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És positiu que de tant en tant
fem un parèntesi en el nostre
dia a dia per dedicar-nos a reflexionar sobre la nostra pràctica educativa, amb l’objectiu de
millorar-la. I ho fem de moltes
maneres, des de participar en
accions formatives fins a mantenir un intercanvi d’experiències amb altres professionals.
És en aquest marc de reflexió i
aprenentatge continu que periòdicament visitem altres centres o escoles; algunes són escoles generalistes, com la nostra, on es treballa amb una tipologia àmplia i diversa d’alumnat, i d’altres són centres especialitzats que acullen un perfil
de població molt concret
(trastorn de l’espectre autista,
paràlisi cerebral...). L’intercanvi
sempre és enriquidor, fomenta
les interrelacions personals,
ens apropa a altres punts de
vista i, el que és molt important,
permet copsar com es treballa
als altres llocs, i comparar-ho
amb la pròpia pràctica docent i
terapèutica.

En
aquest
punt
volem
expressar la nostra satisfacció
en constatar que la nostra
manera de treballar està en
sintonia amb allò que s’està
fent en altres centres i escoles
del sector d’arreu del territori i
ens sentim a prop de les línies
metodològiques aplicades fins i
tot en centres especialitzats,
malgrat que, com hem dit, la
nostra escola atén un alumnat
que presenta qualsevol tipus de
discapacitat intel·lectual. Per
dir-ho d’una manera senzilla i
planera, estem al dia! Això ha
estat possible perquè les més
de quatre dècades de trajectòria de la nostra escola ho han
estat d’evolució i millora contínua. I això ens esperona a continuar dedicant temps i esforços
a millorar la nostra feina en
benefici dels nostres alumnes.

els altres diuen
El meu deure és protegir l’alegria de viure del nen
Entrevista a Jordi Mateu Zorita (mestre) a “El Periódico”, el setembre de 2013

Com un brot verd que brota al
solar més àrid, l’escola pública
Congrés Indians de Barcelona
ha transformat una plaça de
ciment i diversos barracons en
un espai càlid i acollidor on es
practica “l’educació viva” sense pissarres ni pupitres. És un
dels centres que Jordi assessora.
- Com era quan anava a
l’escola, vostè?
- Tímid. Formava part del
col·lectiu de nens invisibles,
els que no se senten mirats i
avancen amb més pena que
glòria. L’escolarització va significar haver de reprimir constantment els meus propis interessos.
- Importava el currículum, no
la persona.
- Fins als 16 anys vaig ser un
alumne mediocre. No tenia
recursos, maduresa ni capacitat d’abstracció per assimilar el
llenguatge dels llibres de text.
De sobte, a segon de BUP, es
va despertar en mi un interès
pel coneixement. Em llevava a
les cinc del matí per llegir i
m’esforçava, no per treure bones notes, sinó perquè m’agradava.
-Què va passar?
- Abans no estava psicològicament madur per poder extreure coneixements i comprensions a través del llenguatge
abstracte d’un llibre de text.
Piaget ja deia que l’etapa de
les operacions abstractes no
comença fins als 13 o 14 anys.
Això no obstant, l’escola a vegades sembla un telenoticiari,

un bombardeig d’informació
àrida, superficial, no viscuda,
només sentida o mirada en un
llibre de text, i això deixa poques comprensions.
- Treu les ganes d’aprendre.
- Hi ha tres necessitats bàsiques: sentir-se protegit, sentirse vinculat i reconegut, i sentir
que tens suficient autonomia
per desplegar el teu desig intern, la teva curiositat. Si no
em sento segur amb tu, si no
em mires amb afecte, ni em
consideres vàlid, perdo les
ganes d’aprendre.
- Molts som producte d’un
sistema autoritari i directiu i
ens apanyem.
- No ens apanyem bé, ni com
a individu ni com a societat. El
nivell d’infelicitat, d’alineació
respecte al que jo desitjo, d’insensibilitat cap al que tu desitges i d’inconsciència sobre el
valor de la vida és...No, no ens
apanyem gens bé.
- Amb aquestes idees, quant
temps va durar com a
mestre dins del sistema?
- Vaig estudiar Magisteri i vaig
treballar 12 anys com a mestre
i nou com a assessor del
Departament d’Ensenyament.
Ara segueixo formant part del
sistema assessorant escoles
com a coordinador del Centre
de Recerca i Assessorament
d’Educació Viva. Dins el sistema es poden fer moltes coses.
Sempre he estat envoltat de
mestres amb un amor i una
dedicació tremendes. La crítica que faig al sistema educatiu
no és a les persones, sinó a

les idees que estructuren el
sistema.
- Si l’escola no és viva, està
morta?
- No. Totes les escoles són
vives, però el seu grau de vitalitat depèn del grau en què
respectin les tres necessitats
bàsiques. No cal anar a una
escola alternativa. Quan un
mestre de secundària d’un
centre tradicional et mira i està
per tu, encara que sigui
directiu i faci exàmens i exigeixi un temari, això ja és una
vivència total d’educació vida.
No es tracta d’aplicar unes
pràctiques pedagògiques concretes, sinó d’acompanyar els
nens perquè no perdin l’alegria
de la vida.
- Les experiències més
transformadores
les
ha
viscut a casa o a l’aula?
-A casa. Quan t’empipes amb
el teu fill, amb la teva parella o
amb els teus pares apareix el
teu propi dolor, la teva autoestima danyada, les teves expectatives no cobertes, la teva
ràbia...Llavors la teva reacció
no respon a aquella situació,
sinó a la teva pròpia motxilla
vital. L’objectiu de la vida
(i això és molt íntim) és prendre consciència de les nostres
motxilles per alleugerir-ne el
pes; només llavors recuperarem la sensació d’un nen que
està fresc. La meva filla de
dos anys és l’exemple de l’alegria profunda de l’ésser.
El meu únic deure com a pare
i educador és protegir aquesta
alegria de viure dels nens.
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a fons
Institut Guttmann
A principis del curs 2013-2014
alguns
professionals
de
l'escola vam anar a visitar
l'Institut Guttmann ja que és
un servei del qual alguns dels
nostres alumnes són o han
estat usuaris. Creiem que és
molt positiu saber de primera
mà tot allò que es fa allà, la
seva manera de funcionar,
material que utilitzen... Així,
doncs, una visita molt interessant que hem cregut oportú
explicar i divulgar.
Què és?
Inaugurat a Barcelona l'any
1965, l’Institut Guttmann fou el
primer hospital d'Espanya
dedicat a l'assistència de
pacients amb paraplegia o
tetraplegia, ampliant-se posteriorment a d'altres patologies
greument discapacitants per
afectació del sistema nerviós
central,
especialment
el
traumatisme cranioencefàlic.
Avui disposa d'un modern i
confortable edifici de més de
17.000 m²., dissenyat especialment per a la seva funció,
inaugurat el 2002 a la ciutat
de Badalona. Aquestes circumstàncies, juntament amb
la seva cultura institucional, la
seva pròpia metodologia de
treball, la decidida aposta per
la modernitat, la innovació i la
qualitat en els seus serveis, el
seu potencial docent i investigador, el tracte cordial i personal de tot el seu equip humà,
format per més de 400 professionals, i els més de 16.000
pacients
atesos, així com el
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seu fort compromís social, fan
de l'Institut Guttmann un dels
hospitals més avançats i
referent internacional en la
seva especialitat.
L'efectivitat de l'Institut Guttmann rau en el seu mètode
de treball i en el correcte funcionament de l'equip rehabilitador, el qual afegeix a la seva
capacitat, motivació i experiència la complicitat i participació d'aquests pacients i les
seves famílies.

