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EDITORIAL
Buscant una imatge per representar la
tasca dels mestres i les mestres de la
nostra escola, ens ha vingut al cap la
figura d’un arbre, un arbre amb un
tronc fort, robust i ben arrelat on
l’alumne pugui trobar l’aixopluc i el
suport que necessita. Però la nostra
feina no és estàtica, ans al contrari;
per tal de garantir que cada alumne
tingui el que necessita, calen nombroses i llargues branques que puguin
incloure tots els aspectes que l’afecten. Algunes han d’arribar a tot allò
que fa referència al dia a dia de la
classe: programar, preparar el material
i les activitats, elaborar informes per a
diferents serveis, vetllar per circulars i
notes... Altres, cal que arribin a tot el
que afecta els nens i les nenes en la
seva vessant més personal (conducta,
equilibri i estabilitat emocional, suports
específics....). En aquest cas cal trobar
-se i reunir-se amb altres professionals
de dins i fora de l’escola per tal de
coordinar-se i treballar conjuntament,
definint i elaborant els objectius, els
suports, les adaptacions, les estratègies i les activitats més adients per a
l’alumne. A nivell intern, cal que el tutor o la tutora es reuneixi i treballi conjuntament amb la resta de professionals com són els especialistes
(logopeda, psicòloga, psicopedagog,
fisioterapeutes i treballadora social) i
les educadores i educadors, per tal de
definir l’itinerari que cal seguir.

Un itinerari on constin els suports i les
adaptacions i que cal reflectir en una
programació individualitzada i en
l’informe. A nivell extern, cal que la
mestra o el mestre es posi en contacte
amb professionals d’altres serveis.
Periòdicament i coordinats per la psicòloga de l’escola, cal assistir a
reunions de seguiment amb psicòlegs i
psiquiatres del CSMIJ, CSMA, CDIAP,
professionals de Serveis Socials i de
l’ONCE i/o mestres d’altres centres en
el cas que l’alumne segueixi una escolaritat compartida, i també amb professionals del TAC en el cas dels alumnes de TVA. És important també el
contacte amb tots els que treballen
amb l’alumne, monitors de menjador i
transport, d’esplai, monitors d’handbol,
de piscina i altres mestres que també
intervenen en algunes àrees, per tal de
resoldre els problemes que van sorgint
o definir les pautes d’actuació i els aspectes que cal tenir en compte en cadascú. Cal també establir contactes
periòdics amb les famílies tant per
informar sobre la programació i l’evolució del seu fill o filla com per arribar a
acords conjunts sobre la seva educació. No cal dir que aquesta és una feina que realment ens satisfà, i molt.
Únicament esperem que cap decisió
política pugui tombar uns arbres tan
ben aferrats al terra de la nostra
escola.

els altres diuen
KINESIOLOGIA EDUCATIVA
La kinesiologia educativa o
“Brain Gym” és un nou sistema d’aprenentatge que té en
compte totes les capacitats
innates dels nens/es. Creat pel
Dr. Paul E. Dennison i Gail
E.Dennison, pioners en la investigació sobre el comportament i el funcionament del
cervell. Es basa en l’ús lúdic
del moviment com a facilitador
de l’aprenentatge i els nens
aprenen de forma natural amb
el joc i el moviment. Arran dels
seus estudis el Dr. Dennison
va relacionar els diferents
exercicis de Brain Gym amb
l’impacte que tenien sobre la
psicomotricitat fina i les habilitats acadèmiques.
Està formada per la combinació de 26 exercicis senzills i
divertits que reforça les capacitats intel·lectuals perquè utilitza els dos hemisferis cerebrals. La simplicitat de la seva
estructuració i la facilitat de
dur a terme les activitats fa
que es pugui aplicar en els
diferents contextos de la
nostra vida:
Dins l’àmbit esportiu
En la resolució de dificultats
de l’aprenentatge
En la millora de les capacitats
per relacionar-se amb el
nostre entorn
Per aprendre a expressar
emocions
En la millora de la memòria
Per millorar les capacitats artístiques i musicals
Disminueix l’estrès i l’impacte
que les emocions negatives tenen sobre nosaltres

