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L’ESCOLA ÀURIA . UN GRAN PROJECTE PER A GRANS PERSONES
L’escola Àuria ha complert els seus 40 cursos de servei educatiu i formatiu
que ha donat cobertura a unes necessitats educatives ben especials, la
d’aquells alumnes, nois i noies que presenten en la seva diferència tot un
ventall de necessitats que l’escola ordinària no podia cobrir i quan ho feia
era amb clares mancances.
Un projecte que s’ha alimentat de la vocació i capacitat d’un bon nombre de
professionals que al llarg d’aquest temps han aportat amb el seu treball un
valuós patrimoni que ens ha enriquit a tots, al principi amb una gran
carrega de voluntarisme i a mesura que el temps normalitzava i dignificava
el sector amb gran preparació i professionalitat.
Una realitat que en si mateixa explicita els millors valors d’una comunitat,
uns inicis que varen necessitar de la comprensió de molts igualadins i
anoiencs, ja que el dret ens era encara negat, una realitat construïda sobre
els millors valors de solidaritat i compromís, socis col·laboradors,
voluntaris, homes i dones clarament implicats en un projecte col·lectiu que
des d’APINAS va permetre posar els pilars del que avui es recolza
fonamentalment en un dret indiscutible, el dret a ser educat i rebre l’atenció
que necessites al marge de quines son les teves diferencies i la teva
diversitat com a persona.
A més l’Escola ha estat la mare que ha fet créixer tants projectes com ara
existeixen en l’atenció a les persones amb alguna disminució psíquica a tota
la comarca de l’Anoia. El Taller Àuria, la residència de Els Prats de Rei i el
Servei d’Atenció Precoç, neixen des de l’Escola per cobrir altres necessitats
que s’allunyen de l’etapa estrictament educativa i que entren en els espais
del dret al treball, el dret a una atenció especialitzada i continuada més
enllà de l’edat escolar o la necessària atenció i prevenció dels infants.
Una Escola que avui reuneix un dels millors dispositius d’educació especial
del país, amb un equip multidisciplinari format per professionals de gran
capacitat i demostrada experiència que d’una forma discreta però efectiva
eduquen als infants més desprotegits del nostre imaginari social, aquells
que presenten més mancances i més dificultats, un projecte avui tant viu
com fa 40 anys i tant ple d’il·lusió i compromís com el primer dia, amb un
paraigües institucional : APINAS que cada dia lluita per dotar de més
serveis i de millor qualitat el territori de l’Anoia i al servei de les famílies i
de la comunitat en general.
Recordar a tots els protagonistes d’aquesta gran empresa col·lectiva seria
impossible sense caure en alguns errors, per això em limito a donar les
gracies a tots aquells que en un moment o altre han contribuït en aquest
gran projecte i per la possibilitat que he tingut de formar part d’aquest
equip.
Jordi Aymamí i Roca
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ANYS DE
L’ESCOLA ÀURIA
Amb

motiu del 40è aniversari, al

llarg d’aquest curs, del funcionament
del

nostre

centre,

esteu

tots

convidats, el dissabte dia 19 d’abril, d’onze a una del
migdia a la
“JORNADA DE PORTES OBERTES A L’ESCOLA”.