A cada nou pacient que
ingressa a l'hospital se li
assigna un equip rehabilitador
constituït específicament per a
ell, format per un metge
rehabilitador que coordinarà
l'equip, una infermera de la
unitat d'hospitalització on es
troba ubicat, un fisioterapeuta,
un terapeuta ocupacional, un
treballador social i un psicòleg
o neuropsicòleg, aquest últim
segons es tracti de la unitat de
És un organisme que forma lesió medul·lar o de dany
part del Sistema Nacional de cerebral.
Salut, està acreditat com a
hospital de referència pel Aquests professionals seran
Departament de Salut de la els responsables de tot el proGeneralitat de Catalunya. cés assistencial del pacient,
Té per objectiu principal amb independència de la respromoure, impulsar i aconse- ta de professionals que també
guir la rehabilitació integral de intervindran en el seu tractales persones afectades per ment. Aquest equip es reuneix
una lesió medul·lar, un dany tres setmanes després de l'incerebral adquirit o una altra grés del pacient en l'anomenadiscapacitat d'origen neurolò- da "sessió conjunta", en la
gic, i prestar-los el suport i els qual s'estudia individualitzadaserveis més adequats per as- ment el cas i es fixen els obsolir una reinserció social sa- jectius rehabilitadors de manetisfactòria, alhora que contri- ra explícita, en funció tant del
buir al ple reconeixement dels tipus i la gravetat de la discaseus drets i a una efectiva pacitat com d’altres factors
personals, psicològics, famiequiparació d'oportunitats.
liars i socials. Al mateix temps,
es dissenya el pla terapèutic
d'intervenció, es preveu la
durada del procés i es fixa una
data provisional d'alta.
Com s’organitzen?

a fons
Institut Guttmann
El metge és el responsable de
comunicar al pacient i a la seva família, amb sensibilitat,
però al mateix temps amb
claredat, les conclusions de la
sessió, els objectius rehabilitadors que l'equip proposa (que
poden o no coincidir amb les
expectatives personals o familiars del pacient ) i el temps
que es preveu per assolir-los,
al mateix temps que sempre
s'intenta aconseguir d'ells la
implicació necessària que posi
en marxa els mecanismes
capaços de resoldre de la
millor manera possible els
problemes
de
l'entorn
(adaptació
de
l'habitatge,
transport, compromís familiar,
ajudes socials, treball, etc).

Servei d'Admissions i aportin la
informació de caràcter mèdic
disponible.
En tots els casos, l’equip
facultatiu de l’Institut Guttmann, després d’analitzar la
informació i avaluar els objectius rehabilitadors a proposar,
determinarà si procedeix el
tractament a l’hospital, i si
aquest ha de fer-se mitjançant
l’internament del pacient, o bé
ambulatòriament a l’hospital de
dia. Tindran prioritat d’ingrés
els pacients amb lesió medul·lar i/o dany cerebral
d’instauració recent i especialment, els que es troben en
Unitats de Cures Intensives
(UCI).
Qui atenen?

Com accedir-hi?

L'Institut Guttmann forma part
del Sistema Nacional de Salut i
està concertat amb el Servei
Català de la Salut per al tractament especialitzat de les persones beneficiàries del Sistema Sanitari Públic -Seguretat
Social- i té establerts convenis
amb les principals Mutualitats
d'Accidents de Treball, amb les
Entitats Asseguradores que
cobreixen l'assistència sanitària derivada dels accidents de
trànsit i també amb les més
importants entitats privades
d'assistència sanitària. Per a
seguir tractament a l'Institut
Guttmann cal que el pacient,
els seus familiars o el centre
hospitalari on es trobi ingressat
es posin en contacte amb el

A l’institut Guttmann atenen
persones amb lesió medul·lar,
persones amb un dany cerebral adquirit, infants amb paràlisi cerebral, persones amb
malalties neurològiques progressives, persones amb el
síndrome postpolio, d’entre
d’altres.

La rehabilitació infantil
La rehabilitació infantil té com
a objectiu proporcionar la màxima autonomia, qualitat de
vida possible i reinserció sociofamiliar als nens amb seqüeles
neurològiques durant l'etapa
de creixement.
S'ofereix una rehabilitació integral i especialitzada a nens/es
amb discapacitat física d'origen neurològic (paràlisi cerebral
infantil),
traumatisme
craneoencefàlic, lesió medul·lar, espina bífida, malalties
neuromusculars, entre d'altres,
en horari compatible amb la
seva escolarització. Així mateix es busca millorar l'aprofitament escolar, facilitant la normalització i integració social,
per aconseguir el màxim nivell
d'autonomia possible.
L'equip esta format per experts
en fisioteràpia, teràpia ocupacional, educació física, neuropsicologia, logopèdia, psicologia clínica, treball social,
infermeria, ortopèdia.
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mic-mic obre bústia

Tat! Sóc en Xavier!
Aquest és el segon curs que
sóc a l’Escola Àuria. La meva
classe és la dels Blaus. Segur
que molts de vosaltres m’heu
vist. Sóc un dels nens més
petits de l’escola. Sempre
content i saltant.
L’any passat em va costar
adaptar-m’hi però ho vaig superar. De fet, aquest any hi
vaig molt content. Aquest any
al transport hi ha més nens i
també hi ha finestres! Puc
mirar el carrer de camí a l’escola i com giren les rodes del
cotxes que passen pel costat.
De camí cap a casa ja no veig
ni els cotxes, ni el carrer, ni
els altres nens… estic molt
cansat, i sempre m’adormo…
Quan estic a casa em recordo
dels companys de la classe, i
del Santi, la Montserrat i la
Mireia. Des de casa els envio
petons. Sovint li demano a la
mama que em deixi la llibreta
per mirar les fotos del grup.
A casa només som quatre.
Dic només perquè m'agradaria molt que les iaies visquessin amb nosaltres...) Els papes diuen que tinc “iaiitis”; no
s’equivoquen no, tots els dies
m’hi passaria hores i hores
amb elles… Tinc una germaneta que es diu Ona. Té 2
anys i mig i, tot i que sovint
ens barallem, cada vegada
compartim més jocs. Ella
m'ajuda que les coses siguin
més fàcils d'aprendre.
Una de les coses que més
m’agraden són les bicicletes.
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Aquest estiu he après a anarhi tot sol, amb l’ajuda de les
rodetes laterals. Cada dia
estic desitjant arribar a casa
per anar al parc a pedalar.
Quan som al carrer, l'Ona i jo
caminem agafadets de la mà.
Al papa i a la mama això els
agrada molt.
Temps enrere m’enfadava i
angoixava molt quan els pares no entenien allò que volia.
Ara, en canvi, estic molt content perquè em puc comunicar molt bé amb tothom. Intento dir les coses pel seu
nom i, si no m’entenen o no
me'n surto, hi afegeixo el
signe que correspon. Encara
porto bolquers! La mama està
desitjant que aprengui l'hàbit
de fer-ho tot al wàter però jo
no tinc cap pressa, hi, hi, hi…
Els terapeutes diuen que tinc
una cosa que es diu Trastorn
de l'Espectre Autista. El papa
i la mama no fan gaire cas
d'això... De fet, cada dia,
des del bon dia del despertar
fins la bona nit de l'anar a dormir estan a sobre meu perquè
m'espavili i aprengui a fer coses jo sol...
Tot i que a casa quan som
tots sóc el nen més feliç del
món, tinc ganes d’anar a l’escola aprendre coses i a
trobar-me amb els meus companys.
Estic segur que aquest curs
serà molt interessant per a
tots…
Fins aviat!
Família de Xavier Mata