Relació entre moviment i
aprenentatge
Tenint en compte que la funció
cervell
és
tridimensional
podem afirmar que l’aprenentatge per als nens és més fàcil
si és una experiència multisensorial i multidimensional.
Amb Brain Gym podem aprendre gaudint, i en conseqüència, obtindrem millors resultats
en totes les activitats que
realitzem.
Segons l’activitat que fem estimularem més una zona del
nostre cervell o una altra, i
cada zona es relaciona amb
una capacitat intel·lectual cognitiva. Això és el que ens permetrà escollir quines activitats
són les més indicades per a
cada nen segons la zona que
vulguem estimular, relacionada aquesta amb la seva dificultat o bloqueig en l’aprenentatge.
El nostre cervell controla totes
les parts del nostre cos (tots
els òrgans, tots els músculs,
totes les articulacions…) a
través dels nervis. De la mateixa manera podem treballar
aquestes parts del
cos
(músculs i articulacions..) per
influir sobre el nostre cervell a

través dels mateixos nervis.
Això és possible gràcies al fet
que aquestes vies neuronals
són de doble sentit, tan
descendent (del cervell a l’articulació - via eferent) com ascendent (de l’articulació al cervell - via aferent).
Direcció de la informació en el
Sistema Nerviós

Gràcies a l’estimulació sensoriomotriu
els
moviments
aporten informació al cervell a
través dels sentits. El cos
respon a estímuls externs
gravant en el cervell aquestes
experiències per automatitzar
les respostes més repetides
fins a fer-les inconscients.
Principis neurològics
Segons les funcions que realitza podem dividir el cervell en 3
parts:
Cervell Reptilià: el de la supervivència
Sistema límbic: l’emocional
Còrtex-Neocòrtex: el racional
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els altres diuen
KINESIOLOGIA EDUCATIVA
Classifiquem els diferents Moviments de la línia mitjatipus de bloquejos en 3 grans na
grups:
“Dimensió de lateralitat”. Per
fomentar la coordinació senDimensió de lateralitat:
soriomotriu, l’escriptura, lectuDiscapacitat per a l’aprenen- ra, escoltar i parlar.
tatge, sobretot en la escriptura
i lectura. Poden ser diagnos- Conclusions
ticats com a “dislèxics”….
El nen sap quan està bloqueDimensió de l’enfocament:
jat i demana ajuda amb el seu
Dificultat en la expressió i
comportament.
Aprenentatge basat en el participació del procés
Aprenem a bloquejar-nos des
moviment
d’aprenentatge, TDA,
del moment en què comenhiperactius…
cem a no moure’ns.
- Quan els nens se senten
Recordeu: “l’aprenentatge és
relaxats i amb ganes de ju- Dimensió de concentració:
una activitat instintiva”
gar, el seu sistema sensorial Si els nens senten estrès
“Quan l’atenció funciona,
s’hi sent implicat.
sovint són més impulsius,
l’aprenentatge arriba”
es distreuen més fàcilment.
- En una situació d’estrès i Poc autocontrol.
tensió existeix una manca de
comprensió i una disminució Tipus d’exercicis
del aprenentatge.
Segons la dimensió que volem Dídac Pastor Castarlenas
Fisioterapeuta
treballar es classifiquen en:
col.4159
-L’aprenentatge
efectiu
energètics Especialista en kinesiologia
comença amb la consciència Exercicis
del desequilibri, seguida de “Dimensió de concentració”. i psiconeuroimmunologia
l’experimentació, creació de Per relaxar-se, centrar-se.
noves associacions en la Preparen l’alumne per apren- Centre de fisioteràpia
memòria i finalment un nou dre i processar la informació GLOBAL SALUT
nivell d’equilibri après.
sense càrrega emocional ne- c/ la Torre de Claramunt 4,
baixos
gativa.
Dificultats en l’aprenentatge
Tel. 93.804.52.27
Activitats
d’estirament
A qualsevol edat és pot gene- “Dimensió d’enfocament”. Per
rar un bloqueig (estrès, ansie- enfocar, comprendre, exprestat, lesions...). Perdem la ca- sar-se i prendre iniciatives.
pacitat de trobar el nostre Permet moure’s enrere si voequilibri.
lem perspectiva global o endaLes 26 activitats del mètode vant si volem fer una acció.
Brain Gym poden ajudar a
eliminar el bloqueig.
A causa de les connexions
interneuronals totes les parts
estan connectades.
Quan més es repeteix un moviment, més automàtica és la
resposta (capacitat de plasticitat del cervell), ja que anem
generant noves connexions
entre les neurones o reforcem
connexions ja existents perquè sigui més fàcil utilitzar-les.
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a fons
QUÈ ÉS EL TEA?
En els darrers temps sentim a
parlar molt d’autisme o del
Trastorn de l’Espectre Autista
“TEA”. A les escoles ha augmentat el nombre d’alumnes
amb aquest diagnòstic. També
a la nostra escola, des de fa
uns anys, s’ha incrementat el
nombre d’alumnes amb TEA.
Per aquest motiu, ja fa temps
que estem aprofundint en l’estudi d’aquest tema per tal d’ajustar al màxim possible la
nostra resposta educativa i
terapèutica a les necessitats
d’aquests infants.
En aquest article us volem fer
una breu aproximació de la
història de l’evolució del concepte i dels trets fonamentals
que defineixen aquest trastorn.
Leo Kanner va descriure
l’autisme infantil precoç l’any
1943. El va definir com un trastorn de la personalitat diferenciat dels coneguts fins al moment. Els trets característics
comuns eren l’alteració en les
relacions interpersonals, la
comunicació amb els altres i
l’aparició de conductes repetitives i poc adaptades a l’entorn.
Destacava en aquests infants
el seu aïllament i solitud.