Obrirem l’escola a tothom per tal de mostrar
activitats, materials, mètodes de treball i espais
actuals, així com del procés de transformació del
nostre centre.
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Aquest curs participem en un seminari organitzat per l’EAP,
Equip d’Assessorament Psicopedàgogic, que va adreçat al
professorat d’educació especial de l’Anoia.
És un espai de formació i intercanvi d’experiències en els
diferents àmbits d’intervenció, dins les diferents modalitats
d’educació especial.
Des de l’EAP se’ns va proposar organitzar una d’aquestes
trobades a l’escola, per tal de donar-la a conèixer.
Els vam ensenyar les diferents aules i espais. Amb el
suport d’un Power Point els vam explicar: de quins serveis
disposem; com ens organitzem: els criteris d’agrupament
dels alumnes en les aules, etapes d’escolaritat; les
activitats específiques que realitzem ( hidroteràpia,
hipoteràpia, handbol... ), metodologies de treball que
apliquem, professionals que intervenen ...
Vàrem fer especial incidència en la importància de l’aspecte
terapèutic, de salut i benestar per tal d’afavorir el
desenvolupament integral dels nostres alumnes.
Va ser interessant compartir la nostra realitat, inquietuds i el
nostre treball amb altres professionals del mateix àmbit
des d’una perspectiva diferent.
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Hola a tots i a totes!!
Som en Sergi, la Jenni, en Quim i la Mònica, reporters per un dia! i amb tota la nostra il·lusió us
volem explicar tot el que hem fet aquest trimestre:
Hem anat disfressats de TV, a la rua del Barri Montserrat, i vam quedar primers !!
Vam sortir a conèixer Rubió, allà vam veure els molins eòlics, semblaven un ventilador gegant!!
També hem anat a descobrir, tot fent de reporters, les novetats de la nostra ciutat !!
I ens ho vam passar molt “xaxi” fent marcs de fotos i triant quina foto volíem emportar-nos !!!!!
Però el dissabte més Xulo ha sigut l’excursió al Cosmocaixa!!!, els experiments, al bosc amazònic, els
instruments,el planetari i...l’ Einstein!
Ens ho vam passar genial!!!
Així us proposem que jugueu al nostre PETIT MEMORI!!!!
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Festes i Tradicions que s’han celebrat a l’Escola
Dijous Llarder: les aules de Carbasses, Blaus, Roses i Verds 2 van preparar i
menjar “remenat d’ou i botifarra esparracada”.
Els Grocs, Blancs, Vermells, Liles i Verds 1 cadascú va portar un entrepà de
truita i botifarra i van anar a menjar-se’l al Parc de Vallbona. I els de TVA per
grups es van preparar el berenar, uns van tallar la botifarra, uns altres van fer
el pa amb tomàquet i uns altres les truites.
Carnestoltes: amb la participació de tota l’escola. Donat que feia temps que no
plovia varem invocar la pluja. Tots anàvem disfressats amb motius d’aigua. Els
de TVA varen preparar el tòtem i la xarxa per penjar-hi les propostes per
estalviar aigua.
Pasqua: cada secció escolar va fer les mones
Del 10 al 14 de març els Carbasses, Roses, Blaus i Verds 2 varen celebrar “La
setmana dolça” amb tastets dels diferents ingredient de la Mona.
Excursions
El 7 de març, excursió al Museu Marítim de Barcelona (Grocs, Blancs,
Vermells, Liles i Verds1).
El 14 de març, excursió a l’Observatori Meteorològic de Pujalt (TVA)
Visites i sortides
El 27 de febrer, els alumnes de TVA visitaren a la senyora Antònia Ribas per
fer-li una entrevista i els va ensenyar els locals on va començar l’Escola Àuria.
Activitats organitzades per l’Ajuntament o altres entitats.
Audicions Musicals a l’escola (Roses, Carbasses, Blaus i Verds 1): el 26 de
gener, trombó.
Audicions musicals a l’escola de música ( Blaus i Carbasses):el 6 de març,
percussió
Els Blancs i els Grocs els divendres a la tarda i els Liles i els Verds 1 els
dimarts a la tarda, fan un taller d’handbol amb entrenadors del club Handbol
Igualada.
Els Grocs els dimarts a la tarda continuen fent el taller de teatre amb la Roser
Angulo.
El 14 de gener, els Grocs van fer un taller a l’escola de “Micado”.
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El 25 de gener, els de TVA van a fer l’activitat “Coneguem altres cultures a
través dels sentits”
El 30 de gener, els Blaus, i els Carbasses el 31, van anar al teatre de l’Ateneu a
veure l’obra “Nens al Pati”, del grup de teatre Samfaina de colors. Organitzat
per la Diputació de Barcelona.
Activitats compartides amb altres escoles o entitats
El 28 de gener, alumnes de la classe dels Verds 1 van anar a l’escola de
l’Ateneu Igualadí a assajar les cançons de la cantata de la UDI juntament amb
els alumnes de la classe de les Aranyes de 2on de primària.
El 4 de febrer amb el professor de percussió corporal, Marcelo Rosero,
repassaren els ritmes de la UDI a l’escola.
L’ 11 de febrer els alumnes de l’Ateneu van venir a l’escola a visitar-la i a
assajar de nou les cançons.
El 27 de febrer, els de la classe dels Verds 1 juntament amb altres escoles
d’Igualada van participar a la Cantata de la UDI de ritmes i percussió corporal.
El 2 de març, es va participar ( Grocs, Blancs, Liles i Verds1) en la “Jornada de
l’handbol base” al poliesportiu de les Comes. Organitzat pel Club Handbol
Igualada.

