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EDITORIAL
Acabem una nova etapa de l’escola,
hi ha canvi d’equip directiu. Ha
arribat l’hora de fer balanç. Abans
d’entrar l’equip actual a la direcció,
l’escola va començar a entreveure el
què seria el futur immediat. Els gestors de l’educació començaven a
posar l’ull al món de l’educació especial. Algú ens mirava i aquest fet feia
evident la nostra existència. Però
només ens van mirar, no van
observar com treballàvem, com ens
organitzàvem i com gestionàvem els
recursos. I de cop van començar a
dir-nos com havíem de marcar la
nostra ruta des d’aquell moment.
Fins que esclata la sotragada social i
econòmica i amb ella la sotragada
dels nostres principis. A les hores la
ruta que havíem de seguir es
difumina i ningú no coneix quin serà
el futur que ens espera. L’escola no
s’atura,
camina i avança i els que
en formem part sabem quina és
l’essència de la nostra professió. El
claustre ha estat el millor pal de
paller que podia trobar l’equip
directiu. Formar part de l’equip directiu de la nostra escola no és feina
fàcil: analitzar problemes
comuns,
buscar estratègies de treball conjuntament, buscar la flexibilitat del nostre discurs, mantenir sempre una

actitud d’escolta davant dels
professionals, pares i alumnes,
respectar les idees individuals de
cadascú… no és feina fàcil. Cada
membre d’aquest equip directiu que
va començar el curs 2008-2009 i que
ara acaba el seu temps a la direcció
hem pogut expressar-nos sempre en
llibertat i confiança i sempre hem
trobat la millor manera de comunicarnos i complementar-nos ja que hem
tingut sempre
dues coses que
creiem fonamentals en el nostre
treball: compromís amb la institució,
l’escola, els alumnes, el companys i
les famílies i molta confiança entre
els membres de l’equip. Com sempre
i amb nou equip directiu, l’escola a
partir d’aquest
moment
mirarà
endavant, com ha fet sempre i com
continuarà fent, mantenint el nord,
preservant la nostra pròpia identitat,
la nostra essència fruit del treball de
molts professionals que sempre hem
cregut en un projecte comú.
Gracies a tots i totes per la vostra
feina ben feta.
Carmelo, Cristina i Montserrat
Equip directiu de l’Escola Àuria 2008
-2012

a fons
Suport conductual positiu
El passat més d’abril, Josep
Palà, pedagog de la nostra
escola, va assistir a un curs de
formació a Cerdanyola del
Vallès sobre Suport Conductual Positiu, impartit per Maria
José Goñi, psicòloga i dinamitzadora
de
temes
relacionats amb la discapacitat
intelectual i del desenvolupament. El curs va ser molt interessant i el Josep Palà va fer
una transcripció dels apunts
per poder-ho transmetre al
claustre.
Des de la revista Mic-Mic hem
pens at q ue us po dr ia
interessar.
SUPORT
CONDUCTUAL
POSITIU
L’objectiu del suport conductual positiu és aconseguir
millores conductuals, reduint
els problemes de conducta i
incrementant el nombre d’habilitats apropiades.
Parteix del model ABC, on:
A= antecedents
B= conducta
C= conseqüències
Moltes de les estratègies del
suport conductual positiu es
basaran en els antecedents
amb la finalitat d’evitar que es
donin els problemes de
conducta, però també moltes
es basaran en les conseqüències, amb la finalitat de
disminuir la probabilitat de
repetir els problemes de
conducta en un futur.
El model de suport conductual
positiu no pretén fer una anàlisi global (funcional, ecològica,

etc.) sinó que persegueix
simplificar i donar pautes
simples, concretes i útils.
LA PART B DEL MODEL
Correspon a les conductes. Si
ens hi fixem, constatem que
una conducta pot ser positiva o
bé problemàtica. El primer pas
és diferenciar les conductes i
definir clarament la conducta
objectiu, de manera que pugui
ser:
•Observable (cal descriure
molt bé què volem observar –
per exemple, és molt difícil
observar sentiments)
•Mesurable
•Que tothom pugui entendre el
mateix (per facilitar que
tothom pugui estar d’acord)
LA PART C DEL MODEL
Atenent a les conseqüències,
se n’identifiquen bàsicament
de dos tipus:
• Reforços (positius i negatius)
• Càstigs
Reforç positiu: és tot allò que
motiva la persona a repetir la
conducta. A vegades pot
actuar com a reforçador positiu
quelcom que no és desitjable;
per tant, no és un sinònim de
recompensa i fóra un error
pensar que reforç positiu
equival a quelcom agradable
per a la persona.
Com
a professionals, hem
d’intentar donar utilitat al reforç
positiu, i hem de fer l’intent
d’identificar aquells elements
que realment poden actuar
com a reforçadors. Com que
els reforçadors són individuals,
és bàsica l’observació, que es
pot complementar preguntant

a amics, familiars i altres
persones que coneguin el
subjecte, quins són els seus
gustos i preferències.
L’objectiu del reforç positiu és
incrementar
la
conducta
desitjada, i com més proper
sigui a la conducta, més
probabilitat que tingui èxit.
Els elogis i la retroalimentació
com a reforços positius. Són
elements de reforç social que
ens poden ser molt útils. L’elogi és més genèric (ex. ho has
fet molt bé!), mentre que la
retroalimentació suposa concretar i manifestar quina part
de la conducta del subjecte
ens ha agradat, i per tant, pot
ser útil per a persones amb
bon nivell de comprensió
(ex. et felicito, has estat atent i
cada vegada que t’he preguntat has contestat a les meves
preguntes).
Hem d’utilitzar una retroalimentació
positiva,
perquè
també hi ha retroalimentació
negativa (ex. no t’has rentat bé
les dents, quan surtis al carrer
veuran que hi tens menjar i es
riuran de tu).
Perquè els elogis i la retroalimentació tinguin èxit és bàsic
que mantinguem una bona
relació interpersonal amb el
subjecte perquè d’aquesta
manera és més fàcil que li
siguin significatius.
Reforç negatiu: serveix també
per incrementar les conductes,
però respecte el reforç positiu
varia el tipus de conseqüència
final.
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a fons
Suport conductual positiu
Així, mentre que en el RP la
conducta permet a la persona
aconseguir quelcom que li
agrada, en el RN la conducta li
permet acabar amb quelcom
que el disgusta o li resulta
desagradable (ex. antecedent:
el mestre comença a rentar-li
les dents; conducta: el
subjecte dóna una bufetada al
mestre; conseqüència: el
mestre deixa de rentar-li les
dents).
Càstig: és la conseqüència
desagradable per al subjecte
que segueix a una conducta.
Caldria entendre’l com allò
que succeeix de forma natural
en la vida de totes les
persones, ja que tots aprenem
per conseqüències positives
(reforçadors) i conseqüències
negatives (càstigs) dels
nostres actes, i els anem
modificant en funció d’aestes.
L’objectiu del càstig és
disminuir la conducta no
desitjada.
Si amb el registre que fem de
la conducta observem que
aquesta no disminueix amb el
càstig, l’eliminarem de la
nostra llista d’estratègies
perquè s’haurà mostrat
ineficaç. El càstig no hauria de
ser una actuació individual,
sinó ser assumit per l’equip i
per la filosofia de la institució.
LA PART A DEL MODEL
Correspon als antecedents, és
a dir, a aquells fets que es
donen abans d’una conducta i
que fan més fàcil que aquesta
es desencadeni. Poden
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haver- hi antecedents “no visibles”, orgànics (febre, dolor...)
o psicològics (obsessions, deliris, al·lucinacions...)
El no és un antecedent clar i
directe en molts problemes de
comportament. La manera
com donem una instrucció
esdevé també un antecedent.
La prevenció és la millor
intervenció.
REGLA BÀSICA DEL MODEL
ABC
Proporcionar antecedents i
conseqüències de reforç
positiu a les conductes desitjades i, quan sigui possible,
elim inar o canviar els
antecedents que es donen
abans de la conducta
problemàtica.
ENSENYAR HABILITATS
Cal establir què ens proposem
ensenyar al subjecte perquè
sigui autònom, independent,
amb una vida rica i amb
menys trastorns de conducta.
A tal efecte hem de tenir en
compte els punts forts del
subjecte, així com els seus
interessos. A banda, caldria
seleccionar:
• Habilitats que siguin funcionals
• Habilitats que es necessitin
molt sovint
• Habilitats apropiades a l’edat
cronològica
• Habilitats per aconseguir coses desitjades o per evitar
coses no desitjades sense
necessitat d’utilitzar problemes de conducta
Ensenyar en entorns reals pot
evitar una mica els problemes

