILES I VERDS A MÉS
A MÉS, EL DIA 14 DE NOVEMBRE,
TAMBÉ VAN ANAR AL TEATRE DE
LATENEU ON VAN GAUDIR DE
LAUDICIÓ EL CARNAVAL DELS
ANIMALS INTERPRETAT PER LA
JOVE ORQUESTRA SINFÒNICA DE
LANOIA.

ELS COMPANYS DE TVA, VAN ANAR A LA BIBLIOTECA A VEURE UNA
EXPOSICIÓ REFERENT ALS DIFERENTS COMPOSITORS
IGUALADINS, PRÊVIAMENT S HAVIA FET UN TREBALL A L AULA
EN QUE HAVIEN ESCOLTAT I RECOLLIT LES CARACTERÍSTIQUES
MÉS IMPORTANTS DE CADA ESTIL MUSICAL: CLÀSSIC, SARDANES,
HIP HOP, ROCK, JAZZ ETC I HO VAN COMPARA AMB ELS ACTUALS
GRUPS MUSICALS DIGUALADA: CORAL NOVA UNIÓ, AMANTS DE
LULÍ, UNBORN, SOCIETAT LA POLAR, DR. JAZZFRIENDS, VOL AD
LIBITUM, ALADO SINCERA, DIEGO PAQUË, TERRATOMBATS
Grup A de Llengua:
Joan Solís, Jose Cazorla, Sergi Rey , Oscar Vargas, Cris Palacios .
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SANT NICOLAU
El dia 5 de desembre, com és tradició a la nostra escola ,
varem fer la festa de Sant Nicolau.
Entre tots els alumnes de TVA
(Transició a la Vida Adulta) escollírem
qui millor ho podia fer, tenint en
compte les característiques pròpies
de Sant Nicolau.
Aquest any ,totes les festes de
lescola estan relacionades amb el
fet de ser lany internacional de les
llengües.
Cada aula va preparar un cartell donant la benvinguda a Sant
Nicolau amb una llengua diferent.
Aquest va arribar a dalt duna carrossa, saludant els nens i
les nenes.
A la sala polivalent, Sant Nicolau ens digué unes paraules i
ens donà uns bons consells. Les aules de Verds i Liles feren
unes danses en que tots hi varem participar.
Altres alumnes dels grups de
llengua recitaren unes poesies,
digueren uns refranys i unes
endevinalles.
Al final de la festa, Sant Nicolau
ens obsequià amb un bon
berenar.
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FESTA DE NADAL
LOrganització de les Nacions Unides
va declarar 2008 com Any internacional
de les llengües,entenent el
multilingüisme com un valor de la
coexistència pacifica i la comprensió
mútua.
Al llarg daquest trimestre lEscola a
traves de les diferents festes hem
treballat aquest tema.
Com a cloenda daquest treball el dia
18 de desembre vam celebrar la festa
de Nadal com un espai per gaudir
dalgunes llengües del món,
concretament el xinès,lalemany,langlès
i el català.
Es va decorar lentrada de lescola amb
un arbre amb el lema Bones festes en
diferents idiomes.

Per la festa del dia 18 es van
ambientar quatre aules en relació als
quatre idiomes esmentats. En aquests
quatre espais, decorats
convenientment, es van fer uns tallers
interactius preparats pels alumnes:
taller de menjar relacionat amb
lalemany, taller de preparació de tè
relacionat amb langlès, taller de
decoració de larbre de Nadal
relacionat amb el català i taller
descriptura xinesa relacionat amb el
xinès.
Alumnes, pares, mares i professionals van gaudir duna estona de convivència
molt entranyable.
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LA GUITARRA ELÈCTRICA