Formació permanent
El 14 de gener i el 25 de febrer dos professionals van fer el “Seminari de TIC
per a l’atenció a la diversitat i a les necessitats educatives especials”.
El 16 de gener dues mestres varen assistir a la I Jornada de presentació i
explicativa del Projecte lingüístic de centre. Organitzades pel Departament
d’Educació.
El 17 de gener dos mestres participen en les sessions de treball: Les TIC en un
centre docent de secundària. Formador Josep Maria Esteve director de l’IES de
Sant Sadurní d’Anoia. Organitzat dins del pla de formació de l’Anoia.
El 23 de gener dues professionals van anar a la xerrada “Quins reptes ens
planteja l’adolescent d’avui?” a càrrec de la Sra. Hebe Tizio, Psicoanalista i
Professora de la Universitat de Barcelona. Organitzat per la Comissió de
l’Adolescència de l’Anoia.
El 31 de gener dues persones de l’equip varen anar a una activitat que duia per
títol “Una escola per tots, com pensar-la?” on s’abordava el tema de l’escola
inclusiva. Organitzat per IPB (Institut per a la Clínica Psico- social Barcelona)
El 19 de febrer dues professionals participen en el taller Solucions sistèmiques,
espai per a la supervisió de casos de situacions escolars difícils (alumnes,
mestres, famílies) a càrrec de Carles Parellada del ICE de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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El 22 i 23 de febrer dues mestres participen al seminari Suport Conductual
Positiu (un enfocament per tractar les conductes problemàtiques a l’escola). A
càrrec del Dr. Robert Horner. Organitzat per APPS (Federació Catalana Pro
Persones amb Retard Mental)
i GIEE (Grup d’Investigació en Educació
Especial)
El 25 de febrer un mestre assisteix a la xerrada LOE: d’un currículum per
competències a les competències a l’aula, al Centre Cultural de Martorell.
Organitzat pel Departament d’Educació.
El 28 de febrer dos mestres participen en el seminari: Les possibilitats
didàctiques dels Blocs TIC. Impartit per Josep Maria Esteve director de l’IES de
Sant Sadurní d’Anoia. Organitzat dins del pla de formació de l’Anoia.
El 7 de març dues professionals assisteixen a la conferència “Dame Contacto.
La Estimulación Basal como camino hacia los niños con comportamientos que
llaman l’atención”, a l’auditori Miramar de Sitges. A càrrec d’Ursula Büker,
psicòloga clínica en un centre de discapacitats a Perzerhaken (Alemanya),
formadora d’Estimulació Basal i col·laboradora d’Andreas Fröhlich.
Ens han visitat
Professionals d’altres Centres Educatius.
Professionals de l’ EAP
El Cicle Formatiu d’integració social del IES Milà i Fontanals.
Estudiants del Cicle Formatiu d’Educació Infantil de l’Acadèmia Igualada
Estudiants del Mòdul Formatiu Assistència a la llar.
Els participants del seminari d’Educació Especial que es realitza dins del pla de
formació de l’Anoia.
La Carmen Gordillo responsable de l’àrea d’Atenciò Precoç i Escoles d’APPS
(Federació Catalana pro Persones amb Retard Mental)
Relació amb les famílies
Un grup de pares, de germans i d’alumnes de l’escola han col·laborat en un
estudi que realitza el grup de recerca “Discapacitat i Qualitat de vida” de la
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna per
realitzar el projecte: “Elaboració d’una escala per mesurar la qualitat de vida de
les famílies amb fills/es amb discapacitat intel·lectual”.
Entrevistes individuals amb les famílies durant els mesos de gener i febrer.
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Posa gomets al voltant de l’antifaç:

Pinta l’Ou de Pasqua:
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Com cada divendres, sortim a passejar. A nosaltres és el
que més ens agrada: aire lliure, moviment, que ens toqui
els sol a la cara, notar l’aire fresc...
Depenent de cada època de l’any ens fixem en coses
diferents; a la Tardor, recollim fulles i anem a llocs on les
podem veure volar. Per Nadal, veiem com va canviant la
decoració de la ciutat. Pels Tres Tombs, anem a mirar els
aparadors on hi ha cavalls i carruatges de xocolata, etc. I
ara últimament, la gent que ens hi acompanya ens va
portar en un lloc molt amagat d’Igualada, però molt divertit:

L’ASCENSOR DELS PARCS
DE VALLBONA I VALLDAURA !!!
Sortim, com sempre, per l’avinguda
Balmes i caminem fins a l’avinguda
Gaudí. Allà hem de buscar un pas de
vianants que ens ajudi a creuar per
arribar prop de la Residència Pare
Vilaseca. Anem carrer amunt fins el Parc de Valldaura. Ja
el veiem !!! És allà al mig de l’esplanada !!! Que gran que
es veu...Pugem de dos en dos i la panxa ens fa rau-rau.
Mentre anem pujant veiem la ciutat com es fa petita i canvia
de color. Els vidres són de color carbassa.
11

La vista des de dalt és fantàstica, i el rètol del mirador ens
indica la situació de diferents llocs de la comarca: el Puig
Aguilera, Tous, la Tossa, l’Espelt...
Tornem tranquil·lament cap a l’escola travessant tot el parc
de Vallbona i baixant pel carrer Comarca.
Quina aventura !!!

Agraïm la col·laboració de les voluntàries que ens
acompanyen cada divendres: Concepció Codina,
Assumpció Freixes, Carme Hontoria, Maria Junyent, Teresa
Padró, Olga Sabat, Imma Riba i Rosa M. Riba.
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A la classe dels roses hi ha arribat un
personatge nou: en Marracàs.
I vosaltres us preguntareu , qui és? I d’on
ve?
Doncs en Marracàs és un gegant que vivia a
Venècia. El gegant Marracàs era molt, molt
i molt gran, també era molt i molt forçut
Un dia Marracàs va anar a Venècia. Aquest
dia plovia molt!!!
Tots els carrers estaven inundats. La
brutícia flotava per tot arreu.
Tota la ciutat es sentia malament amb tanta
brutícia: restes de menjar, bosses de plàstic,
ampolles, llaunes..., estaven molt i molt
amoïnats.
En aquest moment Marracàs que passejava
tranquil·lament tot xiulant, passà molt a
prop del castell i va sentir plorar el Duc.
Marracàs, que era molt bon jan, no s’ho va
pensar dues vegades i va anar corrents a
ajudar al pobre duc que estava amoïnat.
Marracàs, agafà aire i bufà sobre Venècia.
Bufà molt i molt fort.
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L’aigua de les places, carrers i canals es va buidar, doncs
Marracàs va bufar molt fort.
Amb una petita galleda, els habitants de
Venècia van netejar la brutícia fins que tot
va quedar molt net.
El gran Duc de Venècia estava molt content
i agraït a tothom per la seva col·laboració i,
en especial, al gegant Marracàs.
Aquest és el conte que cada dijous es
pot sentir darrera la porta de la classe
dels roses.I ho expliquem així perquè
si obres la porta et trobes immers dins
un món de sensacions.
Sentim com plou , com el Duc remou
l’ambient anant i venint , sentim
plorar la gent , també podem ensumar
la pudor que hi debia haver a la ciutat
de Venècia,etc.
El més emocionant de tot però és
quan apareix el gegant Marracàs en
persona.Com que no us ho podem
explicar en paraules aquí en teniu
unes imatges.
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Els blaus hem tingut, aquest any, l’oportunitat d’anar al teatre de l’Ateneu a
veure l’espectacle “Nens, al pati” del grup Samfaina de Colors.
Què fan els nens al pati de l’escola? Us ho imagineu? Juguen a la xarranca, es
gronxen, baixen pel tobogan...i a part cadascú explica les seves històries, les
seves cabòries... i amaguen els seus secrets!

Un espectacle musical de titelles molt poètic i divertit on apareixen cançons de
tota la vida.
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Et sona els tres tambors? Has cantat mai el rossinyol o la masovera? De
ben segur que sí!
Una que nosaltres cantem a l’aula és aquesta:
El gall i la gallina
Estaven al balcó,
La gallina s’adormia
I el gall li fa un petó.
- Dolent, dolent,
i què dirà la gent?
- Que diguin el que vulguin
que jo ja estic content.