de generalització dels
aprenentatges que presenten
les persones amb retard
mental.
COM AFECTA L’AMBIENT
AL REFORÇ CONDUCTUAL
POSITIU
L’ambient té una influència
directa, en el sentit més ampli
(tant físic com interpersonal).
Treballar canviant entorns,
canviant ambients, és treballar
proactivament per a la prevenció de problemes de comportament.
LES ELECCIONS
A major possibilitats d’escollir,
major sensació de control de
la nostra vida, i per tant,
possiblement major benestar.
Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen de manera significativa menys possibilitats d’escollir que la resta
de la població. Escollir és
important per a qualsevol
persona, sigui quina sigui la
seva condició.
Tipus d’eleccions: al llarg del
dia podem promoure moltes
activitats a triar, a nivell de:
•Què (ex. què vols fer?)
•Com (ex. com vols la llet?)
•Quan (ex. quan vols fer
aquesta tasca, ara o després
de l’altra?)
•Amb qui (ex. amb qui vols
seure,
vols
anar
de
passeig ...)

a fons
Suport conductual positiu
LA INTERACCIÓ AMB ELS
SUBJECTES
És convenient interactuar amb
freqüència i amb major nombre
d’interaccions positives que
negatives.
Cal tenir cura d’interactuar
només durant els trastorns de
conducta i evitar el contacte
quan el subjecte està tranquil
per por de “embolicar la troca”,
ja que això estaria actuant de
reforçador del problema de
conducta.
Cal tenir sempre present que
les interaccions no només són
verbals, sinó també gestuals,
corporals, facials...
ESTRATÈGIES REACTIVES
Són les que s’apliquen com a
resposta als problemes de
conducta en el moment en què
aquestes apareixen, tot i que
preferiblement sempre s’hauria
d’intervenir, si és previsible, en
l’àmbit dels antecedents, és a
dir, abans que s’esdevingui la
conducta. La seva finalitat no
és ensenyar res al subjecte,
sinó poder controlar la situació
en el moment. Per tant,
sempre s’han d’utilitzar unides
a estratègies actives, ensenyament, de reforçament, ambientals, programàtiques, etc, que
persegueixen canvis a llarg
termini.
Per ordre de menys a més
restrictivitat:
Ignorar (la conducta, no la
persona): no és l’estratègia
més apropiada per a les conductes que funcionalment
tinguin l’objecte de cridar la
nostra atenció, perquè es

podria agreujar la conducta.
Pot funcionar per a determinades conductes com estereotípies, tics, etc.
Redirecció: redirigir l’atenció
del subjecte cap a una altra
activitat,
altres
persones,
quelcom que li pugui cridar
l’atenció i que tinguem a mà,...
En ocasions això pot ser
suficient per distreure el subjecte del comportament no
adequat.
Retroalimentació: aprofitar els
primers moments de la
conducta en els quals el subjecte comença a alterar-se per
donar-li retroalimentació positiva. Útil per als subjectes amb
bon nivell de comprensió i
competència comunicativa.
Entrenament: aprofitar l’antecedent per ensenyar-li l’habililitat alternativa que ens hem
proposat perquè reemplaci el
problema de
conducta.
Comunicació facilitada: útil per
a persones que no parlen o
tenen dificultats d’expressió.
Consisteix a ajudar-los a
expressar-se, verbalitzant-li i
intentant esbrinar quin pot ser
el motiu per ajudar-lo a solucionar-lo (ex. estàs malament,
que et fa mal de panxa, et
puc fer una camamilla).
Comporta conèixer prèviament la persona.
Escolta activa: basat en la
idea de la necessitat que tenim totes les persones de ser
escoltades i la idea del bon
escoltador (sense bloquejos
en l’escolta, que mantingui
contacte visual, actitud postu-

ral d’escolta, que no anticipi,
ni doni ordres, ni ridiculitzi, ni
sermonegi, etc.) De tant en
tant retornar-li el missatge
que l’entenem, i no només el
que ens explica, sinó com se
sent.
Control per proximitat: a vegades la sola presència física
d’algú (company, mestre) baixa la probabilitat que es doni
la conducta.
Control per instruccions: útil
per a persones amb trastorns
de conducta però que són
molt obedients i que en tenen
prou amb una instrucció
verbal perquè remeti la
conducta.
Modificació de l’estímul: introduir de forma sobtada un estímul que sorprengui la persona
o modificar substancialment
algun dels estímuls en els
quals es troba.
Entorn físic com a restricció:
utilitzar l’entorn físic immediat
per minimitzar les conseqüències de la conducta.
Procediments restrictius físics:
custodials (adaptacions o mecanismes que impedeixen
moure o que protegeixen alguna part del cos i que es
posen com a prevenció i no
només quan es dóna el
problema –casc, manoples,
vestuari, etc.-) o conductuals
(immobilitzacions).
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els altres diuen
Lesdelfestes
Des
Centre de Recursos Pedagògics
El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) és un servei
educatiu que dóna suport a la
tasca docent dels centres i el
professorat, en col·laboració
amb els altres serveis que
actuen a la comarca de l’Anoia.
Les seves principals funcions
són :
• Oferta de recursos, d'infraestructura i de serveis als
centres educatius i al professorat, per tal de donar suport
a la seva tasca docent.
• Catalogació dels recursos
educatius del medi local i
comarcal.
• Suport a l’intercanvi d'experiències educatives, amb
l'objectiu de fomentar la
seva difusió.
• Planificació, organització i
seguiment de les activitats
de formació permanent del
professorat a la comarca.
• Assessorament als centres
per a la detecció de les
seves necessitats de formació i l 'elaboració de propostes per donar-hi resposta.
• Col· laboració amb les
entitats locals i comarcals en
actuacions de dinàmica
educativa i formació del
professorat.
• Altres actuacions relacionades amb el foment de la
innovació educativa als
centres docents de l’Anoia.
L’escola Àuria ha estat sempre
molt vinculada al Centre de
Recursos, com és obvi, per la
seva condició docent, però
també perquè els de l’escola
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sempre ens hi hem trobat bé.
Quan no és per una maleta
pedagògica és per un llibre i
quan no, per un curs de
formació.
Els recursos educatius que ens
ofereixen són valuosos com
també el suport en la formació
de mestres.
Quan anem als seminaris de
formació que es fan al Centre
de Recursos no som els
d’educació especial sinó que
som una escola de la comarca
de l’Anoia, la inclusió al més alt
nivell!
I tot això no ve donat pas per
les partides pressupostàries,
ve donat per la bona manera
de fer de les persones que hi
treballen.

pocs o molts recursos, amb
espais més o menys adequats,
amb suport més aviat minso,
veient perillar la seva tasca,
amb reconeixement o sense ...
I tot això, per què? Per a uns
nens i nenes, nois i noies
entranyables, diferents, amb
unes necessitats diverses,
especials i específiques que ho
necessiten i hi tenen dret .