que no té una funció comuni- marc teòric donen diferent
cativa relacional.
significat a aquests fets.
Als anys 70, Lorna Wing va
observar que hi havia diferents
graus d’afectació, va introduir
el concepte de “contínuum”
entre l’autisme de Kanner i el
d’Asperger i el va definir com
a Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Aquest contínuum
es refereix al fet que la simptomatologia pot tenir diferents
nivells d’intensitat i gravetat.
Dins
d’aquest
contínuum
trobem diferents graus d’afectació: des de les persones
amb un total aïllament, sense
llenguatge i que no mostren
cap interès per l’entorn ni pels
altres, fins als que tenen interessos aparentment comuns
i fins i tot que requereixen un
alt nivell intel·lectual però que
són també interessos restringits i poden arribar a ser igualment invalidants.

1.Trastorns qualitatius de la
relació social, de la reciprocitat
social.
Pot anar des de l’aïllament
total fins a un interès i capacitat d’establir relacions però
sense comprendre les regles
ni les subtileses de la interacció social. Tendeixen a evitar
les persones i a mantenir-se
aïllats. No entenen les normes
i formes de relació social.
Prefereixen els objectes a les
persones perquè els objectes
són invariables, previsibles i,
per tant, els poden controlar;
en canvi no poden preveure,
entendre ni controlar les actuacions ni reaccions de les
persones.