Gràcies, Miquel!
Aquesta història va començar
fa molts anys. Ara ja en tens
10. Enrere queden els
records de les pors i dels nervis passats; oblidats en un
racó de la nostra memòria hi
ha tots els mals moments que
vam passar abans de poderte conèixer.
Tu vas fer realitat tots els
nostres somnis, tu vas ser
aquell regal tan esperat i alhora tan desitjat, la nostra
vida va adquirir el sentit que li
faltava en el moment que tu
hi vas entrar.
El viatge que vam començar
anant a buscar-te a Rússia és
un viatge meravellós, ple de
moments difícils i també de
moments extraordinaris on tu,
Miquel, ens has ensenyat a
estimar-te sense esperar res
a canvi, ens has ensenyat a
viure i a gaudir de cada petit
moment de la vida, ens has
ensenyat a lluitar i no llançar
mai la tovallola, ens has ensenyat a riure i també a plorar
i ens has ajudat a fer-nos
grans de mica en mica, pas a
pas.
Aquest viatge encara continua, i tot i que hi ha moments
de dificultats, el volem fer
amb tu.
Sempre endavant!!!
T'estimem molt!!!
Família Castells-López

mic-mic obre bústia

El mundo de Izan
Quiero que entiendan que mi
mundo no es complejo y
cerrado, sino simple. Soy un
niño ante todo y me gusta
jugar y divertirme como los
demás, Ayúdame a entender
las cosas, mi vida puede ser
muy feliz. No te enfades
cuando creas que te ignoro
seguramente estaré centrado : en otra cosa que para mí
es importante; me hace sentir
bien. Intento entender lo que
está mal y lo que es está
bien. Lo que hago no es
contra vosotros, no siempre
entiendo lo que está pasando. Acércate a mí. Aunque
tenga poco vocabulario, a
veces no hacen falta las palabras, es un sentimiento que
tu y yo sabemos. Ayúdame a
ser autónomo. Aunque no lo
creas, aprenderás mucho
conmigo. Puedo ser tu mejor
amigo.
Querido príncipe
Cada día aprendemos más
contigo. Eres un niño muy
listo y estamos muy orgullosos de ti por todos tus logros.
Cambiamos nuestras vidas y
forma de pensar por ti, pero
ha valido la pena. Te aceptamos tal y como eres. Entre el
trabajo y tu colegio estamos
un poco distantes; pero
siempre te tenemos en
mente.
Lucharemos contigo y aprenderemos a conocer tu mun-

do; a disfrutarlo. Entre todos
aprenderemos a vivir lo major
de cada uno. Eres nuestra
vida y te enseñaremos de la
major manera que sabemos.
No podemos vivir tu vida pero
sí esperamos que la compartas con nosostros. No queremos que seas como nosotros: esperamos que seas
mucho más...Te queremos.
Família d’Izan Jurado

Aroa: ha estat un
haver-te conegut!!!

plaer

per tot. A tu, i a la teva família. Els pares, l’Àlex i els avis,
ja que era d’admirar veure
com et tractaven i t’estimaven; d’ells també hem aprés.
Aroa, preciosa, de ben segur
que sempre estaràs entre
nosaltres.
D’una altra manera. Tindrem
la teva essència i recordar les
teves rialles ens farà somriure, estar alegres i obrir el
nostre cor per estimar tal com
tu t’havies fet estimar.
Fina

Aroa, ha estat un plaer
haver-te conegut, poder ser
la teva mestra i compartir
amb tu uns anys d’escola.
M’has ensenyat moltes coses. A tenir més sensibilitat, a
estimar, a ser més observadora, a saber esperar, a
empatitzar, a apreciar les
petites coses, a viure el moment i a estar present, a escoltar els altres, a ser més
soferta, a comprendre millor
el llenguatge corporal, a comunicar-me d’una altra manera, a respectar les necessitats dels altres i a ser més
tolerant. M’has fet riure i has
alegrat els dies transmetentme la teva alegria.
M’ha
agradat poder-nos comunicar
compassant la respiració
amb el contacte i el to corporal. He sentit molta tristesa
en saber que havies mort i a
la vegada gratitud per haverte conegut. Moltes gràcies
05

fem escola

Parlem-ne, del parlar
Una bona manera d’afavorir
l’ús del llenguatge és considerar aquesta facultat cognitiva com el que també és :
una conducta. L’origen del
llenguatge se situa en els
crits i gesticulacions necessàries per a la supervivència de l’espècie i en el
compartir experiències en el
si del grup.

Ens comuniquem per aconseguir que quelcom canviï
en l’entorn físic immediat o
en la ment de l’altre.
Aquesta perspectiva ens
proporciona una estratègia
com a educadors en la interacció amb els nens que
aprenen a parlar o a comunicar amb dificultat.

