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EDITORIAL
Compartir és gaudir i aprendre.

alumnes

La participació conjunta dels

explicaven el funcionament i

alumnes aportant cada un d’ells

metodologia de l'escola. Altres

la seva singularitat en les activi-

jornades han estat més de con-

tats enriqueix a nivell

vivència tot realitzant activitats

personal

o

professionals

i afavoreix l’aprenentatge. Com

conjuntament.

deia un antic membre de l’esco-

representació de teatre realitza-

la, “avancem, però avancem

da pels mateixos alumnes, jocs

junts”, és des d’aquesta pers-

compartits, converses establer-

pectiva que potenciem totes

tes de tu a tu en ambients

aquelles activitats que ens per-

lúdics... Des de

meten compartir i relacionar-

creiem que són activitats i expe-

nos. Aquesta és la petita reflexió

riències enriquidores en tots els

que hem pogut verificar en més

sentits i per aquest motiu estem

d'una ocasió a l'escola.

apostant per compartir, crear,

Aquest curs hem realitzat dife-

jugar, descobrir...

rents activitats juntament amb
altres escoles d'Igualada. Algunes trobades han estat merament informatives, i els nostres

Gaudir

hi

d'una

l'escola Àuria

TOTS JUNTS !!!!

els altres diuen
Pares i professionals han de compartir
Entrevista a Climent Giné, el 22 de maig a “El Periódico”
En el pòster que hi ha darrere
de Climent Giné es llegeix:
“Segon Congrés Internacional
sobre Famílies i Discapacitat”.
A l’auditori de la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
-Universitat Ramon Llull 500
professionals escolten el que,
a Espanya i a Catalunya, encara és infreqüent: passar
d’un model d’experts en l’atenció a la discapacitat a un
model centrat en la família.
Les conclusions del congrés
s’enviaran a les Nacions Unides.
- Quan s’adona que s’ha
d’apostar per un altre model?
Li explico la meva trajectòria
professional. Vaig estar 15
anys a l’Administració i, després, em vaig integrar a la
universitat. Vaig centrar la
meva tesi doctoral, que vaig
llegir l’any 1994, a observar
com des de les famílies es
promovia el desenvolupament
social dels nens amb síndrome de Down. Comparava
pràctiques educatives familiars en famílies amb fills menors amb síndrome de Down
amb altres famílies amb nens
amb desenvolupament diguem-ne normatiu. Des d’aleshores em vaig anar convencent, o confirmant, que
allò que fa progressar els
nens es dóna en els entorns.
- Faci’m una radiografia del
que passa ara.

Els models que tradicionalment hem tingut posen l’èmfasi en el paper del professional. Als professionals se’ls ha
atorgat un paper gairebé decisiu en tot allò que hauran de
fer les famílies per atendre els
seus fills. En canvi, en les
últimes dècades, i gràcies a la
recerca, hem vist que s’ha de
reconèixer un paper central a
la família. No només per motius ideològics, això també,
sinó perquè la família és el
context més important de
desenvolupament. Els nens
aprenen i es desenvolupen a
partir de les oportunitats que
troben en els seus entorns
naturals, i la família és el més
important.
- Quin diàleg hi ha ara entre
la família i experts?
A Catalunya tenim molts serveis de detecció precoç, que
es dediquen a l’atenció dels
infants i, en general, atorguen
un tracte esplèndid a les famílies, i aquestes n’estan molt
contentes. Però no és una
qüestió de tracte, hem de parlar del model.
- Segueixi.
El professional és el que en
sap i la família ha de fer el
que diu el professional.
Aquest no hauria de ser el
model. Hem de passar a un
model de col·laboració en què
els professionals reconeixen
que els pares són experts en
el tracte dels seus fills, en el
coneixement dels seus fills.
Hem de poder compartir i su-

mar, pares amb professionals. El tracte ha de ser de
complicitat a favor del desenvolupament del fill.
- És el model que se segueix als Estats Units i a
Portugal, però...
No és un model que lligui
amb la tradició dels serveis
aquí. Venim d’una altra manera d’entendre les coses. Tot i
així, ja estem anant cap a
aquest model, sense forçar
ningú. Institucions com la
nostra, Dincat, estan compromeses en un procés de progressiva transformació cap a
un model de pràctiques més
centrades en la família.
- Quin és el camí?
Formació. Al Llibre blanc de
l’atenció precoç, dels 2000, ja
es parla de promoure un
enfocament transdisciplinar,
però la realitat és que als mateixos
professionals
ens
costa.
- I des de l’Administració?
L’Administració, de moment,
no s’ha pronunciat en termes
tècnics, encara que ja ho ha
començat a plantejar. Estaria
molt bé que es manifestés,
que hi hagués alguna opció
que optés per un model que
té en compte els pares: de
posar-los al centre, de no
prendre decisions per a ells,
que entenguin la relació en
termes de suport i ajuda, i no
com a directrius.
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a fons

L’adolescència
L'adolescència és un període crític del cicle vital. Comprèn dels 12 als 19 anys. És
un període de transició de la
infància cap a l’edat adulta
en el qual es donen canvis
importants a nivell físic, psíquic i social. S’ha de situar
també en el context històric i
cultural.
Aquesta etapa de la vida
presenta unes característiques específiques.
El cos canvia, la imatge corporal es va transformant i
s’ha
d’anar
assimilant.
Aquest canvi físic va acompanyat d’una activitat hormonal que, en part, explica els
canvis d’humor sobtats i
sense motiu freqüents en
aquesta etapa i que són difícils de gestionar. Les inquietuds es centren en un
mateix, en els propis sentiments, les vivències corporals i la descoberta de noves
sensacions. Les inquietuds,
malestars i incomoditats
acostumen a manifestar-se a
través de la conducta perquè
no hi saben posar paraules.
La conducta, doncs, pot estar més alterada, les reaccions poden ser més radicals o fins i tot agressives.
Comencen a tenir desig d’independència i de pensament
propi, diferenciat del dels
pares, la qual cosa comporta
reaccions d’oposició, rebel·lia, rebuig respecte al
que pensen i proposen els
adults, per tal de construir la
seva pròpia identitat. Tendei02