Els objectes són importants,
moltes vegades hi ha un objecte que és imprescindible per a
ells, és l’objecte autístic, que
Va agrupar les manifestacions els dóna seguretat i els pot
observables en quatre dimen- ajudar a estar en el món que
sions:
per a ells és incomprensible.
- trastorn de la reciprocitat
A les persones ens veuen com
social,
un objecte, una part més del
- trastorn de la comunicació
seu cos perquè estan indifeverbal i no verbal,
renciats de l’altre i ens utilitzen
- absència de capacitat
com un instrument per aconsesimbòlica i conducta imagi- guir el que volen (agafen la
També en els anys 40 i sense
nativa.
nostra mà per tal d’obtenir un
tenir informació l’un de l’altre, - patrons repetitius d’activitat i objecte o satisfer una necessiAsperger
va descriure un
interessos.
tat).
trastorn similar al qual també
va anomenar autisme. La dife- La majoria d’especialistes
rència respecte l’autisme de coincideixen que les alteraKanner era la presència de cions se centren en aquestes
llenguatge, un llenguatge però, dimensions però depenent del
03

a fons
Les festes
QUÈ
ÉS EL TEA?
Capten perfectament quines
són les persones de qui depenen (principalment la mare)
encara que la relació estigui
alterada a causa entre altres
motius, d’una manca de capacitat per entendre els sentiments de l’altra persona i empatitzar.

Segons Rivière hi ha una incapacitat per:
- tenir en compte el que sap
l’altra persona,
- detectar el sentit figurat de les
frases,
- entendre les intencions de
l’altre,
enganyar
o
entendre
l’engany,
2. La comunicació tant a nivell - comprendre quina intencionaverbal com no verbal està alte- litat tenen les accions de les
rada.
altres persones i per crear.
En general hi ha una manca
d’intencionalitat comunicativa, i 3. Dificultats en la capacitat
si hi és, és una comunicació simbòlica.
poc recíproca. Podem trobar El joc simbòlic és una repreels casos més greus en què no sentació, és “fer com si” això
hi ha cap tipus de comunicació no ho poden entendre, per a
ni llenguatge fins als que tenen ells és real el que fa, imiten les
un llenguatge elaborat i són accions. Alguns poden crear
capaços de tenir una conversa, ficcions complexes utilitzades
però sense implicació en una com a recurs per aïllar-se i limiautèntica pauta de conversa tades en continguts.
recíproca. Monòlegs sense Els costa molt entendre el
tenir en compte l'interlocutor. concepte o la representació de
No hi ha empatia ni s’adonen les coses. Poden saber els
del nivell d’interès de l’altre per colors però no entendre el
la conversa.
concepte de color.
Alguns no tenen llenguatge La dificultat o manca de simbooral i si el tenen és ecolàlic lització té efectes en la com(repeteixen literalment i fins i prensió del món que els envoltot amb la mateixa veu i ento- ta, les relacions, els límits, el
nació el que senten, poden ser pensament, la possibilitat de
anuncis de la TV, o coses que sentir-se contingut per l’altre,
se’ls diuen). No entenen les en la regulació de les necessiexpressions facials ni el llen- tats bàsiques... i també fa que
guatge corporal. La compren- sovint les demandes o respossió del que es diu és a nivell tes siguin a través d’una enraconcret, literal, no capten els biada o, a vegades, agressidobles sentits ni les mentides. ves i també fa que tinguin molt
poca tolerància a la frustració.
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Viuen en un món dominat per
les sensacions i la seva forma
de pensar i veure el món és
diferent i per tant és difícil que
ells entenguin la nostra manera d’interpretar el món i a
nosaltres ens costa interpretar
la seva. Tenen record per sensació i imatge; la imatge no
necessàriament ha de ser
visual, pot ser olfactiva.
4. Patrons repetitius d’activitat
o interessos.
Presenten poca flexibilitat mental, és a dir, tenen moltes dificultats per acceptar els canvis
fins i tot els més subtils i les
alteracions de les rutines.
Moltes vegades necessiten
crear uns rituals que els ajuden
a sostenir-se i evitar l’angoixa.
Els rituals, les rutines i els
objectes són elements que els
proporcionen seguretat.
Les activitats repetitives que
poden anar des d’estereotípies
motores com el balanceig o
l’aleteig a continguts de pensament limitats, obsessius, tenen
una funció per a ells que pot
ser d’autocontenció davant d’una angoixa, d’aïllament o d’evasió.
Els seus interessos són molt
restringits, encara que sovint
són poc funcionals, però també
els poden arribar a convertir en
experts en un tema en concret i
ens ofereixen una eina a partir
de la qual poder iniciar la
relació.