Un necessita el Braille... no
passa res, corre, va....,
busquem on ens poden ajudar,
on trobem una impressora per
imprimir els textos en aquest
llenguatge? Mira, ja la tenim
però... si nosaltres no en
sabem! No passa res, corre,
va... amb dedicació unes
estones ja esbrinarem com
El dia 24 d’abril de 2012 els funciona.
professionals del CRP de l’Aoia van fer una visita a la nos- Els alumnes es fan grans, aviat
tra escola i aquí exposem les adults, han d’estar preparats
per poder ser mínimament
seves impressions:
autònoms fora de l’entorn del
Si ets d’Igualada has sentit centre que ara els acull moltes
parlar de l’Escola Àuria, de tota estones i on se senten
segurs... Vinga nois, a espavila vida.
Si ets professional de lar-se, ens hem d’organitzar..
l’educació a l’Anoia has sentit qui calcula quant pot costar
parlar de l’Escola Àuria, de tota preparar un entrepà? i si n’hem
de fer cinquanta? qui va a
la vida.
Si has de buscar una escola comprar? Compte, hem de fer
per a un nena o un jove que cua i esperar, ser correctes en
necessita una educ ació el tracte… quina vergonya ens
especial, et ve al cap l’escola fa, jo no vull parlar... doncs jo
et dono la mà i et vinc a
Àuria, de tota la vida...
acompanyar.
Fa molt de temps que un bon
nombre de professionals estan
al peu del canó, treballant
incansablement, amb el vent
de cara, amb adversitats, amb

els altres diuen
Des del Centre de Recursos Pedagògics
Sembla senzill quan una
mestra t’explica amb lluïssor
als ulls com ha aconseguit una
resposta determinada d’un
alumne concret,
com han
aconseguit superar un nou
repte... Però, i les hores de
dedicació? i els nervis i
angoixes per poder arribar a
s atisf er les nec ess itats
sorgides?

amb què es viu el dia a dia,
amb què s’estima la feina i als
alumnes només ens queda
pensar que tant de bo en
altres llocs poguessin comptar
amb una escola com l’Escola
Auria, de tota la vida.

Equip del CRP de l’Anoia
Pere Joan Vinós

Ja no hi són. Han desaparegut
davant la satisfacció de veure
els resultats... i desapareixen
quan amb orgull mires la feina
feta.
L’Escola Àuria de tota la vida
sí, però compte, no ens
equivoquem: “de tota la vida”
no vol dir immobilisme, sinó el
contrari. Uns ensenyaments
específics i individualitzats
comporten renovació constant i
això vol dir caminar pel món de
l’educació amb les antenes
connectades.

Josep A. Buil

Cal estar a l’última en sistemes
alternatius de comunicació,
control postural,
estimulació
basal, aprenentatge cooperatiu, noves tecnologies... perquè
els alumnes de l’Escola Àuria,
com la resta, ho necessiten tot,
perquè s’ho mereixen tot, perquè hi tenen dret.
Nosaltres, que hem estat
observadors una estona de les
tasques que es porten a terme
en aquesta institució, amb un
nus a la gola i sentint-nos
petits davant la gran professionalitat amb què es treballa,

Carme Plassa

Joan Ramón
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mic-mic obre bústia

Mònica Pallarès i
l’Escola Àuria
El temps no s’atura i de sobte
ens trobem que la Mònica
aquest mes de juny dirà adéu a
l’Escola Àuria.... i al setembre
començarà una nova etapa al
FAP – Centre ocupacional.
Ara, mirant enrere, recordem
amb molta claredat que a
primers de setembre del 2004
teníem un cert neguit de com
se sentiria la Mònica a l’Escola,
com seria la seva adaptació als
mestres i companys, etc. Els
primers dies ja vàrem constatar
que la Mònica hi anava encantada i se sentia molt feliç, i
nosaltres
varem estar molt
contents del tracte personalitzat que es donava a cadascun
dels alumnes i de com aprofitava el temps i com se sentia de
feliç en els diferents
aprenentatges, tallers, festes,
sortides, excursions etc.
A dins el nostre cor i al de la
Mònica sempre hi haurà
reservat un espai molt gran per
totes les persones que
treballeu a l’Escola Àuria:
mestres, educadors, pedagog,
psicòloga, assistents socials,
fisioterapeutes, logopedes,
monitors i monitores de
menjador, d´autobús, de
l´esplai, etc..
No us oblidarem mai i aquests
vuit anys ens ho hem passat
molt bé a les festes de Nadal,
de final de curs, a les festes de
l’esplai etc.
A la Mònica li sap greu haver
de marxar, però sap que ho ha
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de fer i ho accepta bé. Ella té
molts bons records de les
diferents classes que ha estat i
de TVA, i hi ha fet molts amics
i amigues.
Us volem dir gràcies:
G r àc ies pe r l a v o s tr a
dedicació.
Gràcies per la vostra professionalitat i paciència.
G r àc ies pe r l a v o s tr a
generositat i afecte.
No ens és gens fàcil dir-vos
adéu, sabem que ho hem de
fer. Si per nosaltres fos,
seguiríem molts anys amb
vosaltres.
No canvieu mai.
La vostra tasca no té preu.
Una abraçada molt forta de
part de

Família Pallarès - Bertran.

Visita a l’escola

com treballa amb ella, com
adapta el material, com estableix amb ella els canals de
comunicació, com és el seu
pas per l’escola...
Va ser una explicació interessant que ens va marcar molt, ja
que ens van transmetre l’entusiasme, l’estimació i les ganes amb què s’hi dediquen.
Realment, ens va agradar com
treballen. A més, poguérem
combinar els aspectes teòrics
estudiats a classe amb el
treball pràctic en una escola.
En una escola inclusiva en la
qual no només hi trobem
l’especialista amb els alumnes
amb ceguesa, sinó amb molts
altres aspectes per la diversitat d’alumnes que atén, donant
lloc i resposta a les seves
necessitats. Cosa que per la
feina d’integradors cal tenir en
compte.
Volem agrair a l’Escola Àuria,
especialment a l’Imma i a la
Montserrat, la seva disposició
per fer més palpable i
vivencial, la nostra etapa
formativa i per dedicar-nos part
del seu temps, ben segur que
fora del seu horari laboral.
Gràcies per tot!

El grup de segon d’integració
social de l’IES Milà i Fontanals
d’Igualada, el passat mes de
març,
mentre
estàvem
estudiant el tema de la
ceguesa vàrem tenir l’oportunitat de concloure’l de forma
més
vivencial gràcies a l’exposició que ens varen fer les Segon d’integració social
professionals de l’escola Àuria. de l’IES Milà i Fontanals
L’Imma, la psicòloga, ens va
parlar del funcionament de l’escola i de com es treballa amb
els alumnes amb dèficit visual segons les diferents patologies. I la Montserrat, la tutora
de Turqueses, ens va explicar
la seva experiència com a
mestra d’una alumna invident,

mic-mic obre bústia

Carta de colors
El Nil tenia 5 anys i ja sabíem
que era especial. Ja coneixíem
la discrepància o retard entre
la seva edat cronològica i la
seva edat mental, que li
comportava una reducció de la
mobilitat de les articulacions i
altres alteracions físiques.
Discapacitat global que ja
deixava entreveure la seva
situació de dependència i conseqüentment la impossibilitat
d’assolir, algun dia, un model
de vida independent.
Però ho
havíem d’intentar.
Més enllà de l’entorn familiar i
social, calia trobar també un
model educatiu que fos també
especial, perquè creiem fermament que l’educació de la
totalitat d’infants i joves,
d’absolutament tots, implica
l’acció conjunta de la família i
de l’escola. És aleshores que
vàrem signar el compromís
amb l’escola Àuria, i que hem
mantingut fins aquest curs,
quan el concert educatiu amb
el Departament d'Ensenyament ja ens convida al comiat.
A l’escola, el Nil ha passat de
ser infant a jove, adult. Les
circumstàncies derivades del
retard cognitiu i alteració de la
funció motora, associades al
grau de discapacitat,
certament han suposat limitacions en el seu desenvolupament maduratiu, tot i que aquí,
a l’escola, i ens omple de

satisfacció dir-ho, el seu camí
ha evolucionat molt satisfactòriament i de forma progressiva, tant en aspectes d’autonomia personal i social, com en
comunicació i comprensió en
general, i en l’interès pel seu
entorn.