xen a tenir un sentit particular de la justícia, i adopten
postures radicals.
Necessiten
experimentar,
viure al màxim, gaudir sense
tenir en conte els riscos. Són
omnipotents i creuen que ho
poden controlar tot i estan
fora de qualsevol perill.
Adquireix molta importància
el grup d’iguals. Senten la
necessitat de formar part
d’un grup i de sentir-se acceptats en aquest grup
adoptant elements externs
que
els
diferencien
(accessoris, manera de vestir,
actituds...). El grup
d’iguals passa a ser tant o
més important que la família
i exerceix molta influència.
La sexualitat, tot i ser un
aspecte present al llarg de
tota la vida, ara esdevé un
aspecte determinant amb
predomini de la genitalitat.
Sovint hi ha la creença que
la sexualitat comença ara,
però la sexualitat ha existit
sempre: des del naixement
som éssers sexuats. El
desenvolupament de la sexualitat s’inicia a la primera
infància i es construeix a
partir de la relació amb l’altre, les formes d’afecte rebudes, la vivència del propi
cos,etc. Ara apareixen noves
necessitats i desitjos. En
aquest sentit, hi ha curiositat
per explorar el propi cos,
descobrir-ne els canvis i
també descobrir formes de
plaer sexual diferents a les
de la infància. Es consolida

la pròpia identitat sexual i la
curiositat per de l’altre sexe,
i noves formes de relació
amb l’altre. És una etapa
conflictiva, però entenent el
conflicte en sentit positiu,
perquè és a partir del conflicte que es produeix el creixement.
Per altra part, podem dir
també que no hi ha una adolescència sinó adolescents
que la viuen de manera diferent, perquè aquesta etapa
de la vida adopta una forma
particular en cada adolescent. Hi ha moltes variables
que hi poden influir: la manera de ser, la pròpia història,
la capacitat de comprensió i
expressió, la consciència de
les pròpies capacitats i limitacions, la capacitat de tolerar la frustració, les oportunitats de l’entorn i moltes més.
Si ens centrem a parlar de
l’adolescència de les persones amb discapacitat intel·lectual, hem de tenir en
compte també que no hi ha
dos adolescents iguals i que
les formes de manifestar-se
són diferents. La majoria
dels nois i noies seguiran un
procés similar als altres però
alguns, per les seves particularitats,
seguiran
un
desenvolupament igual pel
que fa als canvis corporals
però diferent en els altres
aspectes.

a fons

L’adolescència
Les necessitats canvien juntament amb els canvis corporals. L’adolescència fa
plantejar preguntes sobre
com s’ha d’actuar, com s’ha
de fer front a les noves necessitats. Cal trobar noves
formes de relació en concordança amb l’edat, que permetin una major autonomia i
també preservin la intimitat.
És difícil acceptar que els
fills/es deixen de ser infants.
Tot i que encara necessiten
que en tinguem cura, el marge d’autonomia ha d’anar
augmentant en funció de les
seves possibilitats.
Hi ha molts aspectes quotidians que es poden anar
modificant i ajustant a l’edat.
Guanyar autonomia en la
higiene personal. La dutxa,
el bany o el WC, s’han d’anar convertint en espais privats en els quals es respecti
la seva autonomia i intimitat.
Ensenyar a diferenciar els
espais privats dels comuns i
el que està permès o no en
cada un d’ells.
La sensorialitat, passa a
transformar-se en un desig o
excitació
més
sexual.
Aquest desig forma part de
la naturalesa humana, i s’ha
de poder conduir, buscant la
manera de donar satisfacció
a aquesta necessitat amb
naturalitat i intimitat, diferenciant els moments i espais
en què es pot satisfer i els
que no. A vegades es converteix en una excitació a la
qual no se sap posar nom i

no es pot satisfer, però que
provoca neguit. En aquests
casos pot ser que es manifesti
en
comportaments
agressius.
Malgrat ser un període de
canvis i transició, els fonaments s’han establert des de
la infància. Les característiques personals, les relacions
i vincles que s’han establert
des del naixement, les dinàmiques i creences familiars,
les formes de manifestar els
sentiments i l’afecte, la confiança, la vivència del propi
cos i les experiències que ha
viscut van construint la pròpia imatge i personalitat. (No
té la mateixa experiència un
infant amb un cos que ha
patit sigui per intervencions
quirúrgiques, lesions cerebrals... que un cos que ha
gaudit des de la primera infància). Els models rebuts
són molt importants i actualment els models provenen
de moltes fonts, no exclusivament de la família o l’escola. La TV i internet donen
accés als infants a continguts que ells no són capaços
d’analitzar amb sentit crític.
En aquest sentit és important
ajudar-los a discriminar el
que és adequat o positiu per
a ells i el que no i ajudar-los
a entendre allò que veuen.
És important acompanyar-los
en aquest període. Cal abordar totes aquelles qüestions
que siguin del seu interès,

informar-los sobre què passa
en el seu cos, ajudar-los a
entendre i normalitzar els
canvis i les noves sensacions i experiències. Deixar
espai a la seva autonomia.
L’autonomia entesa de manera àmplia, des dels hàbits
d’higiene, a resoldre situacions o conflictes quotidians.
Ajudar-los a prendre responsabilitats i compromisos que
estiguin a l’abast de les seves possibilitats. Donar-los
opció a participar en la presa
de decisions sobre aspectes
que els afecten directament.
(Cal tenir oportunitats per
decidir per aprendre a fer-ho
amb criteri). Acceptar que fer
-se gran comporta la possibilitat d’equivocar-se i aprendre dels errors i per tant s’ha
de permetre que en la seva
iniciativa i autonomia s’equivoquin. És necessari que els
adults que els acompanyen
marquin també límits: els
límits indiquen el camí a
seguir i ofereixen seguretat i
contenció, encara que es
puguin transgredir. Sense
límits la persona es desorienta i es perd.
Imma Martínez.
Psicòloga
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fem escola
L’acció tutorial a l’escola
El Departament Psicopedagògic de l’escola porta a
terme la tutoria a diverses
aules.
La tutoria és una eina que
contribueix a afavorir el
desenvolupament màxim de
les potencialitats de cada
alumne i ens permet acompanyar-los en el procés de
construcció de la seva personalitat. Té com a finalitat
promoure el benestar dels
alumnes.
Els objectius i continguts es
van seqüenciant en funció
del grau de maduresa i
competències de l’alumnat.
En els grups escolars, incidim especialment en l’educació emocional com a requisit previ i fonamental per
anar assolint totes les altres
competències.
Entenem l’educació emocional com “un procés educatiu que pretén potenciar
el desenvolupament de les
competències emocionals
com a element essencial
del desenvolupament humà, a fi de capacitar-lo per
a la vida i augmentar el
benestar personal i social” (Bisquerra 2000).
Prendre consciència de les
pròpies emocions i aprendre a regular-les són competències bàsiques per a la
vida. Potenciar l’autoestima
i el respecte i l’acceptació
04

de les diferències, comunicar-se amb assertivitat o
resoldre els conflictes a través del diàleg són els
objectius
prioritzats
en
aquesta etapa.
La metodologia emprada és
diversa i incorpora elements
visuals orals o escrits que
serveixin de base a la reflexió sobre les pròpies emocions, sentiments i comportaments i permetin la seva
identificació .
En els alumnes més grans
del programa de Transició a
la Vida Adulta el principal
objectiu és preparar-los perquè evolucionin cap a la
condició d’adults amb tota
la competència personal
que els permetin les seves
facultats. En aquest cas, la
tutoria forma part d’un dels
tres àmbits en els quals
s’estructura el propi programa de TVA (el de formació,
orientació personal, laboral,
tutoria).
La tutoria esdevé a TVA un
espai que intenta afavorir el
pensament crític, donant als
alumnes eines perquè siguin ells mateixos els qui
construeixin els seus raonaments.