a fons
QUÈ ÉS EL TEA?
Pel que fa a l’etiologia, actualment encara es desconeix la
causa concreta d’aquest trastorn, però es creu que pot ser
multifactorial (neurològic, genètic i psicològic). Les investigacions actuals intenten estudiar
quin és el seu funcionament
mental i com processen la
informació. Hi ha diferents
línies de treball i investigació.

També s’ha vist que a partir de
les neuroimatges es detecten
alteracions cerebrals de tipus
funcional del sistema nerviós
central que dificultarien el processament de la intencionalitat,
la representació simbòlica,
l’establiment de vincles emocionals, ser conscient de les
pròpies emocions i de desenvolupar la pròpia identitat.

Els estudis neurològics recents
han detectat que hi ha un dèficit en les neurones mirall
(Rizzolatti i cols.), que són les
neurones
vinculades
a
l’aprenentatge per imitació,
desenvolupament del llenguatge i l’empatia i per tant són les
que ajuden a entendre els
sentiments,
pensaments
i
intencions dels altres.

A nivell psicològic s’han desenvolupat
diferents
models
teòrics que van des del model
cognitiu conductual i la teoria
de la ment fins a la perspectiva
psicodinàmica. Aquests models serveixen per entendre el
trastorn i el funcionament
mental del nen autista des de
diferents òptiques.

Aporten diferents explicacions
i interpretacions de les conductes observables i permeten
construir hipòtesis de treball a
partir de les quals basar la
nostra intervenció.
Entendre
el
funcionament
mental que hi ha darrere de les
seves conductes, intentar comprendre la seva forma d’entendre aquest món, que per a ells
és estrany i incomprensible,
és el que ens permetrà fer una
intervenció ajustada a les seves necessitats i particularitats
individuals. També ens permet
proporcionar millor contenció a
les seves angoixes i establir
vincles més sòlids.
Imma Martínez
Mireia Segura
Escola Àuria
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mic-mic obre bústia

LA MEVA FILLA ÉS FELIÇ
Des de la infància ja li vèiem
un retard, però a l’etapa escolar ens la van donar per segura.
Mai no ens van donar un
diagnòstic clar: la frase repetida era “quan vagi creixent ja
ho aprendrà”, “l’any que ve
no se li notarà...”. Però nosaltres com a pares no ho vèiem
igual que ells. Vam estar
molts anys fent el que les persones especialitzades ens
anaven dient i portant-la a
reforç després de les classes,
però cada vegada era més
difícil per la nena i per a nosaltres, que no acabàvem de
saber si era culpa nostra per
no fer-ho correctament. El
més dur era el dia a dia: poder seguir una continuïtat a
l’escola (taules de multiplicar,
piscina, deures, lectura...), els
companys de la classe, que
no l’acollien en els seus jocs.
I nosaltres, i dic nosaltres,
perquè ningú més no ho veia.
Cada vegada ens vèiem que
havíem de moure’ns per poder veure la nostra filla més
segura i feliç en el món que
l’envolta.
Ens vam anar informant per
Internet i per persones especialitzades. Vam esbrinar que
a Igualada hi havia una escola que acollia nens amb
aquests problemes: l’Escola
Àuria.
Després de parlar amb la direcció i professionals de
l’escola i valorar la nostra filla,
06

la van acceptar i el canvi va
ser impressionant: ara té una
alegria i seguretat en si mateixa que abans no tenia, vol
aprendre i té bones relacions
amb nens de la seva edat.
Aprofitem per agrair el treball
realitzat per totes les persones que ensenyen aquests
nens.
Esperem estar molt temps
amb tots vosaltres, de cor
Família de Laura Míguel