Al teatre hi havia altres escoles de la comarca i junts vam compartir aquest
espai.
Vam aprendre que s’ha d’estar en silenci, no podem molestar ni cridar i així
poder gaudir de la música i les cançons de l’espectacle.
Esperem poder-hi tornar ben aviat!
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PER TERCER ANY ELS VERDS HEM ESTAT ASSAJANT
UNA CANTATA.

AQUEST COP HEM APRÈS TRES CANÇONS: UN MOIX
DALT DE LA TEULADA, EN PERE GALLERÍ I ELS TRES
TAMBORS.

AQUÍ TENIU ELS DIBUIXOS DE QUAN CANTEM TOTS
JUNTS.
17

EL DIA 27 DE FEBRER, ALGUNS DELS COMPANYS LA
VAM CANTAR A CAN PAPASSEIT, JUNTAMENT AMB
ALTRES ESCOLES D’IGUALADA.

I UN DIA, VA VENIR A L’ESCOLA EL MARCELO, QUE ÉS
EL DIRECTOR DE LA CANTATA, I ENS VA ENSENYAR
PERCUSSIÓ CORPORAL.

PICANT AMB LES MANS, AMB ELS PEUS, A LES
GALTES, VAM FER DIFERENTS SONS PER
ACOMPANYAR LES CANÇONS.
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Aquest trimestre a l’àrea de Coneixement del Medi vam proposar als alumnes que
fossin ells qui triessin un tema que fos del seu interès per tal de treballar-lo
conjuntament tot el grup.
Van sortir moltes idees: els
motors, els avions, l’elefant, el
fuster, el camió...Un cop escrits
a la pissarra, cadascú va dir el
que li agradaria
treballar,

del

saber, o
que

havia

proposat. Finalment es va fer
una votació per saber el que
interessava més i, així, va sortir el tema de la fusteria com el que despertava més interès
i curiositat a la majoria.
La veritat és que ens ho hem passat molt bé. Hem après d’on
s’obté la fusta, i tot el procés que segueix des de l’arbre fins arribar a aconseguir un
moble, un llapis etc. També hem comprovat que a l’aula, hi ha un munt d’estris i mobles
fets amb aquest material.
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Tots, però, van manifestar el desig de treballar amb la fusta i utilitzar les eines del
fusters artesans.
Ens ho hem passat d’allò més bé picant els claus amb el martell, cargolant i
descargolant visos, llimant amb la raspa, passant el ribot o serrant amb el xerrac.
Fins ara les activitat proposades han estat molt
motivadores per a tots. Tothom ha pogut
demostrar la seva habilitat amb el martell, el
tornavís, el xerrac etc.
Per acabar el tema, però, hem demanat l’ajuda
dels nostres companys de l’aula dels Blancs. Els
nostres companys realitzen setmanalment un taller de marqueteria i els hem demanat
que ens ajudin a fer un treball amb fusta per portar a casa.

Ruben, Elisabet, Adrian, David i Daniel
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Aquest trimestre, ha estat ple d’activitats
“ extraordinàries “: El Dijous Llarder, Carnestoltes, La
Mona, hem anat d’excursió a Barcelona... i la veritat
es que ens resultava difícil triar-ne només una per
explicar, per això després de pensar-hi força ens
hem decidit per una activitat que fem cada setmana,
el dimarts a la tarda, i que ens agrada moltíssim:
MÚSICA.
Al començar l’activitat, primer de tot, escoltem una
gravació on hi ha diferents tipus de música:
simfònica, sardana, òpera, coral infantil i d’adults,
rock...
A continuació, hi ha dies que fem dansa i altres que
treballem les qualitats del so.
Per treballar les qualitats del so ens ho agafem amb
més calma. Primer escoltem la peça de música i
després treballem una qualitat diferent cada dia: de
pressa / a poc a poc, greu / agut, fort / fluix i silenci.
Primer ho reconeixem i expressem amb els cos,
movent-nos per la classe, i després hem
d’assenyalar la qualitat que estem treballant
ensenyant una targeta on hi ha el símbol adient.
Aquest són alguns dels que estem treballant:
POC A POC

DE PRESSA
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Quan fem dansa, és el dia que ens ho passem més
bé. Amb música actual fem coreografies tots junts, i
encara que a vegades són força complicades, doncs
quan ens hem de moure alternant les cames i, a més
hi afegim els braços, no és tan fàcil com sembla,
mica a mica anem trobant la manera de sortir-nosen.