Per aquest motiu, tan important com els continguts
que es treballen ho és la
metodologia. D’acord amb
el moment de canvi que
estan vivint, som sensibles
als interessos i neguits que
manifesten els alumnes, i
se’ls facilita en tot moment
que puguin donar sortida a
les seves inquietuds. Les
seves opinions, neguits i
necessitats són tingudes
molt en compte a l’hora
d’establir els continguts,
que van des de l’educació
de la sexo-afectivitat fins a
aspectes propis del món
laboral, possibilitats i modalitats d’oci o l’abordatge de
les pors i la presa de
consciència dels canvis.
Cada sessió acostuma a
començar amb un espai
d’oferiment
perquè
els
alumnes puguin expressar
qualsevol cosa que els neguitegi (problemes de convivència, conflictes a l’escola o a casa, vivències que
els han marcat, etc.).

fem escola
L’acció tutorial a l’escola
Moltes vegades qüestions
que sorgeixen en aquest
espai
s’incorporen
als
continguts
de
tutoria.
A nivell pràctic, les tutories
de TVA s’organitzen en tres
grups, i el principal criteri
per als agrupaments és el
nivell maduratiu de l’alumnat.
El Departament Psicopedagògic també porta a terme
sessions de tutories individuals, que tenen com a
objectius:
• L’acompanyament i/o la

promoció del benestar
emocional de l’alumne.

• Oferir espais d’expressió

•
•

•

•

de les seves inquietuds,
malestar i/o preocupacions a través de la paraula.
Facilitar formes de comunicació assertives.
Identificar i canalitzar les
necessitats individuals de
cada alumne.
La detecció de conductes
de risc i/o signes d’alerta.
L’orientació i facilitació
de l’acceptació de les
situacions de canvi.
Ajudar a l’acceptació dels
límits i de la frustració. Si
bé hi ha objectius que poden ser compartits per la

majoria d’alumnes que
participen en les tutories
individuals, el perfil de
cadascun determina l’orientació de la tutoria, així
com la freqüència de les
sessions.
La tutoria, tant la grupal com
la individual, no és una
acció aïllada, sinó que forma part d’un treball multidisciplinari i transversal, sempre centrat en les necessitats que plantegen els alumnes.
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fes clic
www.pinterest.com

Pinterest és una eina
de descobriment visual
que pots utilitzar per obtenir noves idees per a
tots els teus projectes i
interessos.
Per accedir a la pàgina,
primer cal registrar-se a
través del teu correu o
de la xarxa social
Facebook.
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Quan estàs registrat,
accedeixes a una pàgina
on tu pots escollir els
temes que vols mirar.
Dins de cada tema hi ha
subtemes. Pots anar mirant i escollint i clicar a
“follow”(seguir) a les pàgines que més t’interessin. Per correu t’arriben
les novetats. Per guardar o ensenyar idees
que vols utilitzar, pots
afegir-ho als teus favorits. També pots clicar
“m’agrada” o escriure
algun comentari a les
troballes més interessants.
Aquí sota podeu veure
el munt de categories
per les quals podeu entrar. Tot i això, quan us

feu seguidors d’una persona o pàgina en concret, aquesta us remet a
totes les categories que
ell o ella utilitza.
També us pot servir per
penjar-hi idees vostres o
coses que heu fet o trobat. Llavors veureu com
els altres ho consulten o
us en fan comentaris.

fes clic
www.pinterest.com
Una de les categories
més interessants és
l’actual DIY (Do it yourself), fes-t’ho tu mateix.

Aquí hi podeu trobar tot
tipus de manualitats i
arranjaments de qualsevol cosa de la llar, de roba, d’un pati o terrassa,
mobiliari...

Benvolgudes famílies:
Des de la Comissió Web de l’escola us recordem que podeu visitar la web
d’Apinas.

www.apinas.cat
Allà hi podeu trobar notícies, activitats, articles i enllaços de pàgines web
d’activitats educatives per treballar amb els vostres fills i filles que us poden
interessar.
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mic-mic obre bústia

Hola, sóc la Maria!!
Hola! Sóc la Maria, monitora
de menjador i també d'esplai
de l'escola. Feia anys que
coneixia l'escola, però va ser
fent el curs de monitora de
lleure que vaig conèixer a una
noia que ja hi treballava i hem
vaig decidir a fer les pràctiques del curs a l'esplai.
Aquest any durant les hores
de menjador estic a TVA
(transició a la vida adulta) i
més que res la meva tasca és
fer un reforç dels hàbits i les
responsabilitats ja adquirides
ja que després ja marxen a
seguir amb la seva vida fora
de l'escola.
A l'esplai en canvi, des de
que vaig arribar sóc monitora
del grup de rombes. Els rombes són els nens i nenes més
petits. A l'esplai, la meva feina
és totalment diferent ja que
tot el que treballem és a través del joc i activitats molt
lúdiques. És realment molt
divertit!!!
Per últim dir que és una de
les millors decisions que he
pres, perquè se'n aprèn moltíssim de tot i cada un dels
alumnes.
Maria Ruíz
La meva vida com a esportista!!!
Em dic Daniel Gil. Jo abans
era un noi callat i tímid, em
costava molt relacionar-me
amb la gent. Ara estic fent
08

Taekwondo i Kick Boxing.
M’ha ajudat a conèixer gent i
a tenir confiança amb mi mateix i fer les coses, a aprendre
coses noves que no sabia, a
créixer com a persona. Quan
guanyo un campionat hem
sento orgullós de mi mateix i
tinc unes ganes de superarme en l’esport com en la meva vida personal. Entrenant
cada dia he aconseguit guanyar: 4 medalles de bronze i 3
d’or i he tingut l’oportunitat de
conèixer el campió del món
de Kick Boxing, César Córdoba gràcies al meu amic
Nacho Mena.
Daniel Gil
Noo! Jo sóc gran!
Hola Sóc la Montse!! La
Montse Salazar (la meva mare també es diu Montse i
molts cops a mi em diuen la
Montse petita, però jo dic:
Noo! Jo sóc la gran).
Aquesta paraula està plena
de significats. Vol dir que sóc
autònoma, sóc independent,
puc fer el que vulgui, puc decidir, puc votar...
Avui us explicaré la meva història. Jo vaig néixer el 11-71995 a les 11 del matí,
m’agrada molt dir-ho perquè
m’agraden les coincidències.
Vaig anar als Maristes fins
l’any 2008, quan l’EAP, el
col·legi i els meus pars van
decidir que anés a l’Escola
Àuria.