DESTINO IGUALADA
Hace 8 años nos vinimos desde Uruguay a Barcelona.
Franco tenia 5 años.
Ahí estuvimos 6 años, de P5
a 4º. Luego decidimos venir a
vivir a Igualada, buscando un
lugar más tranquilo y con mejor calidad de vida para la
família y estudios para los
niños. Así es como Franco
comparte hoy en día dos escuelas: el Gabriel Castellà
que la comparte con su hermano y la escuela Àuria, a la
que va por las tardes.
Ha sido un cambio muy favorable para él. También hace
“esplai” durante la semana y
los sábados. Ir a “l’esplai” le
gusta mucho, hace Arterapia
y teatro. Es muy feliz.
No le gusta nada cuando se
termina la semana y está ansioso por empezar la próxima.
Nunca
se
aburre;
eso
demuestra que se siente muy
cómodo y emocionalmente
muy bien con sus compañeros de las dos escuelas.

Nosotros como padres estamos muy conformes con venirnos a Igualada y que sea
nuestro hogar y estamos
agradecidos por ser recibidos
muy bien por vosotros.
Família de Franco Martínez

LA PRINCESA TORNA A
CASA
Com alguns de vosaltres ja
deveu saber, el mes d'abril la
Carmen va ingressar a la UCI
i després a planta per uns 15
dies a causa d’una insuficiència respiratòria i una paràlisi
permanent del costat dret del
diafragma.
Quan la vam haver de deixar
a la UCI i tornar a casa a la
nit sense ella, vaig sentir la
pregunta més colpidora que
m’ha fet mai el meu fill: “Mare,
no es morirà oi?, jo no vull
que es mori”. Respondre
aquesta pregunta, que ni tan
sols jo gosava fer als metges
per por a la resposta, em va
fer veure com els germans de
la Carmen, com nosaltres els
pares, han integrat la malaltia
al dia a dia amb normalitat
però amb por a perdre-la.
Els seus germans cada dia
preguntaven per ella i volien
saber quan tornaria a casa; la
trobaven a faltar molt i patien
per ella. Havíem d’enviar una
foto o un vídeo d’ella cada
dia, perquè així la poguessin
veure, ja que a la UCI els
nens no poden entrar.
Gràcies a les noves tecnologies i als telèfons intel·ligents

mic-mic obre bústia

els seus germans van poder
veure la Carmen i ella va
poder
veure
els
seus
germans, els seus companys
de classe cantant la cançó de
Sant Jordi...
El dia que li van donar l'alta
vam anar totes dues a recollir
els nens a l'escola. Quina
alegria tenien el Jaume i el
Bernat! Van córrer a entrar
dins el cotxe on esperava la
Carmen per fer-li petons,
abraçar-la i explicar-li coses
de germans.
Com moltes altres vegades i
en molts altres llocs, alguns
nens es miraven la Carmen
amb curiositat, sorpresa i desconeixement. Unes nenes de
primària es miraven com el
Jaume se la menjava a petons: La princesa havia tornat
a casa!!!
De sobte una de les nenes
digué: “Està malalta?” i el
Jaume se la mirà sorprès per
la pregunta i respongué: “Ja
no, ja és aquí!”. Amb la seva
cara semblava dir: que no ho
veu aquesta que ja no està a
l’hospital? Que ja no està
malalta? Jo amb un somriure
em mirava l’escena.
Però de sobte una altra nena
va dir: “No parla!” I el Jaume
espontàniament va respondre: “Sí que parla, però tu no
l’entens!”. El meu somriure va
ser llavors una gran rialla i
una explosió d’alegria i orgull
va envair el meu cor. Quanta
raó tenia amb només 4 anys!
La Carmen certament no
parla com ho fan la majoria