A l’acabar l’activitat, sempre escoltem una simfonia
de Mozart; estem asseguts, tranquils i, relaxats.
Bé, esperem que llegint aquest article gaudiu tant
com nosaltres fent l’activitat.
ELIAS, RAÚL, JOANA I GENÍS.
22

Hola a tots!

La Classe dels Blancs volem explicar en aquest número de la revista una
activitat que fem cada divendres juntament amb la classe dels Grocs: Handbol.
Aquesta activitat es realitza al pavelló de l’Escola Pia, molt a prop de l’escola i
té una durada d’una hora.
Els nostres monitors es diuen: Maure, Pol i Roger, són molt simpàtics i ens
ensenyen moltes coses.
Quan arribem al pavelló fem exercicis d’escalfament i algun joc molt divertit
(mocador, peto, ocellaire...).Després fem dos grups i treballem coordinació,
moviments, llançaments i diferents tàctiques. Per acabar la sessió cada dia fem
un partit, uns amb peto i els altres sense. Tot i que de vegades som molt
individualistes i alguns només pensem en fer gols, creiem que el joc en equip
és el més important.
Ara us explicarem les característiques d’aquest esport:

L'handbol és un esport que es juga amb les
mans, entre dos equips de set jugadors cadascún.
Són sis jugadors de camp i un porter, que miren
d'introduir una pilota dins la porteria defensada per
l'equip contrari. L'handbol de set és el que es juga
habitualment en l'actualitat, en un camp de 40 m de
llargada per 20 m d'amplada. Les porteries fan 3 m
d'amplada per 2 d'alçada. Davant de cada porteria
hi ha una àrea delimitada per un semicercle que té el seu centre en cadascún
dels pals de la porteria amb un radi de 6 m. L'handbol és un esport de contacte,
però noble. Està permès el contacte "de cara", és a dir, pit amb pit, fent servir
les mans sense agafar, per tal d’obstruir l'atac de l'equip rival, però mai es
permeten les empentes, siguin del tipus que siguin.
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1,2,3 Handbol!!!!!!!

Mireu en aquest dibuix com es juga a handbol
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HOLA A TOTHOM!!!
El dia 31/1/08 vam celebrar el dijous llarder, anàrem al parc de
Vallbona, allà vam jugar a bàsquet i una mica a futbol ja que hi
havia un grup d’alumnes d’una altra escola. Després vam berenar,
tots portàvem un entrepà de truita o botifarra, i després vam tornar
cap a l’escola.
Per carnestoltes (degut a les actuals condicions meteorològiques
que provoquen aquesta sequera, tal i com feien les tribus primitives
i d’altres avantpassats no tant primitius) ens vam inventar una
dansa, ritme, rodolins,… per cridar la pluja. Vam fer unes gotes de
pluja de desitjos, o més aviat de bones idees per tal d’estalviar la
poca aigua que ens queda.
Podíem anar vestits com les tribus primitives.
- Els alumnes de TVA van plantar un TÓTEM al pati de dalt, i tots
vam fer una dansa al seu voltant
Els de TVA van fer la presentació on tots escoltàrem diferents sons
de l’aigua per tal de recordar com era:
-El bastó de pluja, el tró, la granota, soroll d’aigua a la sorra i
després de dansar, vam llegir els desitjos i propostes i vam penjar
les gotes a la xarxa que estava penjada a la porteria.
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A dins les nostres gotes d’aigua vam escriure:

Tanca les aixetes

quan no

facis
servir l’aigua .

Una aixeta

oberta
consumeix uns 10 litres cada
minut.

Evita l’ús del vàter

com

a

paperera , atès que amb cada descàrrega s’aboquen entre 6 i
10 litres d’ aigua .

Renta el cotxe al túnel de rentat o amb una esponja i una
galleda, en comptes de fer- ho amb mànega.

Si regues les plantes de bon matí
o al vespre hauràs d ‘utilitzar
menys aigua doncs evitaràs l’
evaporació .

BONA PASQUA!!!!!!!!!!!!!!
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.Els nois/es de TVA ( Transició a la Vida Adulta) una de les activitats que
realitzem és el seguiment de l’actualitat a través del diari local i de La Vanguardia.