Aquest canvi va ser molt important en la meva vida, l’escola Àuria és una organització
de persones que treballa amb
i per les persones com jo. El
primer dia que vaig arribar
sabeu que vaig fer? Vaig anar
directament a jugar al pati.
Després a la classe vaig veure que no estava sola, que no
era l’última a fer les coses,
que m’escoltaven quan parlava i intentaven entendre’m
per poder desenvolupar sent
la Montse i prou!
M’he trobat amb uns professionals meravellosos amb molta experiència que em comprenen amb una mirada i també molts companys com jo
amb qui puc divertir-me i
compartir.
L’any que ve serà l’últim any
de TVA, diuen que ja seré
GRAN. Un altre cop aquesta
paraula que tant m’agrada.
Gràcies a tots els professors,
monitors i coordinadors que
m’han ajudat.
Bon estiu a tothom!!
Montse Salazar

mic-mic obre bústia

Sóc infermera
Com puc començar per descriure que és ser infermera?
Ah!! Ja ho tinc! Parlaré del
que
jo
faig
a
diari.
Però...com? Doncs començant pel principi (ha, ha, ha).
Sóc infermera ja fa 30 anys,
però sembla que va ser ahir,
que vaig prendre aquesta
decisió tant i tant important
en la meva vida. És una
carrera preciosa i no ho dir
perquè la vaig escollir jo, no,
no!!Sinó perquè és veritat. Té
una part dur...no us enganyaré, però la veritat és que té
més coses bones. Veure com
una persona malalta amb la
teva cura i atenció millora,
això no té preu. I quan un
nen, no es separa de tu quan
entres a una habitació? I
quan et saluden pel carrer
dient el teu nom? I quan et
venen a veure quan marxes
d’alta? I quan moltes vegades, no fa falta parlar, ens
mirem als ulls i plorem totes
dues? I quan t’agafen la mà i
et transmeten tota la seva por
o alegria ? Això és la part
d’infermeria, que fa que siguem unes persones entregades a la nostra professió.
Pot ser vocació? Doncs si,
deu ser això. La relació entre
persones et fa ser més humana amb els sentiments
dels demés i perquè no, amb
els nostres també. Doncs
això és ser infermera. Després dependrà del lloc on
estiguem o de l’especialitat

que tenim. Però el més important és poder ajudar-nos
entre TOTS.
Montse Raïch( mare de la
Montse Salazar)

Comencem el TAC!!
Som l’Ester, l’Ivan, l‘Èric i el
Dani. Aquest juny ja deixem
l’escola i comencem el TAC.
Tenim
molts
records
d’aquests anys.
- Jo estic molt content de tot
el que he après a TVA. M’ho
he passat molt bé fent el
Taller de moto, piscina,
l’esport amb el Joan i la
brigada. També recordo la
marqueteria que vaig fer amb
el Carmelo a l’escola. Ara
però tinc moltes ganes de
començar a treballar. (Iván).
- Jo he après a fer anar l’hort
i a arreglar una moto. M’ha
agradat molt. L’escola em va
agradar però a TVA he fet
molts amics. (Dani Blanco).

m’ho passava molt bé.
M’agrada molt fer la piscina i
anar a la Kaserna a TVA.
Recordaré sempre les colònies. Com m’ho he passat de
bé amb els companys i
també recordaré molt els
amics i els mestres, però ara
començaré a treballar i en
tinc
moltes
ganes.
(Fernando).
- Tinc moltes ganes de
començar el TAC però em
sap greu deixar els companys i els mestres perquè
els trobaré a faltar. Aquests
anys a l’escola i a TVA m’ho
he passat molt bé. He après
a cosir, he anat a la Kaserna,
a l’hort, he après a fer cafè i
preparar entrepans i moltes
coses més. (Ester).
Us recordarem molt a tots!!

Iván, Daniel B. Èric,
Fernando i Ester

- Enyoraré l’escola i TVA perquè aquí tinc molts amics. A
l’escola he après moltes coses: matemàtiques, marqueteria...i a TVA he après a treballar fent producció, mates,
llengua, brigada, comprar...
Recordaré a tothom, mestres
i companys. (Èric).
- Recordo quan estava a
l’escola que feina handbol i
09

núm.
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coses que es fan
L’aula dels blaus 1
LA SETMANA DE LA PRIMAVERA
“La primavera ja és aquí,
les orenetes al jardí...”
Aquesta és la música que hem escoltat durant tota la setmana de la primavera: (https://www.youtube.com/watch?v=m8euZ3ypm3g)
També hem fet moltes activitats juntament amb els companys de les aules
de Vermells i Carbasses.
Mireu algunes de les sensacions que hem experimentat:

LA TERRA / EL FANG

EL FRED /
EL GEL

L’AIRE
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coses que es fan
L’aula dels blaus 1
EL SOROLL DEL
MAR
LA MÚSICA

LES FLORS QUE BROTEN

I per acabar, hem fet...

LA MONA

13

coses que es fan
L’aula dels carbasses 2
L’aula de Carbasses-2 us volem continuar explicant les sensacions que hem
experimentat dins les diferents activitats extraordinàries: festes populars i tradicions, setmana de la primavera^,tal com vàrem fer a la primera revista
d’aquest curs.
La primera de les festes populars d’aquest any ha estat el Dijous Llarder. Ens
vàrem reunir amb els companys de la secció per fer una truita ben esponjosa i
fer un tast de botifarra tot cantant la cançó:
S'agafa l'ou, rist!
es trenca en el plat,
crec, crec,

es bat amb la forquilla,
xec, xec, xec,...

i es tira a la paella
xuf! xuf!

L’endemà vàrem celebrar el Carnestoltes amb tota
l’escola, quina xerinola!!! Vàrem anar fins a la
plaça de Cal Font al ritme dels tabals que tocaven
un grup d’alumnes, bum-bum-bum...Nosaltres
ens vam disfressar posant-nos una gorra decorada: El pirata Marcos, l’aviadora Ona i el ratolí
Raquel.
Va arribar el dia de Sant Josep; no hi podia faltar la
típica crema i cremada!!! Quina oloreta de sucre
cremat...mmmmmmmmmmmmmm!!!!!!
L’Ona ens en presenta el resultat. Ja està a punt:
boníssima!