de persones, però això no vol
dir que no es comuniqui. Jo
he vist mantenir una conversa
entre els meus tres fills. Ells li
expliquen les seves aventures, les seves penes i
alegries, ella els contesta
amb un so fluixet, un crit, una
rialla, un petó, una abraçada... i ells li responen. Si he
de ser sincera, alguna vegada
he hagut de demanar al
Jaume que m’expliqués la
conversa, perquè a vegades
no sé si em costa més entendre el que diu la Carmen o el
seu germà Bernat de 2 anys,
però ell no té cap problema
per fer-ho.
Com sempre dic: la Carmen

no és millor ni pitjor, simplement és diferent... però això
no impedeix als seus germans comunicar-se amb ella i
estimar-la de tot cor. La millor
integració és conèixer aquell
que és diferent.
«Tots desitgem recórrer el
camí cap a la felicitat, només
que alguns ho fan caminant i
altres ho fan amb cadira de
rodes... però és el mateix
trajecte»
(frase de Marcelino Juárez
extreta de
www.capacitante.com)
Família de Carmen Ollé

Animeu-vos
a
explicar-nos
les
vostres
vivències!!!
Contacteu amb la Comissió de Revista de
l’Escola.
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EL PROJECTE
mateixa forma de treballar.
Es parteix del que saben i del
que volen conèixer. Es confecciona un guió de treball, es
busca i s’aporta la informació i
es van desenvolupant els
apartats del guió.
Una vegada cada grup ha realitzat les tasques proposades,
posem en comú els treballs.
És el moment de comunicar,
compartir i fer comprensible
l’aspecte del tema que ha
elaborat cada grup.

Aquest curs les aules de Turqueses, Grocs i Blancs el
dimarts a la tarda fem una activitat conjunta que anomenem: PROJECTE.

El primer pas consisteix en
pensar el que ens agradaria
conèixer. Cada grup pensa
dos o tres temes i els proposa
als altres grups. De tots els
Els objectius d’aquesta activi- temes que han sortit, cadascú
tat són:
en tria un i el més elegit és el
- Aprendre a prendre deci- tema sobre el qual
sions: proposar, argumentar, treballarem.
triar...
- Tractar la informació: cercar- El següent pas és que
la, organitzar-la, assimilar-la, cada grup treballi un
judicar-la...
aspecte del tema.
- Transmetre la informació: . El grup “Einstein” fa la
comunicar-la, fer-la compren- recerca
teòrica
del
sible, compartir-la, elaborar- tema.
la...
. El grup “Dalí” fa una
- Realitzar composicions plàs- creació plàstica del
tiques.
tema.
- Crear treballs d’expressió . El grup “Walt Disney”
gràfica amb les eines TIC.
realitza un treball gràfic
- Treballar cooperativament.
amb fotografies, Power
Point, vídeo.
Hem fet tres grups de treball.
Aquests grups són
rotatius i segueixen una
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Els projectes que hem fet fins
ara han estat: Brasil, els
Còmics, Nadal.
Aquesta metodologia de treball permet que cada alumne
pugui treballar segons les seves competències i beneficiarse del bo que té cada un dels
companys.