Si per sobreprotecció o
presses ens avancem als
desitjos del nen, prevaldrà
la llei del mínim esforç comunicatiu. Quan l’objecte
desitjat (joguines, aliment,
beguda, llaminadura...) es
proporciona abans de la

06

demanda o sempre es té a A l’escola habilitem l’entorn
l’abast, per què dir res ?
de manera que els objectes
o bé estiguin enlaire en un
prestatge o dins de l’armari
per tal d’afavorir la indicació, el signe que el representa, la paraula etc. Intentem sovint proporcionar triNo es pot confondre el fet es dins de les activitats, i ,
d’agafar una cosa o de des- cadascú al seu nivell, s’ha
plaçar-se cap a allò que els de manifestar.
crida l’atenció com un acte
comunicatiu. Sí que l’acció
en concret ens informa de
l’interès del nen, però no es
cap acte deliberat envers
l’interlocutor. Sovint, quan
interrupcions
es proposen eines o ajudes Practiquem
estratègiques
de
cançons,
per a la comunicació, la resde
seqüències
d’esdeveniposta dels adults que el coneixen és que ja saben el ments i de jocs psicomoque vol el nen, que ja s’en- tors, estimulant la demanda
continuïtat
fins
a
tenen, que el nen és autò- de
nom i que agafa el que ne- concloure l’activitat.
cessita. Aquest equilibri i
funcionalitat es trenca ràpidament quan es canvia de
context (vacances en un
lloc nou) o apareix una per- Les sorpreses també prosona que no coneix el nen. voquen llenguatge. L’aparició i desaparició del propi
rostre (el joc del Tat) així
com la construcció i destrucció d’una pila de peces,
són exemples de jocs infantils que es basen en sorprendre dins d’una estructura coneguda i previsible. Els
canvis en les rutines segur
que criden l’atenció i afavoreixen l’expressió.

fem escola

Parlem-ne, del parlar
que tenim davant dels nas- seu voltant i en siguin conssos, a veure si algú ens aju- cients.
da.

L’error deliberat dins d’una
activitat apresa, a més de
fer riure, fa parlar o comunicar. Quantes vegades ens
equivoquem els mestres
parlant o escrivint quelcom
a la pissarra i de cop i volta
s’escolta un aldarull monumental. Va doncs, equivoquem-nos expressament de
tant en tant. Sé que vol un
flam, trec una pera; em demana el cotxe de bombers,
li passo el camió; avui vol la
samarreta del Barça, ensenyo la de handbol; vol pintar
el dibuix de color verd, li dono el blau, etc

Els descuits ens obren altres camps. Es pot ser tan
despistat que, sense voler,
no s’hagi posat el got a taula. Anem a banyar-nos i no
recordem de posar els aneguets. Volem engegar el
televisor i no hi ha el comandament a mà (bé, això
ja passa de natural) .O manifestar obertament que no
sabem on és algun objecte

Estratègies a part, reforçar
positivament les produccions del nen, així com anomenar de manera constant
els objectes, fets i accions
del món que l’envolta, és
cabdal per bastir el procés
d’adquisició del llenguatge.

I, per acabar, facilitar l’aprenentatge de l’ús d’un sistema de comunicació alternatiu o augmentatiu, ja sigui
alguns signes manuals o la
indicació de pictogrames o
tangibles per tal de donar
espai per a l’expressió.

Malauradament, no sempre
s’adquireix el llenguatge
quan hi ha greus dificultats.
Llavors hem d’oferir un entorn molt explícit, ple de pistes visuals i tangibles que
acompanyin el nostre dis- Rosa Esteve (logopeda)
curs verbal.
Els símbols pictogràfics utilitzats en l’article són propietat de CATEDU (http://
catedu.es/arasaac/)
sota
Estructurar les activitats en llicència Creative Commons
rutines i anticipar-les mitjan- i han estat creats per Sergio
çant senyals tot afavorint la
Palao. També hi ha un símcomprensió dels esdeveniments. Ensenyar la causa- bol del Diccionari Temàtic
efecte a través del joc i d’al- Bàsic en Llengua de Signes
tres activitats de la vida dià- Catalana de Ponent d’Ignasi
ria per tal que siguin prota- Martín i Maria Lluïsa Alvagonistes d’alguns canvis al rado.
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fes clic
www.dincat.cat
El grup DINCAT

(Discapacitat Intel·lectual de Catalunya) el formen entitats sense ànim
de lucre que treballen en
el camp de la discapacitat intel·lectual. Agrupa
més de 300 entitats que
defensen els drets i donen serveis a les persones amb discapacitat
intel·lectual. És una organització al servei de
les persones amb discapacitat intel·lectual i les
famílies i una eina eficaç
per a les entitats associades.
Dins la pàgina
web de DINCAT
hi ha un apartat
per les Famílies,
on es defensa i
se’ls dóna servei per tal de millorar la seva
qualitat de vida i
d’aconseguir una
societat inclusiva
on es valori la
diferència.
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Serveis a les famílies
Dincat actua normalment per mitjà de les entitats associades, que
presten serveis a les
persones i famílies i
defensen individualment
els seus drets.
Els representants de les
famílies en aquestes entitats conformen l’àrea
de Famílies i Associacionisme de la Federació,
l’objectiu de la qual és
promoure l’associacionisme i la participació de
les famílies en les entitats associades, així
com la planificació, exe-

cució i seguiment de
campanyes d’incidència
política en defensa dels
drets del col·lectiu.
Per altra banda, Dincat
desenvolupa el Programa d’Atenció Familiar
(PAF), que dóna suport
a la tasca d’atenció a
famílies que duen a terme les entitats associades, i ofereix informació i
serveis a les famílies
que s’hi apropen.

fes clic
www.dincat.cat
Cal parar molta atenció
al Programa d’Atenció
Familiar (PAF) en què es
desenvolupen un conjunt
d’activitats (grups de su-

port familiar, informació i
orientació a les famílies,
servei de Respir, Trobades amb les famílies...)
dirigides a les famílies,

amb l’objectiu que se
sentin acompanyades al
llarg de la seva vida.

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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coses que es fan

L’aula dels blaus 2
ANEM A CAVALL
Aquest curs, els dijous al matí anem a l’Hípica la Tossa el Jordi, l’Elena,
l’Aitor, el Rafael i l’Ízan dels Blaus 2, i també ve a caminar el Marcos dels
Carbasses.
La Fina, la Judit i la Mireia ens porten amb la furgoneta de l’escola fins a
l’hípica. Durant el viatge ja estem molt emocionats.
Quan arribem allà, ens hi esperen la Marta i la
Núria i elles ens ajuden a agafar la capçada i la
corda i anem a buscar la Nina i la Rusty. Són
dos ponis molt eixerits. La Nina és blanca i la
Rusty té taques marrons i blanques. També hi
ha la Petra que és una mica més gran i de color
marró fosc.
Les raspallem i els netegem les potes, després els posem el suador, el
salvacreus, la sella i les regnes.

Quan ja els tenim a punt, ens posem el casc i anem cap a la pista.
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coses que es fan

L’aula dels blaus 2
A la pista muntem per torns, i llavors hem de dir
“arri” perquè comencin a caminar i “so” perquè parin. A vegades anem al “pas”, ben tranquils, però
també ens agrada anar al “trot”. Llavors ens hem
d’agafar molt fort a les regnes i tenir els peus ben
posats als estreps per no caure. També fem
circuits i hem de fer passar el cavall per un lloc en
concret o fer-lo girar cap a la dreta o l’esquerra,
seguint les indicacions de la Marta i la Núria.