Durant la Quaresma hem
“tallat” una cama a la Vella Quaresma i li hem
cantat la cançó:
Vella Quaresma, Vella Quaresma, ai que no
pot caminar... té moltes cames... i s’entrebanca... entre tots l’hem d’ajudar!
14

coses que es fan
L’aula dels carbasses 2
S’acaba el segon trimestre i comença la Setmana de la Primavera:
ELS ELEMENTS DE LA NATURA

FANG

AIRE

AIGUA

I després la Mona...
La Raquel mira, la Sofia tasta, l’Ona ensaliva, el Marcos pensa...
ha quedat molt maca!

El divendres vam gaudir d’un taller de so primaveral. Quines flors i quins
colors....
Gràcies al Javier i els seus amics!!!
Quan surti la revista al mes de juny, ja estarem gaudint de la setmana lúdica i l’excursió
als Prats de Rei, El tema que ens proporcionarà totes les sensacions será un viatge per
la Costa catalana: la Costa Brava, el Maresme, el Garraf i la Costa Daurada.
BOOOOONEEES

VACANCEEEEEEESSSS!!!!
15

coses que es fan
L’aula dels blancs
Aquest curs, a l’Àrea de Tecnologia hem
treballat les màquines i els aparells.
A la classe ens organitzàvem de la manera
següent:
• Escrivíem el nom de l’aparell a la pissarra. Cada un de nosaltres deia el que en
sabia i ho anàvem escrivint en un full.
• Observàvem l’aparell detalladament i
comprovàvem si s’ajustava al que
havíem dit.
• Experimentàvem amb l’aparell tot fent-lo
servir.
• Miràvem un vídeo que parlés de
l’aparell.
• I finalment omplíem una fitxa, que, amb
l’ajuda dels pictogrames, anàvem
contestant.

Les màquines i aparells que hem tractat a l’aula han estat:

16

coses que es fan
L’aula dels blancs

Hem après que:
∗ Les màquines i els aparells ens ajuden a fer la feina més fàcil i amb menys
temps.
∗ Les màquines i els aparells funcionen perquè les seves peces es mouen.
∗ Hi ha màquines que tenen moltes peces i n’hi ha d’altres que en tenen poques. En cada màquina les peces es mouen d’una manera diferent.
∗ També que les màquines funcionen amb la força de les persones o amb
diferents energies com ara l’electricitat, les piles, el gas, la benzina...
∗ En cada una de les màquines i aparells treballats hem estat al cas de seguir
les normes de seguretat.
17

coses que es fan
L’aula dels grocs
Per tal de celebrar la setmana de la convivència, les noies i els nois dels grocs hem participat en una activitat de la classe dels Blaus 2 i Blaus 1.
Els Blaus 2 ens van proposar compartir la seva
activitat del passeig amb nosaltres i així ho vam
fer.
Un matí els vam acompanyar en el seu passeig
setmanal fins al darrere del camp atlètic d’Igualada. Allà vam continuar caminant una mica més fins
arribar a un petit turó des d’on es podia veure
Igualada i tot el seu voltant.
Des d’aquell punt també vam comprovar que Igualada, tal i com vam estudiar el trimestre passat, està
envoltada de muntanyes i que està situada al mig
d’una conca.

Un cop vam baixar del turó, ens vam aturar a
esmorzar al mig del bosc i els blaus 2 ens van
convidar a menjar galetes i sucs de fruita.

18

coses que es fan
L’aula dels grocs
Els blaus 1, en canvi, ens van convidar
a fer una activitat de psicomotricitat a
l’escola.
Aquesta activitat també ens va agradar
molt perquè vam poder jugar amb els
més petits de l’escola a pilotes, a
gronxar-los amb l’hamaca, amagar-nos
dins d’una caseta de roba, a passar per
dins d’un túnel, etc.

Després de l’activitat, un cop a la nostra aula, ens vam adonar que a part de jugar i passar
-nos-ho pipa, també vam estar fent un treballant molt important per als sentits com ara el
tacte, l’equilibri, la coordinació, etc.
Els grocs encara no havíem anat a gaudir del material i l’aula de psicomotricitat i la veritat és que ens han quedat ganes de repetir-ho ben aviat.

Només ens queda donar les gràcies a les dues aules de blaus per haver-nos deixat
compartir les seves activitats i el seu espai.
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coses que es fan
Aula dels carbasses 1
Els nens i les nenes de Carbasses 1 han tingut un curs ple de color. El blau,
el groc, el vermell i el verd han anat entrant a la classe de mica en mica.
S’han anat infiltrant per tots els raconets i han arribat als seus cinc sentits.
Els nens han pogut vivenciar, sentir, experimentar, explorar, tocar, escoltar,
veure, llepar, ensumar totes les sensacions que han acompanyat els colors.
Tot va començar al segon trimestre, un cop els
petitons s’havien adaptat al ritme escolar.
El mes de gener i febrer vam treballar el color
blau, el color del fred.
Vam fer gorros amb diferents tècniques i
textures, vam experimentar amb els colors de
l’hivern i vam construir un ninot de neu gegant.

El mes de març
canviem de color, ens
preparem per al canvi
d'estació i per a la setmana més dolça, amb
la mona farcida i guarnida amb plomes i
pollets.
20

coses que es fan
Aula dels carbasses 1
Justament el pollet de la mona serà el fil conductor que ens portarà a experimentar amb el color groc.
Pintem amb les mans, fem galetes, mirem un conte d’un pollet…
La classe és plena de pollets! Estem apunt per acomiadar el segon trimestre
llepant la mona.

Quan la caloreta comença a arribar a l’escola ,
entrem al tercer trimestre del curs.
El vermell i el verd irrompen a la classe amb
un fabulós drac que ens porta alegria, festa,
xerinola i el comiat del curs.
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coses que es fan
L’aula dels liles
TALLER DE CUINA

Els dimecres cada quinze dies, quan no anem a la hípica, els alumnes
de liles fem l'activitat de cuina. Una activitat multidisciplinar amb la
qual aprenem moltes coses.
Ara us ho expliquem:
Primer de tot, els dimarts a l'assignatura de llengua, fem l’explicació
oral i la recepta pertinent, és a dir, anem anomenant els ingredients
necessaris per poder fer el taller de cuina l’endemà.