Cada un de nosaltres aporta al grup l’explicació d’una notícia que hagi escoltat o
llegit durant la setmana.
Llegim i comentem la portada del diari, ens adonem de quines són les notícies
més destacades.
Aprenem a conèixer les diferents seccions que té el diari. Busquem una notícia, la
llegim i desprès l’expliquem a la resta del grup.
Ens agrada buscar al diari les notícies d’esports, del temps, de política i seguir
l’horòscop.

En aquesta activitat, també es noten les preferències que tenim a l’hora de
interessar-nos per les diferents notícies dels diferents diaris. Us en expliquem algunes.
L’Alba Rodríguez sempre ens explica la notícia que ha llegit al matí al bar.
Al Damià li interessa seguir els mapes del temps.
El Lluís busca les notícies relacionades amb el motor.
La Sònia coneix bé l’actor: Javier Bardem.
La Cristina a l’Enllaç es fixa en la secció: “Les coses petites”
El Claudi ens aporta les notícies de Vilanova
L’Anna Clàudia segueix amb interès les notícies de Colòmbia.
El Youness ens explica l’actualitat del Messi i del Barça.
El Javi escolta les notícies de la televisió i sempre demana per emportar-se
l’Enllaç un cop l’hem llegit.
El Dani es llegeix els anuncis dels mòbils i la programació de la televisió.
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Aquesta secció, la de l’entrevista, com ja anem fent des de fa uns anys, l’hem dut
a terme els nois/es de TVA (Transició a la Vida Adulta).
Amb motiu de la celebració dels quaranta anys de l’Escola Àuria, ens va semblar
oportú, entrevistar a una de les persones que va iniciar el projecte.
El dia 25 de Febrer vam anar a fer l’entrevista als locals on va començar
l’Escola, locals que actualment utilitza la Coral Gatzara per a realitzar les seves
activitats.
En el moment de trobar-nos i fer les presentacions, una noia li pregunta el perquè
del nom Àuria. Ens explica que van pensar molt en el nom que volien per
l’escola; el nom Àuria ve d’aurea, que vol dir or, i els va semblar un nom
significatiu.

- Com et dius?
Antònia Ribas.
- Quin any va començar l’escola?
L’hivern del 1967, concretament el dia 7 de gener de 1967.
No vam poder començar al setembre, perquè s’havien d’arreglar els locals, abans
havia estat una fàbrica petita
- Com va començar l’escola?
L’escola va començar perquè uns quants pares amb fills que no podien anar a les
altres escoles, ens van venir a buscar a mi i a dues companyes més que llavors
acabàvem els estudis d’Assistenta Social. Nosaltres, els vam proposar de
començar una nova escola on els seus fills poguessin ser atesos.
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Havia de ser una escola senzilla, sense massa despeses.
Aquell gener varem començar dues persones a jornada complerta amb l’ajuda de
dues auxiliars a temps parcial.
- Quants alumnes hi havia en un començament?
Es va començar amb 9 alumnes, però ràpidament el nombre va anar augmentant
successivament.
- Quins problemes vareu tenir per fer l’escola?
El problema principal va ser l’econòmic perquè s’havien de pagar les obres. Els
pares van fer una aportació. A més a més, també van ajudar l’Ajuntament, les
Caixes, Càritas i les ajudes de gent a qui va agradar i interessar el projecte.
- A quin lloc estàveu situats?
Aquí, a la Travessia Sant Magí nº1.
A dalt, hi havia dues aules, un despatx i una aula de manualitats. A baix, una sala
que utilitzàvem com a gimnàs, una sala petita polivalent i també hi havia una
cuina petita, els lavabos i un pati, que quan se’ns feia petit per falta d’espai,
anàvem al Parc de l’Enxup.
- Hi havia transport d’autobús?
Al principi no, però després de dos anys, sí que n’hi va haver.
- Quines ajudes vareu tenir?
Els Ajuntaments d’Igualada i comarca, els Bancs i Caixes, indústries, fàbriques
que col·laboraven, i també les Parròquies.
A més, es va fer una campanya de publicitat demanant a la gent d’Igualada i
comarca si hi volien col·laborar.
- Com ho vareu fer per donar a conèixer l’escola? Va haver-hi una inauguració?
Per donar a conèixer l’escola, ho vam fer a través de la premsa, fent sortir als
diaris les activitats que fèiem.
Sí que vam fer una inauguració, concretament, el dia de Reis a la tarda. A l’acte
van venir les autoritats, representants dels diaris, els pares, amics, nosaltres... Un
grup de patges ens va portar regals per l’escola i també vam fer una festa infantil.
-

Quines activitats fèieu en aquell temps?