En aquest camí ha estat imprescindible la companyia
- ens ha agradat sempre
veure’ls com a companys- del
grup de professionals que
sota el mateix compromís
educatiu –també en el temps
d’oci-, han disposat la màxima atenció i amb la màxima
qualitat, des de cadascuna de
les
seves
especialitats.
–directors/es, sotsdirectors/es,
caps d’estudis, treballadores
socials, psicòlegs, pedagogs,
logopedes,
fisioterapeutes,
mestres tutores, educadors/
es, monitors/es del servei de
menjador, responsables de la
llar, coordinadores i monitors/
es
del
servei
d’esplai,
personal d’administració, nete-

ja i manteniment. –gràcies,
moltes gràcies.
I ha estat insubstituïble, la
convivència amb els companys carbasses, verds, vermells, blancs, grocs, blaus,
turqueses, roses i TVA – gràcies,
moltes
gràcies.
I l’amistat amb les seves famílies, assolida en dinars
eqüestres, berenars d’aniersari o sopars a bollywood!!
Junts hem après, com ens feia
veure una bona amiga (no us
desprengueu mai dels bons
amics), a mirar la vida des
d’un altre angle, perquè la
comunicació dels nostres fills,
germans..., ho és des del cor
sense gaires paraules, sense
diferències.
Hem après a ser conscients
que, en tot cas, les diferències
són d’aplicació universal a
l’ésser humà, perquè, mireu
sinó com els canvis naturals
d’una persona en el transcurs
de la seva vida, en tant que
ens generen una disminució i
limitació de les nostres funcionalitats, ens fan apropar-nos a
la línia que ens separa del que
ens ha agradat i hem consensuat anomenar discapacitat.

La millor accessibilitat és la que
passa desapercebuda per a
tothom

Santi - Montse - Pol
Martin Planell
TVA
07

fem escola
Tu≡Jo
Els alumnes de Grocs i
Turqueses, al mes de febrer de
2012, vam realitzar unes
activitats compartides amb una
aula d’alumnes de l’IES
Vallbona. L’eix central de la
trobada és la fotografia. Vam
trobar-nos tots els dimecres a
la tarda del mes de febrer.
Aquesta activitat la vam
realitzar a l’Espai Cívic Centre
menys la 4ª sessió, que la vam
fer pels carrers del centre
d’Igualada.
Totes les sessions van ser
dirigides per Àngels Sendra,
l’especialista de plàstica de
l’IES Vallbona amb el suport de
les tutores de Grocs i
Turqueses, Teresa Tort i
Montserrat Tarrats.

2a sessió: Posada en escena l'altre. Treballar el primer pla i
d'una acció
el pla de detall.
Treball en grup de 5 o 6
alumnes. Representar una
escena i fotografiar-la des de
diferents punts de vista.
Estudiarem els diferents punts
de vista i la composició.
Quines coses has volgut
incloure-hi i quines has decidit
exclore-hi?
Es realitzarà a la ludoteca.

1a sessió:Conèixer l'altre
Cada alumne escriurà en un
paper (Din A3 i amb retolador)
allò que més desitja i un
company seu li realitzarà
un retrat en el qual sortirà el
text que ell mateix ha escrit.
Coneixerem els elements
bàsics de la càmera fotogràfica. Aprendrem a observar,
enfocar i enquadrar. A quina
distància et trobes del que vols
fotografiar? Quin és el marc, el
límit de la teva fotografia?

4a sessió: Experimentació
Reportatge fotogràfic sobre
portes i panys del barri.

3a sessió: Retrat fotogràfic
Mostrar en una sola imatge la
personalitat, el caràcter, els
gustos i els interessos de
08

fem escola
Tu≡Jo
5a sessió: Fragmentació del
cos humà
Retratar parts del propi cos, de
manera fragmentada, mostrant
la realitat del cos tal com és,
sense amagar cap arruga ni
defecte.

positiva.
Els alumnes de l’IES de Vallbona van recollir l’experiència per
escrit i aquesta n’és una petita
selecció:
Inoblidable, una experiència
inoblidable. Em va agradar molt
poder compartir aquestes 5
trobades, conèixer gent nova i
intercanviar activitats que sense adonar-nos-en
ens
ajudaven a conèixe'ns. Van
sortir fotografies molt boniques
que reflectien molt bé el viscut
durant aquestes trobades. Hem
rigut molt i hem passat
moments molt divertits. Els
primers dies van ser els que em
van agradar més, ja que tot era
nou i m'agradava molt poder
anar-los coneixent de mica en
mica a tots. L'últim dia tampoc
no l'oblidaré mai. M. B.
L'experiència de compartir les
nostres coses amb l'escola
Àuria em va agradar molt.

Ens vam conèixer i vam compartir diferents coses de la nostra vida. LL. G.
Ha sigut una experiència nova i
molt interessant. Hem après
moltes coses d'ells. Com tots,
al principi pensava que seria
incòmode i estrany, però ens
hem fet bons amics i no
oblidaré mai aquells dimecres
de febrer. S. V.
Aquesta experiència ha sigut
molt interessant, m'ha agradat
molt, perquè he conegut noves
persones, diferents i molt simpàtiques i “carinyoses”. Al principi no sabia com seria la trobada, les presentacions i les relacions entre els companys, però
tenia moltes ganes de viure
aquesta experiència, i anava
pensant en positiu. Cada trobada ha sigut diferent i molt bona,
repetiria sense dubtar, ha sigut
inoblidable. E. C.

Amb el material seleccionat i un
munt d’hores de feina, l’Àngels
Sendra va m untar una
exposició a l’Ajuntament de
Vallbona.
Els alumnes de Grocs i Turqueses la vam anar a visitar. Vam
ser rebuts per l’alcalde que ens
esperava amb un petit refrigeri.
Al més de juny, l’exposició ha
estat a la nostra escola. També
hem rebut la visita dels
alumnes de l’IES Vallbona.
Ha estat una experiència molt
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fem escola
El servei de cafeteria de TVA
Ja fa uns quants cursos, a
TVA, va néixer la idea d’iniciar
un servei de cafeteria com una
manera global i funcional de
treballar les tasques quotidianes de la llar afavorint, a la
vegada, el desenvolupament
de les habilitats socials i
l’autonomia personal dels i les
alumnes.
Aquest servei va començar de
manera experimental i casolana preparant i servint el cafè a
mestres i professionals de l’escola. A mesura que avançava
l’experiència van anar sorgint
noves comandes mentre els
nois i noies també aportaven
idees per tal d’ampliar-ne
l’oferta.
Gradualment es va passar de
l’elaboració d’un primer menú
setmanal (consistent en: tots
els dies cafè, llet i suc i els dijous coca, elaborada pels
alumnes), al menú actual que
consisteix en:
Diàriament: cafè, llet, galetes,
infusions, sucs i macedònia de
fruites.
Els dilluns i algun dia entre
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setmana, entrepans variats (pa
amb tomàquet i
pernil, llonganissa, tonyina, bull,
formatge...).
Els dijous coca.
Eventualment
també es prepara
xocolata desfeta
amb pa torrat o
galetes, o bé
encàrrecs per a la
celebració d’algun
aniversari o festa escolar.
A mesura que ha anat avançant, aquest servei s’ha anat
fent més popular fins i tot entre
els diversos professionals que
periòdicament visiten l’escola.
Va ser d’aquesta manera com
a mitjan curs passat, a través
d’una proposta d’inspecció i
l’EAP, se’ns va oferir la possibilitat de portar a terme un
servei de càtering per als
assistents a les reunions
organitzades des d’inspecció.
Aquest servei té una periodicitat gairebé setmanal i es duu a
terme als espais del CRPA.