En el primer trimestre, a làrea del Coneixement del medi, la classe
dels GROCS, ha escollit com a projecte de treball, la guitarra
elèctrica.
Primer varem anotar tot el que ja sabíem i després varem dir el
que ens agradaria saber: com és, com es toca, quantes cordes
té, com sona, quins grups la toquen...
Cadascú de nosaltres va fer la recerca dinformació del grup
musical que més li agrada:
LEric C., va triar Tokio Hotel, vam descobrir que hi toquen
dos germans bessons i que són alemanys.
La Mònica va buscar informació de Juanes, sabem que és
de Colòmbia i el seu nom és Juan Esteban, daquí ve el seu
sobrenom.
LEster ens va portar tot lo relacionat amb La Oreja de Van
Gogh vam observar que han canviat de cantant, abans hi havia
LAmaia i la cantant actual es diu Leire.
LÒscar estava interessat en El canto del Loco, ens va
sorprendre saber que, al principi, una noia tocava la bateria.
LEric G. Ens va portar informació del grup Macedònia, on
cada component està representat per una fruita.
La Leila volia saber més coses de Shakira, el seu nom és
Isabel Mebarak Ripoll i també és colombiana.
Al Sergi li agrada molt lElvis Presley, cantant i compositor
nord-americà de , ja està mort.
La Cristina va buscar sobre Los despistaos, aquest grup
són espanyols, concretament de Guadalajara.
Per acabar el tema, vam proposar al Santi
Mèndez, que toca la guitarra elèctrica, que
vingués a lescola.
Vam convidar a altres aules de lescola a
laudició de guitarra elèctrica, una cosa així
sha de compartir!
El Santi ens va explicar com és la guitarra
elèctrica i que necessita un amplificador
perquè soni, també va tocar músiques de
diferents estils i així vam poder comprovar
que es poden tocar altres músiques a part
del Rock. Tots vam gaudir molt i va ser una
experiència fantàstica!

GROCS
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CLASSE DELS BLANCS
A LA CLASSE DELS BLANCS FEM TUTORIA.
AQUETS DIES HEM PARLAT DEL QUE HEM DE FER PER NO BARALLAR-NOS.
HEM REPRESENTAT SITUACIONS I HEM VIST DE QUINES MANERES LES PODEM
RESOLDRE.
NOSALTRES HEM INVENTAT UNES SITUACIONS QUE ARA US EXPLIQUEM .
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Durant aquest curs els alumnes de laula de Blaus participem de dues activitats
especials que hem engegat aquest any a lescola.
Tenim loportunitat de gaudir dun Taller de So i fer Reiki.
Són experts de fora de lescola que ens han introduït en aquests aspectes i en
aquestes noves experiències.
Nosaltres us parlarem del Reiki.

Reiki és una paraula japonesa que es desglossa
en dos conceptes:
Rei que significa lenergia de lunivers. Diuen
que tots els éssers vius estem connectats a aquesta
energia i quan flueix lliurement a través de nosaltres
produeix salut i benestar.

Ki que és lenergia vital que circula dins
el nostre organisme i que és diferent en
cadascun de nosaltres.
Tota aquesta tècnica la fem a nivell
individual, només amb lescalfor de les
mans que gairebé no toquen el nostre cos
ja notem moltes sensacions.
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Lobjectiu de tot plegat és procurar-nos benestar, tranquil·litat i pau buscant
lequilibri entre cos i ment.

Volem agrair a totes les persones que venen a lescola per dur a terme aquesta
tècnica la seva paciència i la seva dedicació vers nosaltres.
Una abraçada molt forta a tots ells i elles i molta energia positiva.

Els Blaus
19

NOSALTRES...I EL NOSTRE CONTE
Nosaltres... els vermells, aquest curs som sis companys el Raúl, lElías, el Genís, la Joana,
el Daniel i el David. Estem tots molt ben avinguts i disfrutem treballant en qualsevol activitat
de les que fem.
Aquest curs fem tutoria, es una estona que dediquem a parlar de nosaltres, què fem, què no
fem, què hauríem de fer, quina actitud hem de tenir davant de determinades situacions i per
entendre-ho bé fem servir un conte que la Cristina ens ha fet, específicament, per cadascú.
Tots tenim el nostre conte que parla dallò que ens hem desforçar a millorar.
Els dilluns després del pati, quan entrem a la classe, ja veiem damunt la taula de la Cristina
tots els contes ben posats. Primer ens agrada parlar del que hem fet durant el cap de setmana,
però després comença lactivitat del conte.
La Cristina ens deixa triar qui vol començar i llavors penja el seu conte a la pissarra, ens
explica allò que no està masa bé i el que hauria de fer, nosaltres també hi diem la nostra.
Daquesta manera anem parlant de tots, i encara que cada conte és

personalitzat
tots treiem
profit de tot,
doncs és fácil
que, encara
que sigui amb
menys
incidència, tots
els aspectes
que treballem
ens són
funcionals en
moltes
situacions que
ens trobem dia
a dia, per
exemple que
sempre hem de
portar mocador
a la
butxaca, que quan veiem alguna cosa que ens agrada, abans dagafar-la, hem de demanarho, si ens enfadem amb algun company hem de buscar a la mestra per explicar-li o que quan
una situació ens posa nerviosos va molt bé respirar profundament.
Mica en mica tots estem al cas dels nostres companys i ens ajudem quan un es troba en un
moment complicat, doncs ara ja sabem com fer-ho.