Al matí, fèiem aprenentatge escolar: matemàtiques, llenguatge, centres d’interès,
etc. A la tarda, ens dedicàvem a fer manualitats i gimnàs.
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Una de les coses que valoràvem molt era fer excursions i activitats per Igualada.
- La Cristina pregunta a l’Antònia si aquells alumnes anaven a la piscina.
En un principi no, però més endavant sí.
- Fèieu colònies? Recordes alguns dels llocs als que haguéssiu estat?
Sí que fèiem colònies. Els dos primers anys vam anar a una casa que ens van
deixar a Can Aguilera (Piera). També vam anar uns anys a Vallfogona i al Castell
Nou de Bages. Les Colònies duraven una setmana amb dissabte i diumenge
inclosos.
- La Sònia pregunta si els alumnes es barallaven.
No, els nens venien molt a gust i contents. Hi havia petits conflictes de nens.
- Quan va començar l’escola també va començar la residència de Prats de Rei?
No. La residència va començar molt més tard.
- El Claudi, pregunta si hi havia esplai.
Al començament no, però més endavant sí.
- Quants anys vas treballar a l’escola?
Vaig treballar a l’escola durant 7 anys.

- Ens pots explicar coses que fèieu i que ara ja no es
fan?
Amb motiu de l’arribada de l’home a la lluna, l’any 1969, tots els de l’escola
vam preparar un gran coet, com si nosaltres també anéssim a la lluna. Es va anar
a d’excursió a Can Masarnau on vam poder jugar i gaudir del coet.
Celebràvem les festes populars tradicionals.
Ens agradava molt disfressar-nos i fèiem representacions que fins i tot els pares
venien a veure.
També per als pares que ho volien, els seus fills podien fer la primera comunió.
La celebració la fèiem a l’Asil. Tot això feia que fóssim com una gran família.

- Quan els alumnes es feien grans, on anaven?
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Al cap d’uns anys de començar amb l’escola, es va fer una aula-taller al mateix
lloc on ara teniu l’escola.
- Ara estàs jubilada, quines activitats fas?
Vaig a gimnàs, a classes de pintura i de ceràmica. A més, vaig ampliant estudis a
Barcelona.
- Una altra pregunta, quins horaris féieu?
Al matí, treballàvem de 9 a 13 hores i a la tarda de 15 a 17:30 hores; això fins
que no hi va haver menjador. Com que de seguida vam veure la necessitat de fer
menjador, vam fer horari seguit. El dinar ens el portava un restaurant i noies que
feien el “servei social” ens ajudaven.
- Ja per acabar, ens podries explicar alguna anècdota de l’escola?
Com a anècdota, explicaria que el grup de mestres varem pensar que tenir un
cotxe de veritat al pati podria servir per jugar. Vam consultar diferents mecànics,
fins que vam aconseguir que ens en portessin un. Per posar-lo dins del pati va ser
necessària una grua, cosa que va ser un gran espectacle. Va servir durant un
temps com a eina de joc, però al final, es va treure perquè es va anar fent vell i
resultava perillós.
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Benvinguts a LA TECA un altre cop!
Aquesta vegada i aprofitant el 40 aniversari de l’ESCOLA i el número 50
d’aquesta revista, us volem recordar alguns dels nostres millors menús del
menjador, proposant-vos un joc:
a veure si sabeu relacionar els primers i els segons plats tal i com els servim a
l’hora de dinar!

ARRÒS AMB TOMÀQUET

ESCALOPA DE POLLASTRE

MINESTRA DE VERDURES

BRANDADA DE BACALLÀ

ESPAGUETIS AMB XAMPINYONS

PAELLA

AMANIDA VARIADA

FILET DE LLUÇ

FIDEUÀ

CROQUETES DE POLLASTRE

RAVIOLIS AMB BEIXAMEL

HAMBURGUESA DE VEDELLA

ESPINACS A LA CATALANA

VEDELLA A LA JARDINERA
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Números de mic-mic
A tots i a totes, alumnes , mestres,
especialistes, famílies, professionals de
diversos àmbits… i als qui ens seguiu
trimestre rere trimestre

Moltes gràcies!!!
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