Tot plegat va originar la necessitat de preparar-nos una mica
més si cal i el dia 27 del passat
mes de març els alumnes i
mestres vam assistir a un curs
sobre manipulació d’aliments
ofert per Felip Carreras Sabater director de Cobac, S.A. Al
final tots els alumnes van
obtenir un certificat.
Els servei de cafeteria és,
juntament amb la producció, un
dels eixos fonamentals de
TVA. Hi participen tots els nois
i noies, cadascú dins les seves
possibilitats. Per tal que el
funcionament sigui adequat i
productiu cal una bona planificació i organització, de manera
que tots els alumnes puguin
intervenir en les diferents tasques i a la vegada donar-los el
temps suficient per a dur-les a
terme amb la màxima autonomia. Aquestes tasques van des
de l’elaboració de cartells i
graelles on anotar les consumicions, la planificació de la compra, la neteja d’estris i espais
etc. fins a la mateixa
elaboració del menú.

fem escola
El servei de cafeteria de TVA
Matemàtiques
Mesurar líquid
Mesurar sòlids
Portar comptes cafeteria
(consumició, despeses,
guanys)
Tornar canvi
Repartir (fer trossos de coca,
de pa, macedònia...)
Comparar preu

Llengua
Els objectius del servei estan
dividits en quatre apartats:
Habilitats socials, Tasques de
la llar, Matemàtiques i Llengua amb els corresponents
objectius:

Habilitats socials
Mantenir una actitud adequada
pel carrer i en els diferents
espais dels centres i serveis
(anar amb el grup, mantenir to
de veu adequat, adoptar una
bona postura...)

Tallar pa
Sucar pa
Pelar fruita
Tallar fruita
Trencar ous
Portar una safata
Utilitzar electrodomèstics
(batedora, forn, fogons nevera,
congelador)
Rentar plats
Netejar taules, piques, armaris...
Escombrar
Fregar a terra
Reciclar la brossa

Escriure notes informatives,
cartells
Omplir els rebuts
Llegir les indicacions de preparació d’un producte
Seguir una recepta
Escriure i llegir la llista de la
compra
Llegir tiquets
Mirar les dates de caducitat
Seguir les diferents seccions
d’un supermercat.

Comprar (saludar, demanar un
producte, buscar informació,
buscar la secció adequada...).
Servir (estar al cas de si falta
alguna cosa, preguntar el que
cal, demanar permís...).

Tasques de la llar
Preparar la cafetera
Encendre el foc
Escalfar la llet, l’aigua...
Abocar líquids
Agafar aliments amb pinces
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fes clic
www.sortirambnens.cat
Arriba la caloreta! El dia s’allarga i les ganes de sortir també.
Però, on anirem? Hi podrem
entrar tots? Fins a quina edat?
Quin preu dius que...? Amb
quin carnet?
Està adaptat? I a l’hora de
dinar, què?
Ara que, si és gaire lluny, a
veure si ens perdrem!
No patiu, aquí hi trobareu la
resposta a totes les vostres
preguntes, fins i tot hi trobareu
respostes a preguntes que no
us havíeu ni plantejat.

•
•
•
•
•

Passa-ho bé i aprèn
Agenda
Fires i festes
Atraccions infantils
Per fer a casa

parcs aquàtics, d’aventura,
pistes de gel…
Buf, ja m’he cansat! Quin estrés! I si em quedo a casa?
Doncs cap problema, la pàgina
ens proposa una extensa llista
de manualitats infantils, taller
de cuina amb nens, contes i
cançons infantils i fins i tot
experiments!
Ja per acabar, només dir-vos
que hi trobareu la secció de
consells amb temes interessants sobre psicologia, alimentació infantil, remeis naturals,
medi ambient, flors i plantes i
meteorologia.

Consells
Cliqueu, cliqueu! Ja veureu
quin munt de possibilitats que
hi trobareu.
Excursions a peu, amb bicicleta, excursions a parcs i jardins,
restaurants amb nens. Podreu
anar per coves, aigua, sobre
rodes, per l’aire, per terra, per
La pàgina està estructurada en la neu, d’aventura. Us sembla
8 apartats força interessants interessant? Doncs encara n’hi
que es troben a la part ha més, museus amb nens, Eps, que al setembre torna a
animals i granges, sortides començar l’escola! Que ningú
superior:
culturals amb nens, exposici- no es perdi!
• Excursions a l’aire lliure
ons familiars, tallers infantils,
• Aventura en família
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fes clic
www.festa.cat

Una altra pàgina que pot
interessar-vos és justament
aquesta, festa.cat. El nom ja
és força suggerent.
Els mesos d’estiu són els que
van més carregats de festa,
de tradicions, de foc, de
dansa, de bestiari popular…
Aquesta pàgina és una guia
interactiva que us informarà
del lloc on es fa una Festa
Major, una fira medieval, o

una trobada de gegants, per
posar un exemple.

informació però buscant per
llocs.

Com podeu veure, a la imatge
superior hi ha un mapa
interactiu de Catalunya i un
calendari. Cadascun dels dies
del calendari es poden clicar i
automàticament et desplega
una llista de llocs on es fa
festa amb una breu explicació
i la possibilitat d’ampliar la
informació.

A la faixa color crema de la
dreta s’hi desplega una llista
que també us proporcionarà
la informació que us calgui.
Així doncs, aneu remenant
per aquesta pàgina que, de
ben segur, hi trobareu alguna
activitat que us pot animar el
dia!

El mapa interactiu també et
proporciona la mateixa
13
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coses que es fan
L’aula dels blaus
AL LLARG D’AQUEST CURS HEM EXPLICAT CONTES. AQUESTS SÓN
ELS LINKS DELS DOS QUE ENS HAN AGRADAT MÉS:
http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/tabalet/tabale10.htm
http://www.slideshare.net/veurepensarisentir/de-qu-fa-gust-la-lluna?
from=ss_embed
AQUÍ HI TENIU ELS PROTAGONISTES
EL TABALET

Hi havia una vegada un conillet que es deia Tabalet i vivia dins d’un cau
amb la seva mare, la Marieta Cua Curta ...
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coses que es fan
L’aula dels blaus
DE QUÈ FA GUST LA LLUNA?
Feia molt de temps que els animals volien saber de què fa gust la lluna ...

I conte contat, ja s’ha acabat ! I espero que us hagi agradat !
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coses que es fan
L’aula dels carbasses
Voleu saber com ens comuniquem els carbasses?
Sovint els carbasses, per decidir allò que volen, utilitzen objectes
tangibles (objecte bidimensional o tridimensional que és una miniatura d’un objecte
real o part d’aquest objecte) o objectes reals.

Com per exemple l’Ona, quan
vol
dir-nos
amb
quina
joguina vol jugar;

o la Raquel, quan treballem la
consciència corporal i ens diu
on vol anar, si a la pilota o a
l’hamaca.

El Lukas, que amb la caixa de la música
decideix quina cançó vol que cantem;

o el Marcos que ens diu si vol
aigua o vol suc.
18

coses que es fan
L’aula dels carbasses
També per fer-se entendre és molt important el gest, el to
corporal, la respiració, les mirades, el moviment... (altres canals de
comunicació que no són els més habituals).

L’Aroa amb el seu somriure i
moviment ens diu on té les
pessigolles, i com vol que la
toquem;

i l’Iván està molt atent
quan el Dani passa
llista de menjador, el
mira i somriu.

També alguns d’ells utilitzen pictogrames (signes
lineals que representen paraules i conceptes).

gràfics o dibuixos

La Carmen ens diu què
vol treure de la bossa.

I el David què necessita per rentar-se
les dents.