AULA VERMELLS
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La classe dels verds
un follet
ens ha anat deixant missatges.
Hem descobert que per fer paper shan de tallar arbres.

Ara ja estem al cas de no malgastar el paper i
reciclar
Hem fet aquesta cançó que cantarem
el proper mes de febrer a Vilanova del Camí,
junt amb altres nens de 2n de diferents escoles dIgualada.
Anem al bosc
amb els ulls ben oberts,
veiem arbres i fulles,
branques i bolets.
Hem de recordar-ho
i ser molt millors,
i llençar els residus
als contenidors.
Volem un bosc
ben verd i florit,
amb laire respirable
tot net i polit.
Hem de recordar-ho
i ser .......

Els verds
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LACTIVITAT DE LESMORZAR COM
A TREBALL COOPERATIU
Entre les pàgines daquesta revista ja en parlem del
treball cooperatiu , amb un exemple senzill i entenedor.
Per treballar daquesta manera no només has
dorganitzar lespai i les propostes didàctiques , també
has de creure en la filosofia de treball.
En algunes aules hem fet sobretot això , creure en el
cooperativisme malgrat que els nostres alumnes no han
pres consciència daquest concepte tan complexe.
Quin és lobjectiu del treball cooperatiu si no hi ha
consciència de treball cooperatiu? Doncs els objectius
són evidents : afavorir la relació i comunicació entre
ells i entre ells i les mestres , la presa de consciència
de que els altres no només hi són sinó que actuen per
modificar el seu entorn que també és el meu i poder
entendre que del seu treball individual en depen el
treball de la resta del grup.
Cada matí quan el Víctor ens informa que anirem a
esmorzar, el Nil saixeca de la cadira per anar a buscar
el cistell dels gots i els reparteix.
El Juanjo ha de repartir els plats dels nois
que esmorzen. La resta han destar atents a
tota la situació , han de demanar amb un so,
un gest o amb pictogrames què volen esmorzar.
Aleshores sacosten a la taula i van realitzant
la tasca a mida que van arribant. Es respecta
lopinió de cada noi, si no volen res sels deixa
una estona i es torna a insistir.

La Sara últimament té una mica de mandra i
encara que porta lesmorzar de casa alguns
cops decideix que el suc de lescola li ve més de
gust.

El Víctor i el Juanjo , esmorzen junts en una
taula i també són puntuals . Es porten
lesmorzar de casa però al final trien entre les
peces de fruita o beguda que volen menjar.
Al Víctor li encanta probar coses noves i sha
tornat un fan del suc de tomàquet. El Juanjo,
en canvi , decideix que lo tradicional és el millor.
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LIsmael és prudent i vol saber què hi haurà
per beure , no fos que al triar entre suc i
batut de cacau se li colés algun suc de
tomàquet que no li agrada gens.

La Cristina , que és una mica sibarita , no
es posiciona per cap opció ordinària , el que
més li agrada és quan preparem un batut de
fruita natural amb el suport del commutador
que acciona la batedora de vas. Aquell soroll
la fascina i li encanta el sabor del preparat
natural de fruita fresca.

A la Raquel , en canvi , li encanta el batut
de xocolata que treiem cada matí i si té sed
aviat crida a la mestra per indicar-li quina
és la seva preferència aquell dia.

El Sergi també creu que el batut natural de
fruita és molt bo i quan sent el so de la
batedora mou el cap en senyal dalegria. Ell,
però , és de bon paladar i li acostuma a
agradar tot , encara que últimament està
una mica agobiat pels maldecaps quotidians
i ha perdut una mica la gana. Quan ha acabat
de beure ajuda a netejar la taula i a portar
estris a la pica per rentar. Amb tot això,
que ningú es penses que les mestres no fem
res , però aquest serà un altre capítol.