Quan hem muntat tots, anem a treure tots els estris dels cavalls i, per
agrair-los la feina ben feta, els donem pastanagues o
pomes.
Tornem molt cansats però molt contents a l’escola.
És molt divertit anar a muntar a cavall !
13

coses que es fan
L’aula dels carbasses 2
SENSACIONS
L’Aula de Carbasses-2 us explicarem algunes sensacions que hem tingut a
les activitats extraordinàries que hem fet des de principi de curs.
EXCURSIÓ
A l’octubre, cada any ens agrada sortir a l’aire lliure i gaudir
de la natura a la tardor (bé,
enguany la tardor anava amb
retard...).
Vàrem anar a Collbató, on el
dia prometia ser assolellat.
Amb la furgoneta ens traslladàrem fins a Can Mimós, al peu
de la muntanya de Montserrat:
quin
paisatge més bonic!
El Javi i l’Ester ja ens esperaven. Un petit grup va
anar a passejar tot seguint un camí, mentre els altres
van descansar a dins la casa.
Després de dinar vàrem fer la Castanyada, i va venir
la Castanyera a portar-nos castanyes per a tots.
Molt contents de les sensacions de què havíem
gaudit, vàrem retornar a l’escola molt agraïts per
l’hospitalitat que ens varen donar.
Ja estem esperant la propera excursió, que serà al
mes de juny...
SETMANA MUSICAL

Al novembre, coincidint amb Santa Cecília, patrona del músics, la nostra secció organitza una setmana plena d’activitats relacionades amb la música: La
Setmana Musical.
L’objectiu és oferir una setmana d’activitats diferents a les habituals i dins
l’àmbit musical.
Enguany ha estat dedicada als instruments de vent. Hem tingut la sort de poder-los escoltar interpretats per diferents músics.
14

coses que es fan
L’aula dels carbasses 2
El Marc ens va portar el saxo. Estàvem molt
emocionats per escoltar el so d’aquest instrument de metall.

Un altre dia vàrem tenir l’oportunitat d’escoltar
l’acordió gràcies al Josep. Quin instrument
més complert!
Ens vàrem quedar bocabadats...
El dimecres va ser un dia molt especial, ja que
vàrem anar a la basílica de Sta. Maria a escoltar
l’orgue. El Jonatan ja ens esperava per fer-nos
gaudir amb el so profund i ampli de l’orgue. Des
de baix ens arribava aquell so tan especial, quina
emoció!

Cada setmana tenim l’oportunitat de fer el taller de So

Aquella setmana va ser molt i molt especial, perquè una
companya nostra, l’Aroa, ens havia deixat.
Durant uns moments la vàrem recordar al nostre costat en
tots els moments que havíem compartit amb ella: estimulació basal i sensorial, fent un suc... i el mateix taller de so.
Sempre hi seràs, AROA!
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coses que es fan

L’aula dels blancs
Aquest curs, a l’àrea de plàstica, estem treballant les arts plàstiques (pintura, escultura, dibuix, collage... ) i els autors de les diferents disciplines.
Cada quadre el descobrim amb un cert misteri i sorpresa, procurant algun moment d'intriga i despertant la curiositat.
La presentació de les diferents obres la fem d’una forma variable, a través d’un
cavallet (cobert, descobert o mig cobert), una transparència, un paper, una projecció, dins d’un marc de quadre o com un regal, etc.
Quan hem descobert l’obra, en fem una anàlisi: reflexionem sobre el que observem, anomenem el que veiem, busquem de quin material està fet i altres característiques.
El primer quadre que hem treballat ha estat La Tardor, del pintor Guiseppe
Arcimboldo. Vam pintar i retallar unes fruites de tardor i cada un de nosaltres va
fer una composició formant una cara. Aquí hi ha una representació dels treballs.
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coses que es fan
L’aula dels blancs
Un altre quadre que hem fet ha estat Vista amb tren, del pintor Murnau.
En aquest quadre vam descobrir que hi ha un tren pintat. Tots dibuixàrem un
tren, que després resseguírem amb retolador negre i el pintàrem amb carbonet.
Després amb el pinzell i les pintures l’acabàrem de pintar.

Una altra obra la vam treballar de forma col·lectiva. Cadascú s’encarregava d’un
dels elements que componien el quadre. El fons el va fer el Dani, la cistella i
l’espelma el Haider, les peres el Franco, l’Issac es va encarregar dels ous, el
Guillem de les ampolles de licor, la Gisela de la llimona i les fulles, el Sergi de
les pomes, l’Anna de les flors, l’Alex del raïm i el Dani es va encarregar de les
taronges.

17

coses que es fan
L’aula dels grocs
La classe dels Grocs hem estat treballant al llarg d’aquest primer trimestre el cos humà,
els diferents aparells i entre d’altres, l’aparell digestiu.
Hem vist que el nostre cos necessita energia per funcionar i que aquesta l’obtenim dels
aliments.
Aquests aliments cal que siguin variats i equilibrats i dependrà de la nostra edat i estil de
vida que necessitarem més d’uns aliments que d’altres. Per exemple, si som encara nens,
necessitarem més proteïnes per créixer; en canvi, si som esportistes, més hidrats de
carboni que ens donen energia.
Hem descobert que aquesta energia que necessitem per viure i créixer s’anomena
nutrient.

Aquests nutrients es classifiquen en quatre grans grups: les proteïnes, els hidrats de carboni, els greixos i les vitamines, la fibra i minerals.
En aquesta roda veiem de quins grups cal menjar-ne més per tal de tenir una dieta ben
equilibrada. Per saber-ho cal mirar l’espai que ocupa cada grup. Per exemple, cal menjar
més del grup de les vitamines, la fibra i els minerals, ja que l’espai que ocupen és més
gran que no pas la part dels greixos que és ben petita.
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coses que es fan
L’aula dels grocs
També hem vist que cal menjar cinc cops al dia, esmorzar una mica a casa i a l’escola,
dinar, berenar i sopar, a part de fer exercici i beure molta aigua.
Per acabar el tema, la classe dels grocs i els verds vam anar a fer una visita al mercat. Ens
van explicar quins aliments venien a cada parada i quins eren els més saludables.

Per finalitzar la visita, ens van convidar a fer un esmorzar ben equilibrat, ja que contenia
aliments dels quatre grups de la roda.
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coses que es fan
Aula dels carbasses 1
Els Carbasses 1 som els més petits de l’escola. Al setembre vam anar introduint
les rutines que anirem seguint aquest curs. També hem conegut un parell de
personatges que per a nosaltres són força importants: el titella Pau i el Patufet.
El primer ens espera cada matí per donar-nos la benvinguda, l’altre ens explica
un conte cada setmana.

L’octubre ens va portar les fulles dels
arbres, les vam tocar, vam fer un mural
molt bonic per decorar la classe i vam
acabar al costat d’una castanyera que
ens va portar castanyes calentones.