Fins aviat i bon estiu a tots!!!!
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coses que es fan
L’aula dels blancs
En aquest article de l’última revista de
curs us volem parlar de l’activitat que a
nosaltres, els alumnes de l’aula de
Blancs, ens agrada més i cada setmana
esperem amb moltes ganes, és la del
Rock.
El dijous al matí ja preguntem a la
Cristina, avui vindrà el Rock, oi?
Nosaltres sabem que no acostuma a
fallar, però és que tenim tantes ganes
de veure’l…
Cada trimestre, un de nosaltres n’és
l’encarregat: el puja a la classe, li prepara una tovallola per jeure, li posa
aigua i li dóna a la Cristina la bossa amb
els estris del Rock: piloteta, raspall,
líquid per netejar-li les dents, gotetes per
netejar-li els ulls i…el que li agrada més
al Rock, els premis!!!
En començar l’activitat li cantem una
cançó de benvinguda; mentrestant,
ell ens mira molt atent i després ve a
dir-nos “hola” aixecant la poteta o
xocant-la amb la nostra mà.
Després fem diferents tipus
d’activitats. Un dia li ensenyem
habilitats: bordar, fer la croqueta,
seure, arrossegar-se, que es posi
dret amb les 2 potetes, també fer-lo
anar en diferents direccions o que es
posi davant/darrera/sota o esquerra/
dreta d’una cadira.
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coses que es fan
L’aula dels blancs

Un altre dia fem circuits al pati o al gimnàs. Quan els fem al pati, ho fem amb les
rodes: passar-hi per sobre, pel costat, fer ziga-zaga…també juguem a
amagar-nos, a baixar pel tobogan o passar-nos una piloteta.
Al gimnàs, els circuits els fem amb els totxos de plàstic, cercles, el “túnel”, la
barra d’equilibri, la caseta…
També ens agrada molt passejar-lo per l’escola, fem torns i tots el passegem
una estoneta.
En acabar el pentinem, a vegades li fem una cueta, li posem clips…li netegem
els ulls, les dents i ja no tenim temps de fer gaires coses més.
Mentre anem a l’autobús, hi ha un encarregat que es queda a la classe amb el
Rock, i uns quants premis per donar-li.
En marxar li diem adéu amb la mà, li tirem un petonet i esperem amb ganes que
torni a ser dijous per passar una bona estona amb el Rock.
MOLT BON ESTIU!!!!
Lorena, Rubén, Àlex, Ismael, Anna Mª, Sergi, Adrian, Christian, Gisela, Franco
Haider.
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coses que es fan
Blancs, Grocs i Turqueses
El divendres dia 18 de maig de 2012, els alumnes de l’escola, que aquest curs han participat en
els partits d’handbol organitzats pel Club Handbol Igualada, van poder assistir a l’Open Day que
la Fundació Cruyff organitza cada any per a tots els escolars d’educació especial que estan
vinculats a algun club esportiu.
Aquest any la celebració es va fer a les instal·lacions esportives de La Marbella, a Badalona.
Als nois els van donar una samarreta i una gorra de la Fundació.
Durant tot el matí i fins al migdia van poder practicar diversos esports a més de jugar els dos
partits d’handbol contra l’ACIDH, Escola de Vida Montserrat de Barcelona. Vam arribar a la final i
vam guanyar.
Després de l’entrega de medalles per part de Johan Cruyff, Joan Laporta i altres membres
destacats de la Fundació, es va fer una enlairada de globus de color groc.
Va ser un dia molt emotiu per a tots. Els nois s’ho van passar molt bé, no paraven d’anar d’un
cantó a l’altre demanant signatures als famosos, jugant partits, s’enganxaven a tot.
Vam estar molt ben acompanyats: l’Edu, la Jordina, l’Iván, el Sergi i la Gemma Cubí, monitors
del Club d’handbol, van fer mans i mànigues perquè fos un gran dia per a tots. Des d’aquí volem
aprofitar per donar-los tot el nostre agraïment, per tots els divendres del curs, pels caps de
setmana, un de cada mes, per aquests moments de festa i alegria. També volem donar les
gràcies al Patronat d’Esports d’Igualada, que ha fet possible que poguéssim arribar a Badalona.
Quan dilluns vam arribar un altre cop a l’escola, els nois, a la seva manera, van poder explicar
tot el que havien fet i viscut. Però per més que diguin o expliquin, les imatges de la jornada són
les que quedaran en el seu record. Com també quedarà de record per a l’escola la gorra signada
per Cruyff .
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coses que es fan
Blancs, Grocs i Turqueses
VIVÈNCIES DELS PARTICIPANTS
El divendres vam anar a una invitació a Badalona, a la
Fundació El Cruyff. Allà ens van rebre persones
importants i molt amables com el Cruyff i el Laporta. Vam
dinar tots junts i era boníssim. També vam jugar a
bàsquet i a handbol i a futbol i vam guanyar una medalla.
Els partits els fèiem contra nens d’altres escoles i també
vam tenir medalles, ens van donar una samarreta firmada del Cruyff i una gorra. Vam arribar al cole molt contents, va ser un dia genial!
Lluís Bilbeny, 14 anys, Classe Turqueses

Handbol, bàsquet, futbol. Música de tambors. Cruyff va
firmar la meva samarreta.
Àlex Jordano, 14 anys, Classe Blancs

El divendres dia 18 vam anar a jugar a Badalona a
handbol, vam jugar a bàsquet 20 minuts. Vam anar a
la pista d’handbol, vam jugar el primer partit, vam
guanyar 7 a 6, vam passar a la final!
Vam jugar a futbol 20 minuts i vam anar a la pista
d’handbol per jugar la final, vam guanyar 11 a 6.
Alejandro Navarro, 13 anys, Classe Grocs

El Cruyff em va firmar la samarreta i la gorra. Jo estava molt
content. Vam anar a dinar i m’ho vaig menjar tot.
Sergi Cucurella, 13 anys, Classe Blancs

23

coses que es fan
Blancs, Grocs i Turqueses
El dia 18 de maig vam anar al Centre Esportiu de
Badalona, vam arribar i ens vam asseure a terra i vam
esmorzar el que ens vam portar de casa i després vam
anar al vestidor i ens vam posar la roba esportiva i vam
jugar a bàsquet i després a handbol i vam guanyar la
primera jugada i vam fer un descans i després vam
jugar a futbol i després vam fer l’últim partit d’handbol i
vam guanyar la victòria i vam anar a jugar a tennis i jo i
uns quants vam anar al lavabo i després ens van donar
les medalles i vam dinar i a casa!
Ruben Maïllo, 15 anys, Classe Turqueses
Avui hem anat a la ciutat esportiva de Badalona i quan
hem arribat ens han donat una gorra i una samarreta i
amb nosaltres anava un monitor i primer hem fet un
partit de bàsquet i després hem anat a la pista que
jugàvem a handbol i hem jugat la primera part i hem
anat a fer un altre esport i hem fet futbol i després hem
fet l’últim partit d’handbol i hem guanyat. I també hem
fet tennis. El Johan Cruyff ens ha firmat a tots, ens hem
fet una foto junts, després ens han donat les medalles i
ha sigut un dia molt divertit.
Àngels Marimón Peñalba, 15 anys, Classe Turqueses

Divendres vam anar a la zona esportiva de Badalona i ens
ho vam passar molt bé i vam veure el Johan i el Joan
Laporta. Vam jugar a Handbol.
Marta Aynés, 14 anys, Classe Turqueses

Vam jugar a handbol, a bàsquet. Vam tirar globus de
color groc al cel. Em van donar una medalla i una
gorra.
Rubén Graells, 15 anys, Classe Blancs
Vam jugar un partit, em va agradar que em firmés la
gorra el Johan Cruyff .
Adrián Garcia, 16 anys, Classe Blancs
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Blancs, Grocs i Turqueses
Vam anar a Badalona a jugar a Handbol. Vam
marxar a les nou i quart de l’escola, vam anar en
bus, vam arribar, ens vam canviar, vam sortir a
jugar a futbol, bàsquet, handbol…Vam començar
jugant a bàsquet, ens vam dividir en dos equips, en
dues pistes. La Montserrat i la Gemma anaven fent
fotos. L’Edu, l’Iván, el Sergi i la Jordina ens anaven
donant suport i ànims. Al finalitzar l’activitat vam
trucar a la Teresa Tort per dir-li que havíem guanyat
la final de handbol, vam ser campions!
Joan Solís, 15 anys, Classe Turqueses

Vam anar d’excursió al Cruyff i vam jugar a futbol,
bàsquet i hem vist al Cruyff i ens ha fet fotos la
Montserrat amb el Cruyff. Després hem jugat a
handbol i hem guanyat i després hem anat a jugar a
futbol i després hem jugat a tennis i després ens han
entregat les medalles i després hem anat a dinar.
Alba Vázquez,16 anys, Classe Turqueses

El divendres 18 vam anar a la Fundació de Cruyff a
Badalona. Quan vam arribar vam esmorzar i després
vam jugar a futbol, bàsquet i handbol. I vam ser campions i ens vam guanyar una medalla. I tot el dia va
ser divertit. I ens vam fer fotos amb el Cruyff i el
Laporta.
Bernat Moreno, 15 anys, Classe Turqueses

Fins i tot ens va signar una gorra per a l’escola!
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L’aula dels roses
Aquest curs, a l’aula dels Roses, hem treballat el pas del temps per mitjà del
nostre REBOST.
A l’activitat de plàstica hem treballat molt per fer un rebost com cal... i si no
mireu-ho:

Vàrem començar per la
tardor, on no hi podien
faltar els bolets, les
castanyes, els moniatos...,
però també les botifarres,
melmelades...