Després del pati, anem tots junts al supermercat.
Sempre cal recordar d’agafar una bossa ben
gran reutilitzable i els diners per tal de poder-ho
pagar.
Tot caminant, cal estar atents als passos de zebra
i a les diferents botigues que ens anem trobant.
Quan arribem al supermercat els mateixos nens i nenes han d'anar recordant tot
allò que cal comprar, i si no ho recordem,
llegir-ho a la llista anteriorment feta. A
poc a poc anem omplint la cistella i finalment ho paguem i ho posem a la bossa
per portar-ho cap a l'escola.
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coses que es fan
L’aula dels liles
Els dimecres esperem amb molta il·lusió experimentar i aprendre a fer
de cuiners.
Durant el curs hem fet galetes, bombons de xocolata, coca, pastís de pa
de motlle, pizza, brotxetes de fruita amb xocolata desfeta..

Així doncs, a més de posar-nos les botes tot tastant menjars boníssims,
hem treballat la lectoescriptura fent la llista de la compra, hem après
normes cíviques en sortir a comprar, a moure'ns per un supermercat tot
buscant allò necessari, a comptar els diners per a poder pagar correctament, i finalment a pelar, tallar, remenar....
Ens ha agradat molt fer aquesta activitat i veure com més d'una persona
que ens veia a la cuina ens demanava provar totes les nostres
produccions! Animeu-vos a posar-vos a la cuina, perquè hi ha infinitat
de plats culinaris adequats per realitzar-los amb nens i nenes!
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coses que es fan
L’aula dels turqueses
ELS TURQUESES FEM PLÀSTICA
El llenguatge plàstic inclou la manipulació de materials i instruments que permeten entrenar habilitats i afavorir el desenvolupament sensoriomotor mitjançant la creació de produccions plàstiques.
A l’àrea de plàstica, els Turqueses hem treballat aquest curs amb tres tipus d’instruments
i diferents tècniques: el retolador, el pinzell i el llapis.
• El primer trimestre van fer servir retoladors i van treballar la perspectiva, les formes i
les línies, el puntillisme i el paisatge.

•

El segon trimestre van treballar amb pinzell petit i pintura, observant també tots els
aspectes relacionats amb els hàbits de neteja i ordre.
Van fer servir en un primer moment “mandales” per treballar
el contorn, la precisió, l’atenció... i després van omplir diferents tipus de paisatges. Voldria remarcar
que pintar amb pinzell
petit va resultar molt
agradable
per
als
alumnes, perquè es
veu com es transforma
l’obra amb el color i
cada vegada fan més
seva la pintura.
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L’aula dels turqueses
•

El tercer trimestre es va dedicar al dibuix i el treball va ser positiu, principalment per
a aquells alumnes que tenen més dificultat o als quals senzillament, no els agrada tant
dibuixar.
Van començar treballant cares i expressions per acabar treballant tota la figura humana.

Els objectius que ens vam plantejar en aquesta àrea van ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistematitzar la tècnica d’acolorir amb retolador.
Adquirir consciència de les possibilitats decoratives de les trames.
Gaudir a l’hora de desenvolupar activitats plàstiques.
Desenvolupar hàbits de neteja i ordre.
Actuar amb autonomia i iniciativa personal en les activitats plàstiques.
Desenvolupar la sensibilitat estètica i la capacitat per a gaudir de les obres i manifestacions artístiques.
Assimilar diferents hàbits i destreses.
Utilització del dibuix per expressar sentiments i estats d’ànim.
Experimentació amb diferents colors.
Observació directa i indirecta de les formes.
Anàlisi de línies, colors, formes...

Els Turqueses van gaudir molt de les diferents propostes.
Us desitgem a tots un BON ESTIU!!
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L’aula dels vermells
Educació Física a Vermells...

Realitzar una activitat física diària és beneficiós per a la salut. Les millors són les activitats quotidianes de la vida diària, com caminar, pujar
escales, ballar, jugar i fer les tasques de la llar, si aquestes es
realitzen freqüentment.
Els Vermells, durant el primer i tercer trimestre del curs, hem realitzat
l’Educació Física principalment en dos espais de la ciutat.

És molt important que ens movem, perquè ens va molt bé. Aquesta
activitat comença ja des de l’escola. Marxem tots plegats caminant
fins a l’Estadi,
al
Parc
del
Xipreret…
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L’aula dels vermells
A l’Estadi hem caminant i corregut de dues a tres voltes (una volta són
400 metres!!). Ens cansem una miqueta però a poc a poc ho anem
fent.
En altres espais fem bàsquet!!! Cadascú juga amb la pilota a la seva
manera: la tirem, l’encistellem, la botem…

Ja veieu que ens ho hem passat molt bé!!
Us animem a practicar i gaudir de diferents activitats esportives a
l’aire lliure amb els vostres fills aprofitant l’estiu.
Des de Vermells, passeu un Bon Estiu!!!
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L’aula dels verds
FEM BERENADES
Abans no s’acabi el curs, els Verds hem decidit sortir a passejar i hem volgut
retrobar una activitat de la infància que, actualment, s’està oblidant: ANEM A
FER BERENADES.
Ens agrada caminar i observar tot allò que ens envolta. Els colors de la natura,
els sorolls, els silencis, l’olor, la bellesa de la flora i la fauna.
El contacte amb la natura ens relaxa, ens fa disminuir l’estrès i l’ansietat, ens
ajuda a millorar la salut mental...
” Una nova investigació publicada al British Journal of Sports Medicine ofereix ara
proves científiques que caminar a la natura i passar temps sota arbres d'ombra de
fulla provoca canvis electroquímics en el cervell que poden portar la gent a entrar en
un estat altament beneficiós d’"atenció sense esforç". Els investigadors del Regne
Unit afirmen que passar temps a la natura augmenta la felicitat, o la presència
d'estats emocionals positius, amplia la capacitat de passar de pensament a acció
d'un individu, té beneficis positius per a activitats físiques i intel·lectuals i amplia els
recursos psicològics i socials.”
Què necessitem?
Unes vambes o sabata còmoda
Una motxilla o bossa petita
Un entrepà
Una cantimplora amb aigua
Una gorra per al sol
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AQUEST ESTIU, JA HO SABEU,
A FER BERENADES!!!!!
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coses que es fan
Les
festes
L’aula
dels blaus 2
ANEM A CAMINAR
Aquests curs, els dimecres al matí anem a caminar pels volts d’Igualada. Com ja sabeu,
aquesta activitat ja la realitzaven l’any passat però ara, com que som més grans i estem
més en forma, les sortides que fem són més llargues i dificultoses.
Abans de marxar, preparem una motxilla amb mocadors de paper, una ampolla d’aigua i
un paquet de galetes. Després, ens posem la gorra perquè comença a fer molta calor. Estem molt emocionats i nerviosos per saber on anem!
Aquestes són les diferents sortides que hem fet al llarg d’aquest curs:
ESTACIÓ DEL TREN (3,2 quilòmetres)
Pugem l’avinguda Balmes fins al Passeig Verdaguer. Hi ha força trànsit i per això hem
d’estar molt atents als semàfors i als cotxes que passen. Un cop arribem a la font del final
del passeig, ja veiem l’estació. Ens agrada molt veure com arriben i marxen els trens.
Un dia el maquinista
ens va deixar pujar
als vagons i fins i tot
vam poder entrar a la
cabina des d’on ell
condueix.