Al desembre ens va visitar un altre
personatge molt especial, Sant Nicolau! Amb una túnica de vellut granat i
una llarga barba blanca. Va ser l’inici
d’un mes fred però a la vegada ple
d’emocions.
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Aula dels carbasses 1
A la classe vam fer un gran
ninot de neu. La classe es va
omplir de papers per reciclar:
vam quedar colgats. De mica
en mica els vam anar posant
dins un sac blanc. Havíem
donat forma al ninot de neu!
El següent pas va ser molt important: posar-li ulls, nas, un
gorro amb una borla i botons.
Ja era un nen com nosaltres! Tot el desembre ens va fer
companyia a la classe i, quan van arribar les vacances de
Nadal, un ninot de neu més petit ens va seguir fins a casa.
A mesura que el fred es feia ben viu, dels boscos de la nostra comarca va arribar el Tió! Quina alegria que vam tenir! L'abrigàvem ben abrigadet i li donàvem
mandarines, pomes i tot el que arreplegàvem. A la nit, quan tot era foscor i silenci, el nostre tió s’atipava de valent!
L’últim dia del trimestre el vam fer cagar donant-li cops de bastó i cantant la seva
cançó.

Ara ja ha començat un nou trimestre, però us volíem explicar tot el que ens ha
passat al primer trimestre a la classe de Carbasses 1.
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L’aula dels liles
PROJECTE SONAESCOLA A LILES
Aquest és el primer curs escolar que a l’aula de Liles participem en el Projecte
SonaEscola, impulsat per l’Escola de Música i l’Ajuntament d’Igualada.
L’Escola Municipal de Música d’Igualada és un servei educatiu i cultural de
l’Ajuntament d’Igualada i es considera important que aquest servei es pugui fer
extensiu al major nombre de persones de la Ciutat.
És una activitat adreçada a nens i nenes per tal de facilitar l’accés a una tipologia de pràctica i vivència musical que complementi l’assignatura de música. El
tipus d’activitats que es realitzen no tenen com a objectiu el fet de treballar la
lectura musical ni els continguts més teòrics de la música. Es potencien els
aprenentatges que fomenten la imitació i la memòria tot adquirint valors que
fomenten l’atenció, l’actitud de col·laboració vers el conjunt i la responsabilitat
que comporta el treball individual dins del grup classe.
Cada dilluns al matí, l’Adela,
mestra de l’escola de música, ve
a l’aula de liles i ens ensenya
instruments de petita percussió i
Orf. Treballem el ritme, la melodia i elements expressius, tot
tenint en compte la posició del
cos.

Cantem cançons de repertori popular i tradicional proper a l’alumnat, tot donant
una especial rellevància a la improvisació dels alumnes. Ens movem per la
classe, fem ritmes, cantem moltes cançons i fins i tot realitzem jocs per treballar
diferents elements musicals i aprenentatges instrumentals.
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L’aula dels liles
Una de les coses que ens agrada més fer quan ve l’Adela és cantar. Aquesta és
una de les cançons que hem après:
DIU QUE QUAN…
T. Diu que quan seré gran
un ofici hauré de fer,
penso jo: què seré?
1. Sabater potser.
fer sabates dia i nit
Deurà ser molt avorrit.
T. No em fa el pes, ben mirat,
deu ser molt cansat.
2. Moliner potser.
Traginant els sacs de blat,
sempre blanc i enfarinat...
3. Advocat potser.
Sempre haver d’enraonar,
el cervell deu assecar...
4. Professor potser.
Sempre a classe haver d’anar,
no m’acaba d’agradar...
5. Metge doncs potser.
Visitar sempre malalts,
curar grans i veure mals...
6. Un gandul potser.
Panxa enlaire dia i nit,
Sense fer res de profit...
No fer res, ben mirat,
deu ser molt cansat!

Finalment comentar que estem molt contents i il·lusionats perquè a finals de
maig ens trobarem totes les escoles d’Igualada que també participen en aquest
projecte i tots junts, a l’Ateneu Igualadí, podrem compartir tot allò que al llarg del
curs hem après.
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L’aula dels turqueses
ELS TALLERS DEL CURS 2013-14
Tal i com hem fet en altres cursos, els alumnes de Grocs, Turqueses i Blancs fan
tallers manipulatius els dimarts a la tarda.
Els tallers escollits aquesta vegada han estat: cosir, ceràmica i fusta.
Aquests tallers tenen una durada de tres mesos i són rotatius. A cada taller hi
participen els alumnes de totes tres aules.
Avui us explicarem el que fem al TALLER DE FUSTA:
Els objectius que ens plantegem al taller de fusta són entre d’altres :
 Desenvolupar la motricitat fina.
 Desenvolupar l’autonomia personal
 Adquirir un bon ritme de treball
 Millorar l’atenció i concentració
 Saber treballar en equip
Hem de dir que des de bon començament la motivació dels alumnes va ser
present a totes les sessions, perquè alguns ja havien demanat de fer un taller
d’aquest tipus.
I van començar a treballar......
Primer van marcar tot un puntejat amb un clau al
voltant d’una fusta quadrada. Una vegada fet el
marc a la fusta, cada alumne va escollir el dibuix o
les paraules que volia posar dins del quadre.
Així, l’Alex, el Joan Manel, la Laura i el Dani van
escollir noms de jugadors de futbol (Messi, Neymar, Iniesta…).

D’altres van escollir un dibuix concret: el Raúl un
tractor, el Haider un cotxe, l’Ivan un drac, la Gisela
un peix, l’Aaron una lluna… i el Sergi va marcar el
seu nom.
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L’aula dels turqueses
Quan ja tenien marcat el dibuix començaren
a clavar claus (petits) primer en el marc de
la fusta i després van anar omplint la figura
o el dibuix.

La veritat és que al començament van fer
malbé molts claus, però de mica en mica
han millorat molt i no fan servir tant les
alicates.

Quan va estar tot acabat, van netejar la
fusta amb paper de vidre per deixar-ho tot
polit .

La tasca ha estat molt motivadora per als alumnes i han mostrat un bon nivell
d’atenció i concentració.
La Classe de Turqueses
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L’aula dels vermells
Aquest curs, l’aula dels Vermells treballem una activitat nova: la Tutoria. Hi aprenem a conèixer-nos com a grup. Intentem que, a poc a poc, els nois i noies
prenguin consciència del grup al qual pertanyen.
La cohesió del grup és l’objectiu principal que volem aconseguir i que tots els
que en formem part en siguem una mica conscients.
L’estructura de l’activitat és la
següent:

L’activitat comença amb una cançó
de benvinguda.
Ens posem en rotllana!!!

i amb l’ajuda d’un micròfon ens presentem…

...diem el nostre nom i l’aula a la qual
pertanyem…
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L’aula dels vermells
Cada alumne passa el micròfon al company que vol.

A mesura que l’activitat va avançant, oferim als nois i noies diferents objectes,
dibuixos... Ells han d’escollir el seu objecte, pictograma... i reconèixer-lo. Tenim
diferents dibuixos i objectes com una flauta sonora per al Lukas, una pilota per a
la Carmen, unes ulleres per al Daniel, un xiulet per al David, colors per a la
Gina, un equip de música per al Jesús i un batut per al Marcos. Tots ells han triat
el seu objecte o pictograma.

Mireu el Lukas i la Gina !!!
L’activitat es realitza cada quinze dies, perquè es combina amb l’activitat de
massatges, i us hem de dir que té molt èxit!!!!
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L’aula dels verds
SER O NO SER, AQUESTA ÉS LA QÜESTIÓ.