Després va arribar el Nadal i ja se sap que el rebost ha d’estar ben carregat
per a aquestes festes i tot a punt per fer una bona escudella, on no hi falta
l’olor de l’api!!! També tenim el rebost guarnit amb
llumetes i sonen les nadales.
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L’aula dels roses
Passades les festes, l’hivern
es va fent més present,
l’aroma de les llimones i les
taronges, les verdures i, com
ha de ser, les calçotades...

Arriba la Quaresma, els
bacallans i arengades són per
tot arreu! I no hi poden faltar
les verdures.

Però atenció que aviat menjarem ”la Mona”, ja tenim
els ingredients preparats i ja comencem a cantar la
cançó:
-“La Pasqua ha arribat, la Mona, la Mona...”

Iniciem el tercer trimestre
amb la primavera començada: espàrrecs, maduixes, faves
i pèsols i julivert... i uns exòtics “rollitos de primavera”!
Molt aviat les cireres vermelles mmmmm... i l’olor de les plantes aromàtiques...
Estem molt contents d’aquesta activitat de què han pogut gaudir tots els
alumnes de l’escola. Bon estiu a tothom i molt especialment al Nil en la seva
nova etapa!!!
27

coses que es fan
L’aula dels grocs
Aquesta vegada us volem explicar un dels temes que hem treballat a l’àrea de
Tecnologia.

El magnetisme i l’electricitat.
Hem experimentat la propietat dels imants d’atreure objectes fabricats amb
ferro i alguns altres metalls.
Jugant amb els imants hem comprovat
les forces d’atracció i de repulsió.
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L’aula dels grocs
Hem après entre altres coses que tots els objectes tenen càrregues elèctriques
positives i negatives.
El corrent elèctric consisteix en el moviment ordenat de càrregues elèctriques
per un material conductor de l’electricitat.
Per tal d’entendre-ho hem construït cada un de nosaltres un circuit elèctric.
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L’aula dels vermells
Els Vermells no estem mai quiets!!!
Cada matí, la nostra tutora, la Gemma, ens explica el plàning del dia.
Cada dia tenim força activitats, i molt variades per cert!!! La nostra
aula és un punt de trobada per a tots nosaltres, i és allà on fem el
nostre horari. Durant tota la setmana realitzem activitats on
l’autonomia hi sigui present. De fet, l’autonomia és un dels objectius
principals de la nostra aula, així com també el pensament propi.
Ens agrada molt moure’ns pels diferents espais de l’escola, així com
també pels equipaments de la ciutat. D’aquesta manera, aprenem a
ser més autònoms i a tenir coneixement del nostre entorn.
Aquest curs no hem parat...
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L’aula dels vermells
Hem fet diferents activitats a l’aire lliure com: hipoteràpia, fer educació física a l’Estadi Atlètic, hem comprat al Supermercat, hem assistit
a algunes exposicions, hem passejat per Igualada, hem anat
d’excursió...
Però dins l’escola també ens movem: anem a la cuina a fer diferents
tasques, col·laborem en el canvi de tovalloles de les aules, anem a la
piscina, fem Tallers amb companys d’altres aules...

Bon estiu!!!
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L’aula dels verds

Les aules dels Verds 1 i Verds 2, durant aquest curs, hem realitzat dues activitats
organitzades per l’Ajuntament d’Igualada i relacionades amb l’Educació Vial.
Atès que cada divendres hem anat a passeig per la ciutat, hem pogut posar en pràctica les
recomanacions que hem anat aprenent amb la policia.
A la primera sessió, la policia local va venir a l’escola i, mitjançant un titella, vàrem
aprendre què cal fer si ens perdem al carrer. Hem d’estar alerta davant els perills i les
diferents situacions que ens podem anar trobant. En acabar la sessió vàrem fer el joc del
semàfor i el titella ens va donar un xupa-xup a cadascú.
A la segona sessió ens vàrem traslladar amb autobús a les dependències de la policia.
Mitjançant un vídeo de les tres bessones vam haver de resoldre diferents interrogants que
les protagonistes ens anaven plantejant: per a què serveix el casc o el cinturó del cotxe,
per on hem de circular quan anem amb bicicleta, per on hem de creuar el carrer...
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L’aula dels verds