FONT DE CAN MASARNAU (8 quilòmetres)
Anar a Can Masarnau és molt divertit. Pel camí, passem per sota un túnel. Sempre cridem
i fem soroll per sentir l’eco. També ens agrada molt veure els ametllers florits, els camps
de blat i sentir com canten els ocells. Quan arribem a la font estem una mica cansats. Penseu que des de l’escola fins a Can Masarnau hem de fer aproximadament 4 quilòmetres.
Si tenim molta calor, ens refresquem la cara i les mans. L’aigua està molt neta i fresca.
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LA MUNTANYA DEL PI (3.6 quilòmetres)
Travessem el pont de Sta. Margarida de Montbui i mirem si baixa aigua pel riu Anoia.
Continuem caminant fins atravessar tot el nucli nou. Una de les coses que més ens va
sorprendre va ser la figura del bou que hi ha al mig de la carretera. És tan gran! Quan
arribem a l’última rotonda, girem a l’esquerra i ens enfilem a la Muntanya del Pi des
d’on podem veure Igualada, el nucli antic de Montbui i La Tossa.

MIRADOR DE L’ESPELT (5 quilòmetres)
Per anar al mirador de l’Espelt, passem pel pont de Fàtima. És
un pont de ferro molt gran i ens encanta saltar i fer força soroll
amb els peus. Un cop travessat el pont ens dirigim cap al gimnàs
“Infinit”. El primer dia que vam fer aquesta caminada vam arribar fins a un bosc de pins que hi ha darrere de l’Estadi Atlètic.
Jugant pel bosc vam trobar un camí de terra i vam decidir que la
propera vegada faríem una ruta més llarga i vam seguir un camí
de terra fins arribar a un petit mirador des d’on es veu l’Espelt,
Igualada, Montserrat i la Tossa.

Passejar tots junts i conèixer llocs nous ens agrada molt!
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TVA
UN DIA A TARRAGONA

Els nois i noies de TVA vam anar de colònies a Altafulla.
El segon dia de la nostra estada vam anar a fer una visita
turística a Tarragona.
Després d’esmorzar vam agafar el tren, que ens va deixar
a l’estació de Tarragona. Des d’allà vam anar a buscar el
trenet turístic que ens havia de passejar pels racons més
emblemàtics de la ciutat.

Mentre hi anàvem vam gaudir d’unes
magnífiques vistes des del Balcó del
Mediterrani.

Un cop al “Tàrraco tren” vam fer una
passejada per diferents barris i racons
de la ciutat: les Palmeres, el Miracle, el
Port Esportiu, el Moll i la Confraria del
Serrallo, Necròpolis, President Companys, la Tàrraco Imperial i el Pla de la
Seu. Vam poder veure espais i edificis
que ens transportaren al passat però
també al present de la ciutat.
Després vam anar a donar una volta per
la Rambla, on hi havia Mercat. Allà els
nois i noies vam tenir una estona lliure i
per grupets vam fer una passejada pel
mercat i altres indrets.
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TVA
Quan ens vam retrobar tots, vam anar a dinar a una cafeteria on vam prendre la
beguda i el talladet (el dinar el portàvem de l’alberg).
Com que feia un bon dia, el sol convidava a remullar-se. Així doncs, després de
dinar vam fer una passejada fins a l’estació i vam tornar a Altafulla per anar a la
platja a banyar-nos, prendre el sol, jugar a pales i caminar per la sorra.

NOIS QUE MARXEN
Aquest jovent tan eixerit són
els companys que aquest
juny
deixen
TVA
per
començar una nova etapa al
TAC.
Junts hem compartit moltes
estones de treball, activitats,
jocs, colònies, sortides....i
ens ho hem passat molt i
molt bé.
Tots els professionals i companys us desitgem
MOLTA SORT !!!!!!
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La teca
EL TEC I LA TECA
QUE ÉS L’SLOW FOOD (EL MENJAR LENT) ?
L’Slow Food, que va ser fundat per Carlo Petrini al Piemont (Italia), és un moviment de resistència per a combatre el fast food (menjar ràpid).
Organització
El moviment Slow Food va començar al Piemont amb la fundació de la seva
organització precursora, Arcigola, al 1986. L'organització Slow Food, nascuda
del moviment, s'ha expandit fins a incloure més de 83.000 membres amb seus a
més de 122 països.
Objectius
Entre els objectius del moviment Slow Food en destaquem aquests dos:
•

La preservació i la promoció de productes de menjar local i tradicional, juntament amb la seva tradició popular i la seva preparació.

•

L'educació dels consumidors sobre els riscos del menjar ràpid.

Què podem fer nosaltres des del menjador i des de casa per l’Slow Food ?
•

Comprar productes de temporada. Per exemple, ara que som al maig, podem
menjar cireres i prunes i també de proximitat,
comprar productes que es produeixen a la nostra
comarca i al nostre país.