És el segon curs que a l’aula dels Verds fem teatre. En aquest camí ens acompanya el Víctor, especialista en arts, director de Teatre Nu. Ell ens guia pel món
de la interpretació, de la creativitat i de la imaginació.
Enguany, també ens acompanyen alguns alumnes de l’aula dels Liles.
Hem trobat un article de TOTS ELS PAPERS DE L’AUCA que ens ajuda a
entendre el perquè fer teatre a l’escola.
“El teatre, eina pedagògica de primer ordre:
. Afavoreix i millora l’expressió oral.
. Eixampla els coneixements lingüístics, i també aquells no estrictament lingüístics.
. Reforça la concentració i la capacitat de memorització.
. Amplia el bagatge cultural de l’alumne.
.Contribueix a l’expansió afectiva de
l’alumne, i també a la seva integració”.
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L’aula dels verds
El teatre és afavoridor:
. Perquè és una activitat lúdica.
. Perquè ajuda a aprendre a escoltar.
. Perquè reforça la memòria.
. Perquè és desinhibidor.
. Perquè enriqueix el vocabulari de l’alumne .
. Perquè ajuda adquirir una bona dicció.
. Perquè ajuda a desenvolupar i millorar l’expressió
oral de l’alumne i la seva capacitat de comunicació.
. Perquè ajuda a conèixer i practicar diferents usos
i registres de la llengua.
. Perquè permet millorar l’eficiència i la comprensió lectores.

I en definitiva... allò que tots i totes volem i necessitem:
. PERQUÈ REFORÇA L’AUTOESTIMA!!!

Cada dijous, ens transformem en
altres personatges i vivim altres
vides guiats pel Víctor, que sap
treure el millor de tots nosaltres.
Gràcies, Víctor.
29
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Les
festes1
Els blaus
Cada dilluns a la tarda, els Blaus1 fem música.
Per començar, agafem les nostres cadires i seiem en cercle, i mentre sona la
cançó de la “Rotllana”, ens donem les mans i ballem.
Amb la cançó de les
“Bombolles” aprenem a

bufar. A més ens ajuda
a

concentrar-nos

per

començar la classe.

Després ve la cançó “On són...”, amb la qual
descobrim i identifiquem les parts del nostre
cos.
Quan sona la cançó “Mans” i “Peus”, movem
les mans amunt i avall, i d’esquerra a dreta.
La cançó que més ens agrada és “Piquem”, perquè agafem un tambor i el fem
sonar.
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Els blaus 1
La cançó següent que sona és “El sí i el no”; amb aquesta aprenem a dir sí i no
amb el cap i amb el dit.
L’altra cançó que ens fa gaudir molt és la del “Ping-Pong”; agafem pilotes de
Ping-Pong i juguem amb elles al ritme de la cançó.

I, per acabar, ens acomiadem amb “Adéu amic”. Amb aquesta cançó ens agafem de les mans, ballem tots junts, ens diem adéu i sabem que s’ha acabat la
sessió de música.
Els dilluns a la tarda ens ho passem molt bé i tornem a casa amb un somriure
d’orella a orella.
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TVA
ELS TALLERS A TVA
Treballem el cuir
Aquest curs, els alumnes de TVA treballem el procés de la pell tant a nivell
pràctic, fent un taller on s’elaboren
diversos objectes en cuir, com a nivell
teòric, a través de la història de l’adob

de la pell a la nostra ciutat: fent passejades pel barri del Rec, observant
edificis emblemàtics i visitant els Museus de Cal Granotes i el de la Pell. S’han fet visites guiades
on els nois i noies han pogut observar de manera entenedora tot el que s’havia treballat prèviament a l’aula sobre el procés que segueix la pell fins a convertir-se en cuir, i tots els oficis que al
voltant d’aquest procés es generen.
També, i dins el mateix tema, s’han realitzat dos
tallers a càrrec de persones especialitzades.
El primer el vam fer el 14 d’octubre quan vam

rebre la visita de la Sra. Mª Teresa Lladó, una
artista del cuir de la nostra ciutat , que molt amablement ens va portar diversos tipus de cuir per
tal que els nois i noies el poguessin observar i
ens va explicar quines eren les millors parts per
a treballar-lo.
També ens va ensenyar diferents eines i el seu ús, i a la
vegada ens va donar idees per aplicar-les al nostre taller.
El 13 de novembre vam anar tots a l’Escola Gaspar
Camps, on vam realitzar un clauer i una peça nadalenca
amb cuir.
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Allà vam poder tocar pells de diferents
animals i observar-ne les característiques. També vam poder veure alguns
dels treballs realitzats pels alumnes
d’aquesta Escola d’Art.
En el moment de tancar l’edició de la revista queda pendent una visita a l’Escola
d’Adoberia d’Igualada.