A la segona sessió, qui va voler, va tenir l’oportunitat de pujar a la moto de la policia.
Fins i tot, vam fer sonar la sirena!!!!!!!
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TVA
El dia 25 de maig els nois i noies de TVA vam celebrar la festa de final de curs.
Aquesta festa ens agrada molt perquè podem compartir una tarda amb els
nostres pares, familiars i la gent que ens estima. També podem conèixer, parlar i
fer tertúlia amb les famílies dels nostres companys.
Aquest any vam fer un concert de rock català i vam poder disfrutar de l’actuació
d’en Mateu, un noi de la Pobla de Claramunt que va posar música a la festa
cantant i tocant la guitarra elèctrica. Tots vam passar una molt bona estona
escoltant, cantant i ballant amb les seves cançons.
El servei de Cafeteria de TVA va preparar un petit refrigeri consistent en una
macedònia ben fresqueta i coca. I després del concert va ser servit per alguns
companys del servei de càtering. Tots junts vam passar una tarda “ fantàstica”.
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TVA
Des de TVA us volem desitjar molt BONA SORT, en aquesta nova etapa de la
vostra vida.
Acomiadeu una etapa important i n’obriu una altra no menys important.
Deixeu bons records i moltes vivències viscudes.
Els vostres companys us recordarem i us diem de tot cor:
--Us trobarem a faltar.
--Que vagi bé el treball.
--Us desitgem que les coses us vagin bé.
--Esperem que un dia ens vingueu a veure.
--Ens queda un bon record de tots vosaltres.
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La teca
EL MENJADOR ESCOLAR I EL TEMPS DEL MIGDIA
La importància educativa i social del temps del migdia
Entre les classes del matí i de la tarda, durant més de dues hores, a les escoles
hi ha el que es coneix com temps del migdia.
Mes enllà de garantir l’alimentació dels nois i noies, aquest espai s’ha configurat com una necessitat social per donar resposta a la conciliació entre la vida laboral i familiar dels pares i mares.
En la majoria dels centres educatius de Catalunya es presta aquest servei. Tot i
no fer activitat docent, el que passa en aquest espai té una gran importància, ja
que hi trobem quatre funcions bàsiques que s’interrelacionen:
•
La funció social de conciliació o atenció a situacions de necessitat especial.
•
La funció alimentària i de salut.
•
La funció reparadora de descans i esbarjo.
•
La funció d’hàbits, actituds i valors.
Aquestes quatre funcions es donen en l’espai central de la jornada; per tant, el
correcte desenvolupament de totes quatre, sobretot de les tres últimes, faciliten
que l’alumnat torni a les activitats escolars de la tarda amb les piles carregades i
amb la millor predisposició.
Si per qualsevol motiu hi ha una pota de la cadira que balla (una alimentació
irregular, una incidència al patí, etc..) pot afectar negativament al rendiment de
l’alumne/a.
Es tracta, doncs, d’un espai educatiu molt important de la vida del centre.
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El racó de l’esplai
L’ESPLAI SE’N VA DE COLÒNIES
Tot comença el dissabte al matí. A les 9 ja n’hi ha que ens esperen a la porta, emocionats, contents... amb la
motxilla preparada per passar un cap de setmana fora.
N’hi ha que per primer cop no passaran la nit a casa, boten d’alegria, nerviosos; d’altres, més veterans,
igual de contents perquè ja saben que de colònies ens ho passem de conya.
Comencem a carregar motxilles i anem pujant a l’autocar. És el moment d’acomiadar-nos dels pares, els
avis... Passeu-vos-ho molt bé!!
Quasi 2h de viatge per arribar a Can Vandrell, al costat d’Hostalric, però el viatge ha sigut tranquil.
Ara ja podem preparar les habitacions i anar cap al menjador: és hora de dinar!
Fa un dia boníssim, podem jugar una estona i després comença la gimcana d’activitats.
Compartim, juguem, ens ajudem i sobretot ens divertim, aquí tots guanyem!! Tanta adrenalina ens
esgota; abans de sopar, una mica de descans.
Ben tips del sopar, alguns ja comencen a tancar els ulls i van a dormir. A d’altres encara els queda energia
per cremar. Gràcies als companys del grup de Vilafranca, que conviden tothom, s’organitza una festassa!
Ballant i ballant, fem molts amics i ens ho passem genial, però la son acaba arribant.
Pijama posat i dins el sac, s’apaguen els llums i a dormir tothom.
El diumenge, els més matiners ens desperten. És hora de vestir-nos i enllestir-nos per baixar a esmorzar:
mmmm....hi ha de tot per triar!
Prepareu aigua, gorres, protecció solar... comença l’excursió al castell d’Hostalric! Bufff.. quina calor, per
fi ja hem arribat, descansem una mica, gaudim de les vistes i tornarem a baixar que se’ns farà tard per
dinar!
I gaudiu-ne perquè aquest, sí, és l’últim àpat de l’aventura en convivència amb els companys.
Si ja estàs, vés cap a dalt i prepara la motxilla perquè això s’està acabant!
Que no quedi res, mira aquí i mira allà, de qui és això i allò d’allà!
I ara sí que s’ha acabat, l’autocar ha arribat!
A l’escola ja ens esperen, com ha anat? Tot molt bé.
Moltes gràcies,
fins demà!
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Sortides i excursions
El dia 7 de març, les aules de Verds 1 i
2, Vermells i Blaus van anar d’excursió
al Zoo de Barcelona. Els Turqueses,
Blancs i Grocs van visitar les
instal·lacions de TV3.

El 14 de març, Grocs i Turqueses assistiren a les
Audicions Musicals a l’Ateneu, on van conèixer
diferents instruments tradicionals.

Els alumnes de TVA, el 16 de març, van fer una
sortida a Pujalt per visitar el Memorial de la
Guerra Civil.

El 22 de març, els alumnes de Vermells van esmorzar en una cafeteria.
El 23 de març, els grups de TVA van visitar la Casa de la Festa a l’Escorxador.
Els Verds 1 participaren el 26 de març a la Cantata “Till Eulenspiegel” conjuntament amb els
alumnes de 4art. de primària de diferents escoles d’Igualada.
El 27 de març, els alumnes de TVA van assistir a un curs de manipuladors d’aliments.
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Sortides i excursions
Alguns grups de l’escola van gaudir dels espectacles oferts dins la Mostra de Teatre. Els Verds1
i 2 van anar al Teatre de l’Aurora a veure “L’Ogret” i els Carbasses i Blaus van anar a la plaça de
l’Ajuntament a veure l’espectacle “Família Fesxup”.
El 2 de maig, les classes de Grocs i Turqueses van fer una sortida a Vallbona d’Anoia a una trobada amb alumnes de l’IES. Van visitar l’exposició de les fotografies de l’activitat compartida, el
Projecte: TU ≡ JO, visitaren l’Institut i van dinar conjuntament. Els alumnes de Vallbona ens
retornaran la visita el dia 19 de juny.
Els alumnes de TVA, els dies 3 i 11 de maig, van anar a la Biblioteca Municipal a la trobada del
club de lectura. Aquest cop es va comentar el llibre “Miguel Strogoff”.
Els dies 9,10 i 11 de maig, les aules de Verds 1, Blancs, Grocs i Turqueses van anar de Colònies
a Vidreres (Girona). Les activitats estaven relacionades amb el món de l’Astronomia.
El 18 de maig, una selecció d’alumnes de Turqueses, Blancs i Grocs van participar a l’Open Day
organitzat per la Fundació Johan Cruyff i per invitació del club Handbol Igualada. L’activitat es va
dur a terme a Badalona.
El 22 de maig, el grup de Verds participa a l’activitat d’Educació Vial “Sortim al carrer”.
El dia 1 de juny els grups de TVA visiten al Museu Comarcal l’exposició “Minerals de Futur”.
En el moment de tancar la revista hi ha previstes: les colònies de TVA a l’Escala (Girona) els
dies 13, 14 i 15 de juny i una sortida a Cosmo Caixa el grups de Carbasses, Roses, Vermells,
Blaus i Verds 1 i 2, el dia 20 de juny.
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Les
Les festes
festes
16 de febrer DIJOUS LLARDER
Tots els grups van celebrar la festa d’una manera força tradicional. Alguns van
fer sortides per algun parc, com els Vermells, els Blancs, els Grocs i els Turqueses, on van menjar l’entrepà que havien portat de casa. D’altres es van quedar a
l’escola preparant tastets de truita i botifarra (TVA), improvisant una botiga
on s’havia de comprar el pa i la botifarra (Blaus) o bé preparant truites per a
menjar-les després ben calentones.
21 de febrer CARNESTOLTES
Els alumnes de TVA van construir un Rei Carnestoltes
que es va muntar damunt d’una estructura amb rodes.
Acompanyats d’un equip de so i amb força ritme, tots
els alumnes disfressats van fer una Rua pels carrers
prop de l’escola. Es va aprofitar per fer una parada a
l’Asil on els avis van estar molt contents de rebre la
nostra visita. La festa va acabar amb un ball molt
animat a l’escola.
Del 26 al 30 de març SETMANA DE LA CONVIVÈNCIA
Aquest curs, les aules de Blancs, Grocs, Turqueses i TVA van fer de padrins
de la resta de grups de l’escola. L’objectiu comú era que cada padrí amb el seu
fillol pintés, omplís amb collage o amb la tècnica que volgués un gran pètal fins
arribar a muntar una flor gegant que es va penjar al vestíbul de l’escola.
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Les festes
També cada grup va muntar una activitat que semblava que podia agradar als seus fillols: sortides a jugar
a pilota, danses, representacions...
L’últim dia ens vam reunir tots al vestíbul de l’escola i
vam cantar Caramelles. Algun grup també va recitar
poemes. Com a festa final, vam sortir al pati i ens
vam menjar les mones que prèviament s’havien
preparat.

23 d’abril SANT JORDI
Les aules dels més petits van aprofitar la diada per explicar la llegenda i els
alumnes de Blancs van
fer-ne una representació
per a l’aula de Blaus.
Els Grocs, Turqueses i
Blancs van fer tallers de
poemes, rodolins, una
auca i la representació
de la llegenda per part
dels Blancs. També es
van fer tallers de manualitats (punts de llibre,
disfresses, roses...).
25 de maig FESTA DE PARES A TVA
Alumnes, pares i professionals varen gaudir d’una trobada amenitzada per les
cançons del jove poblatà Mateu Rabell.
En el moment de tancar l’edició d’aquesta revista, els Carbasses i Roses tenen
prevista la celebració de la Setmana Lúdica.
El dia 22 de juny tota l’escola farem la Festa de final de curs.
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