•

Menjar menys fast food (hamburgueses, frankfurts,
pastisseria de fàbrica...) i més producte de temporada.
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coses que es fan
El racó de l’esplai
LES COLÒNIES DE L’ESPLAI
Per als que encara no ho sabeu, us ho explicarem… A l’esplai ens ho passem d’allò més
bé!!
Patinem, cantem, pintem, fem teatre, cuinem, juguem, fem esport… fins i tot aprenem a
fer anar l’ordinador!!!
A més a més, ho celebrem tot, tot! Per dir-vos que aquest any alguns hem passat un carnestoltes d’allò ben diferent. Aquell cap de setmana el vam passar de colònies a St. Feliu
de Buixalleu.
El dissabte al matí vàrem marxar amb les motxilles ben carregades i amb la il·lusió de
passar uns dies fantàstics!! Anàvem una bona colla, així que la diversió estava assegurada.
El primer dia vam poder jugar i després vam fer un taller per preparar les màscares per a
la festa de carnestoltes de la nit. Cadascú va poder escollir el personatge que va voler i
elaborar-la amb aquells materials que va preferir. Així va ser que es van aconseguir unes
màscares d’allò més divertides.
Després de sopar, màscara inclosa, el joc de nit ja ens esperava, i així és com vam conèixer la història del “follet de la llum”, que de tant en tant ens venia a visitar.
Ben cansats del ritme del dia, la majoria ja quèiem de son, però encara n’hi va haver
alguns que van fer gresca una bona estona!
L’endemà era el gran dia: teníem el concurs de màscares amb desfilada. Així, després
d’agafar
energies
amb
l’esmorzar, cadascú va presentar la seva màscara al
grup i alguns fins i tot van
voler cantar i ballar. Però
era tan difícil escollir un
guanyador o guanyadora
que finalment tots vam ser
premiats!!
Ah, i en acabar vam fer
bombolles de sabó, però
unes bombolles gegants!!
Els nostres amics de
l’esplai Encert ens van convidar a compartir la seva activitat i va ser ben divertit.
Bé, aquest és un petit resum de les aventures que passem a l’esplai, però si ho voleu viure
de primera mà, no ho dubteu, veniu a l’Esplai!! Quants més serem, millor ens ho
passarem!!
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Festes
DIJOUS LLARDER
Les seccions escolars van celebrar el dijous llarder menjant truites i botifarres.
Alguns grups com Verds, Liles, Carbasses i Blaus, van fer truita a l’escola. D’altres com els
Blancs, els Turqueses i els Grocs van agafar l’entrepà i se’l van anar a menjar al Camp dels
Ametllers, al Barri de Sant Maure.
La secció de TVA van preparar pinxos de truita i botifarra, begudes i pica-pica i van convidar als
pares. Després de veure un audiovisual on s’explicaven totes les activitats que es fan, van anar
tots junts a menjar el berenar que havien preparat els nois i noies.
CARNESTOLTES
Els alumnes de totes les seccions disfressats van anar fins a la plaça de Cal Font fent una Rua,
acompanyats pel grup de percussió de l’esplai.
SANT JOSEP
Les aules de Carbasses 1 i 2 i els Vermells van celebrar el dia fent crema catalana.
SETMANA DE LA PRIMAVERA
Terra, Aigua, Aire. Aquests tres elements van ser presents en els cinc sentits per experimentar la
primavera, durant cinc dies, els grups de Vermells, Blaus1 i 2 i Carbasses 1 i 2
LA MONA
Tots els grups van elaborar unes delicioses mones que després van menjar compartint-les amb
diferents aules.
Les aules de Grocs, Turqueses i Blancs van fer jocs esportius al pati abans de menjar les mones
que cada classe havia elaborat.
La secció de TVA, abans de menjar les mones, van passar un audiovisual de l’excursió que
havien fet a Tot Circ.
SANT JORDI
Les aules de Blaus 1 i 2, Liles, Carbasses 2 i la secció de TVA van passejar per les parades de
llibres i roses.
SETMANA DE LA CONVIVÈNCIA
Com cada any, dediquem uns dies a compartir activitats entre diferents grups de l’escola, els uns
padrins i altres fillols.
TVA 1 va compartir una tarda de música i de jocs amb els alumnes de Liles.
TVA 2 va participar en l’activitat de música dels Verds.
Turqueses van anar a la classe de vermells a fer tots junts l’activitat de la rebuda.
Grocs amb els alumnes de Blaus 2 van fer una passejada fins un turó, prop del Camp Atlètic i
amb els nens de Blaus 1 van participar d’una activitat de psicomotricitat.
Blancs amb els nens i nenes de Carbasses 1 van fer una manualitat relacionada amb el tema del
Drac que els petits estan treballant aquest trimestre. També van participar en una activitat sensorial de llums i so amb els Carbasses 2.
En el moment de tancar l’edició de la revista queda pendent la Festa de Final de curs de la secció escolar prevista per al dia 20 de juny. Aquest dia la secció de TVA té prevista una visita al
Parlament i un dinar en un restaurant de Barcelona.
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Sortides i excursions
El dia 6 de març els alumnes de Blaus 1 i Carbasses 1 van anar al teatre de l’Ateneu a veure
l’obra “Dues Princeses Barbudes “.
Els alumnes de TVA el dia 13 van anar a l’edifici de La Cotonera i a la sala de les Encavallades
del Museu de la Pell a veure exposicions de fotografies amb motiu de Fineart. Aquests mateixos
alumnes van assistir a un curs de manipulació d’aliments a l’edifici d’Apinas el dia 14 del mateix
mes.
El dia 17 van anar d’excursió a Copons, on van fer activitats
d’equilibri i malabarisme a Tot Circ.
Les aules de Vermells, Blaus 2 i Carbasses 2 van anar a
l’Escola Municipal de Música a una audició de percussió,
el dia 19.
El 21 de març els alumnes de la secció de TVA i les aules de
Turqueses i Grocs van assistir a una xerrada a l’edifici d’Apinas,
en la qual uns Mossos d’Esquadra els van explicar els perills a
l’hora de comunicar-se a través de xarxes com facebook i les
mesures que havien de prendre.
El 2 d’abril els nois i noies de les aules de Verds, Blancs, Grocs i Turqueses van anar d’excursió
a Sant Sadurní, a l’Espai de la Xocolata de la fàbrica Simón Coll.
El 7 d’abril els Liles i Verds van participar en la Cantata Escolar “El Petit Príncep” juntament amb
alumnes d’altres escoles d’Igualada.
Amb motiu de la Mostra de Teatre, el 25 d’abril, alguns alumnes de l’escola van assistir a diverses representacions: Blaus 1 va anar a l’Escorxador a veure
“el Mag d’Oz”. Grocs i Turqueses van anar al Mercantil
a veure “Wanted”, Liles i Blaus 2 van anar a la plaça de
l’Ajuntament, on van assistir a un espectacle d’animació
“Europa” de la companyia Rah-mon Roma i Cia Ràdio.
Els dies 28,29 i 30 d’abril els grups de Turqueses, Grocs,
Blancs, Verds i Liles van anar de colònies a la Cànova
d’Olot a veure els volcans.
El 22 de maig un grup de lectura de TVA va anar a la biblioteca a comentar el llibre Romeu i Julieta.
Els alumnes de TVA van anar de colònies a L’Alberg Casa
Gran d’Altafulla els dies 26, 27 i 28 maig.
El dia 29 els alumnes de Verds i Liles van participar en el concert de final de curs del “Sona
Escola”.
El dia 5 de juny l’aula de Verds juntament amb alguns alumnes de Liles que han participat en
l’activitat de teatre escolar van representar per als alumnes de l’escola i de TVA l’obra “El vestit
nou de l’Emperador”, al teatre de l’Ateneu.
Aquest mateix dia també van fer la seva representació els alumnes de l’activitat de teatre de
l’Esplai amb l’obra “Peter Pan”.
En el moment de tancar aquesta edició està prevista una sortida el dia 11 de juny dels grups de
Carbasses 1 i 2, Vermells als Prats de Rei. Per la seva banda, els Blaus 1 aniran a passar la tarda a l’Hípica La Tossa.
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