Taller floral de Nadal

El 16 de desembre les Sres. Sílvia i Carme, de la floristeria
Kentia, van visitar-nos per a realitzar un taller floral on cada noi i noia havia de fer el seu propi
centre de Nadal. Van portar diversos materials i guarniments i van guiar pas a pas al alumnes
en el procés d’elaboració. Va ser un taller molt participatiu i motivador per als alumnes .
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La teca
HOLA A TOTS I TOTES. DES DEL MENJADOR, US DONEM UNS CONSELLS QUE US PODEN
AJUDAR EN L’ALIMENTACIÓ DELS INFANTS.
Cal potenciar...
• El consum de fruita fresca i de temporada, com a postres habituals dels àpats i com a
complement d’esmorzars i berenars.
• El consum de verdures i hortalisses de temporada en el primer plat i/o com a guarnició
del segon plat dels diferents àpats, a més de garantir la presència habitual d’amanides.
• El consum de llegum i de fruita seca crua o torrada sense sal.
• El consum de farinacis (pa, pasta, arròs...) integrals.
• El consum de lactis desnatats o semidesnatats i, principalment, en forma de llet, iogurts i formatges.
• La presència de pa, preferentment integral, en els diferents àpats.
• L’ús de l’oli d’oliva.
• El consum d’aigua com a beguda bàsica i vital, tant en els àpats com entre hores.
• Un estil de vida actiu que inclogui un mínim d’una hora d’activitats d’intensitat moderada/intensa (caminar, córrer, jugar al parc, fer esport, etc.).
És important...
Repartir bé els àpats al llarg del dia
• Entre 5 i 6 àpats:
• Primer esmorzar a casa, segon esmorzar a l’escola, dinar, berenar i sopar
• Ens ajudarà a equilibrar l’alimentació al llarg del
dia i a evitar llargues estones sense menjar o ingestes massa abundants.
El primer esmorzar
• És l’àpat que inaugura el dia i ens posa en marxa.
• És convenient que sigui complet: Llet o derivats desnatats o semidesnatats + pa, cereals d’esmorzar rics en fibra + fruita. Una bona opció per al segon esmorzar és un entrepà.
Tenir cura de la varietat al llarg de l’any
• Cal disposar d’aliments de tots els grups bàsics (farinacis, fruita, fruita seca, verdura,
llegum, lactis, carn, peix, ous, oli d’oliva… i aigua) i presentar-los i preparar-los de diferents maneres.
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El racó de l’esplai
L’ESPLAI SE’N VA AL TIBIDABO
Ja feia una setmana que ho esperàvem amb il·lusió i alegria, i és que quan s’apropa una
activitat com aquesta tots ens posem una mica nerviosos a mida que s’atansa el dia.
Finalment quan arriba el dissabte, anem a l’escola ben preparats per passar un dia divertit amb la resta de companys de l’esplai. Aquest cop anàvem al Parc d’atraccions del
Tibidabo, i aquesta és una sortida que a tots ens agrada molt.
Només arribar, trobem els cotxes de xoc. Tots hi volem pujar, i en començar a donar
voltes i a xocar amb els altres s’engeguen les rialles i les persecucions entre nosaltres
mateixos. Quina plorera alguns, quan s’apaga tot i ens indiquen que hem de baixar!
Anem cap al vaixell pirata... Alguns confiats no esperaven que anés tan ràpid, d’altres
s’atreveixen a deixar volar les mans!!
Continuem al tren Express... i donem
unes quantes voltes a gran velocitat, xisclem i ens divertim i en volem més i més.
Ep! Els grans volen anar al túnel del
terror! Quina por! Els més valents se n’hi
van i la resta visitem el castell on també
trobarem sorpreses espantoses!!!
Amb tants descobriments i emocions,
se’ns obre la gana i ens tornem a reunir
tots per dinar. Així reposem una mica i
ens preparem per a les últimes hores al
Parc.
Per acabar, la muntanya russa, el tren de
la mina... ufff!!! ja va sent hora de marxar,
però abans tornem als cotxes de xoc i ens
acomiadem del parc a cop de volant i
rialles.
Ara ja sí, tornem al bus... i després de tanta emoció i passejada es respira un ambient molt més calmat. Alguns ja dormen i
tot! A Igualada, ja ens esperen els pares.
A tots ens torna la il·lusió d’explicar-los com ha anat, que ens hem divertit d’allò més i
que voldrem repetir-ho un altre dia!
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Sortides i excursions
La secció de TVA, va fer el dia 19 de setembre, una sortida per visitar els edificis més representatius del barri adober i el Rec, per encetar el projecte de treball sobre la pell i el cuir.
El dia 20, els mateixos alumnes van anar a la Biblioteca Municipal a triar el llibre que hauran de
llegir i posteriorment comentar en el Club de Lectura.
El dia 10 d’octubre i continuant el tema sobre l’adob de la pell, els nois/es de TVA van visitar el
Museu de Cal Granotes.
El 16 d’octubre, les aules de Verds, Grocs, Blancs i Turqueses van anar caminant fins a Can
Macià, on van visitar les vinyes i les caves seguint el que s’havia treballat a les aules sobre el tema de la verema.
Les aules de Blaus 2 i Liles van anar d’excursió a Sant Martí de Tous el dia 28 d’octubre, a
cercar l’home de Gebre, personatge central de
la Cantata que treballen els Liles a l’aula.
El dia 30, les aules de Vermells i Carbasses 2
van anar d’excursió a casa del Jesús Velasco
a Collbató, convidats pel seu pare, Javier, que
porta el taller de So a l’escola. La família va
obsequiar els alumnes amb unes pastes que
havia elaborat la mare i junts van celebrar la
Castanyada.

El mateix dia els nois i noies de TVA, van
fer una sortida a Rubió per visitar la granja
de la Marta. La família ens va atendre
molt bé i, guiats per la Marta, ens va ensenyar totes les instal·lacions i vam poder
veure i tocar els animals. Es va aprofitar la
sortida per menjar els panellets i celebrar
la Castanyada.
L’11 de novembre els alumnes de Grocs i
Blancs van anar al teatre de l’Ateneu a veure l’obra “Charlie i la Fàbrica de Xocolata”. Aquesta
obra va se representada per membres de la Coral Gatzara.
El dia 12 els alumnes de Liles i Blaus 2 van anar al Museu de la Pell a visitar una exposició de
Víbries de Catalunya on van fer un taller.
Els alumnes de TVA el dia 13 van anar a l’escola Gaspar Camps per fer un taller de pell. Els nois
i noies van fer un clauer.
L’aula de Liles el dia 15 va fer una activitat compartida amb els alumnes de l’escola Marta Mata.
El dia 20 les aules de Blancs i Grocs, i el 29 l’aula de Liles van visitar la Biblioteca Municipal.
El dia 12 de desembre els alumnes de TVA van fer una visita comentada per la secció de Clots i
Bombos del Museu de la Pell d’Igualada.
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Festes
LA CASTANYADA
Les aules de Grocs, Turqueses i Blancs van coure castanyes i boletes de coco i per celebrar-ho
van fer una sortida a Can Masarnau, on s’ho van menjar.
Les aules de Carbasses 1 i Blaus 1 van explicar un conte, cantar cançons, ballar i menjar castanyes amb la Castanyera.
Els Liles i Verds van fer un mural de la Castanyera i un taller de manualitats amb castanyes.
Després juntament amb els Blaus 2, van celebrar-ho menjant castanyes.
La resta de grups d’escola i TVA van aprofitar la diada per fer excursions.
SETMANA MUSICAL (del 18 al 22 de novembre)
Les aules de Carbasses 1 i 2, Vermells i Blaus 1 i 2 van dedicar aquests dies a conèixer diferents
instruments fent diverses audicions, saxo, acordió, sac de gemecs, timbal, flabiol i gralla. També
van fer una sortida a l’Església de Santa Maria per escoltar l’orgue. El divendres van fer un taller
de so.
Els alumnes de Verds i Liles van celebrar la diada de Santa Cecília amb un karaoke.
SANT NICOLAU
El dia 5 de desembre Sant Nicolau va visitar l’escola i va portar berenar per tothom. Els nens i nenes
li van cantar la cançó i el grup de Liles i Verds van
representar la llegenda sota la direcció d’en Víctor
Borràs.

NADAL
El 16 de desembre la secció de TVA van fer un
taller floral de Nadal a càrrec de Carme i Sílvia
de la floristeria Kentia. El dia 19 van fer un karaoke i després els alumnes es van trobar els
lots de Nadal a l’aula. Van tancar el trimestre
amb un esmorzar al cafè de l’Ateneu.
El dia 19 es va celebrar la festa de Nadal amb les famílies i amics dels alumnes de l’escola. Es va fer un concert a l’Escorxador. Cada grup va cantar una nadala i
en va fer una representació. La festa va acabar
menjant plegats torrons i neules.
L’endemà, Blancs, Grocs i Turqueses van fer uns tallers i van preparar un esmorzar. La resta de grups van
trobar regals a l’arbre, van fer cagar el tió o l’amic
invisible.
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