El Nil aquest any ha decidit que el suc de
fruita, que mai li havia agradat, és la millor
opció i està boníssim. Ara comença a menjar
la fruita a trossets , és una mica llepafils
però ho acaba acceptant.
ROSES
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TALLER DE PELL
A TVA hem fet el taller de la pell i us volem explicar el que hem après, les visites que hem
fet i també us volem explicar els treballs que fem en aquest taller.
Igualada es va especialitzar en el treball de la pell a partir del segle XVIII, era un treball molt
manual i artesanal, un procés molt llarg duna durada aproximada dun any En el segle XX
es va industrialitzar el sector incorporant noves tècniques, botes, màquines de descarnar, estirar
i pelar. . . que van escurçar la durada del procés.

MUSEU DE LA PELL
Ens varen explicar moltes coses, varem veure unes fotos i màquines, vam comparar el treball
de la pell com ho feien abans i com es treballa actualment . En el museu hi ha moltes coses,
a nosaltres ens va agradar veure una pell delefant, el racó dels oficis, un llibre molt gran de
pergamí, cadires de pell i moltes més coses.
VISITA A CASA LA TERESA LLADÓ
Ens va ensenyar moltes coses, varem veure diferents pells, ens va explicar el gruix i les
diferents parts duna pell .
Va fer alguna petita demostració de com es prepara i es treballa la pell i també ens va ensenyar
els motllos de fang que fa per desprès fer un treball .
TVA
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Aquest curs hem començat a aprendre una nova llengua, langlès. Hem aprofitat
la importància que el currículum dóna a laprenentatge duna tercera llengua
i al fet que aquest és lAny Internacional de les Llengües. Veiem important que
els nostres alumnes sadonin de les diferents formes de parlar i comunicar-se
que hi ha al món. Hem començat amb el vocabulari més proper i a la vegada
més motivador per a ells. Tots/-es participen amb moltes ganes en les activitats
que sels proposen.

LILES (PURPLE)
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Aquest curs laula dels Carbasses hem canviat de conte. Els
dimarts a la tarda, les mestres ens expliquen el conte dels Tres
porquets. Les mestres ens han fet una petita adaptació daquest
conte popular.
Ens presenten el conte amb una capsa molt lluenta de color
vermell i ja sabem que a dins hi ha tots els personatges.
Primer de tot surten els porquets: el porquet gran, el porquet
mitjà i el porquet petit i tots tres porten un picarol penjat al coll.

Prement el commutador sentim el seu so: Oing, oing...
Cada porquet ens va explicant la casa que farà:
·
El porquet petit la casa de palla.
·
El porquet mitjà la casa de fusta.
·
El porquet gran la casa de maons.
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I amb lajuda de les mestres triem el material que volem tocar: palla,
serradures o sorra.

Quan arriba el llop sentim el seu udol i ens quedem molt
bocabadades i alguna vegada tenim una mica de por.
El llop, molt enfadat diu: bufaré, bufaré i la casa tiraré! Amb un
ventilador ens arriba laire que llença el llop fffffffffffffff. Ostres,
quina ventada !

Però els porquets no tenen gens de por i canten la cançó: No tinc
por del llop dolent, que es menja la gent. I els tres porquets corren
cap a la casa de maons a amagar-se perquè el llop no sels mengi.

I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte sha
acabat !!!
I per acabar les mestres canten la cançó del Bravo, bravo, bravo,
bravíssimo... aturant la cançó i esperant que algú demani
continuïtat.

CARBASSES
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LA TECA
Hola a tothom!!!
Des de lespai reservat al menjador de lEscola, sovint hem donat
idees per fer noves receptes, hem explicat el funcionament daquest
servei, us hem presentat els monitors i monitores, hem fet passatemps
o lhem dedicat a qualsevol cosa que tingui relació amb LA TECA.
En aquesta ocasió us volem ensenyar com és aquest menjador un
dia qualsevol abans de començar a dinar, amb la taula parada i tot
a punt perquè els nens, nenes, nois i noies que utilitzen aquest servei
en gaudeixin el màxim possible.
Cal dir que lequip de monitors que vetllen perquè això sigui així una
estona abans de dinar ho prepara tot per tal de que no falti de res.
I així és com cada dia els alumnes de lescola troben el menjador, tot
a punt per començar.

BON PROFIT!!!
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