fem escola
COM TREBALLEM A L’AULA AMB ELS ALUMNES AMB TEA

Els alumnes amb TEA de
l’escola estan agrupats majoritàriament en 3 aules. També hi
ha altres alumnes que estan en
diferents aules segons l’edat i
el seu nivell de competències.
En el nostre treball diari mirem
d’integrar les aportacions dels
diferents marcs conceptuals
exposats en l’article anterior
titulat “Què és el TEA?”. Valorem els aspectes educatius i
terapèutics que se’n desprenen, ja que són un requisit
previ a tenir en compte per dur
a terme la nostra intervenció.
Aquesta ha d’anar encaminada, com a principal objectiu, a
afavorir un òptim desenvolupament personal de cada un dels
nostres alumnes construint un
entorn terapèutic i estructurat
amb la finalitat de proporcionar-los estabilitat, seguretat i
equilibri emocional.
Valorem que cada nen trobi el
seu espai, acollim la seva singularitat, respectant i intentant
comprendre la seva manera de
ser i les necessitats que se’n
deriven.
Pensem que un primer pas
important és establir un vincle
amb l’alumne. L’experiència
ens ha fet valorar el vincle que
el nen estableix amb nosaltres,
sigui de la manera que sigui.
És ell qui tria la manera de vincular-se; al principi pot ser que
es relacioni amb nosaltres com
si fóssim un objecte, però només d’aquesta manera podem
iniciar el treball terapèutic amb
el nen.

Abans que l’alumne arribi a
l’escola
cal
preveure
l’organització i distribució dels
espais , així com la seqüenciació molt detallada de les activitats i els recorreguts que es
faran al llarg de la jornada.
També s’ha de planificar quins
adults intervindran a cada moment per tal que el nen no
s’angoixi i tingui clar quins són
els seus adults de referència.
L’aula ha de ser un entorn previsible i estructurat, l’alumne ha
de tenir un lloc concret per a
ell, que a la llarga reconeixerà
i li donarà seguretat. La resta
de l’aula ha d’estar organitzada
i endreçada de manera lògica i
sense acumulació d’estímuls
visuals i/o sonors. La seva sensibilitat extrema a aquest tipus
d’estímuls pot anar-se reduint
si evitem exposar-los-els de
cop i ho fem de manera gradual. La resta d’espais on
treballarem han d’estar organitzats també de manera que,
quan hi anem, ell sàpiga on ha
d’estar i què hi va a fer.
Destaquem
d’intervenció:

tres

compartir s’ha d’afavorir el
desenvolupament de la comunicació.
Per tal d’ajudar-los a canalitzar
el seus sentiments, possible
malestar i/o angoixes, els hem
de proporcionar eines perquè
puguin expressar-se, fer-se
entendre i fer demandes. Per
tant, prioritzem l’adquisició més
de les competències comunicatives que no pas de les lingüístiques. Hem de donar-los
eines de comunicació expressives, funcionals i generalitzables per afavorir el seu benestar.
Fem servir frases curtes i consignes concretes i molt senzilles, a vegades dites en general perquè les ordres directes
són més invasives (anem al
lavabo, anem al pati...).

àmbits

LA COMUNICACIÓ I EL LLENGUATGE
El llenguatge només es pot
donar quan hi ha diferenciació,
separació entre l’adult i el nen.
Una de les funcions principals
del llenguatge és establir un
pont entre dos individus separats. Per això en els nens amb
TEA i les seves dificultats per
relacionar-se, interaccionar i

Utilitzem la paraula, la llengua
de signes i suports visuals com
objectes, fotografies i pictogrames segons les competències
individuals. També tenim en
compte el treball intencionat
dels prerequisits per a la comunicació verbal: atenció visual i
auditiva, atenció conjunta, mirada referencial, gest indicatiu,
imitació de gest i de sons...
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Hem de procurar posar paraules i gests tant a les nostres
com a les seves accions, emocions, angoixes de manera
que, de mica en mica, les
vagin incorporant i s’adonin
que intentem comprendre'ls i
donar-los suport.
En definitiva l’objectiu és
donar-los eines de comunicació que els permetin manifestar les seves demandes, preferències, neguits... amb un llenguatge compartit i entenedor i
que puguin canalitzar a través
de la comunicació el possible
malestar o angoixa fent-nos
entendre què els passa i així
donar-los seguretat i tranquil·litat.
LA SOCIALITZACIÓ I LES
HABILITATS SOCIALS
L’escolarització suposa compartir un espai, un temps, uns
adults i uns objectes amb els
altres. En si mateixa ja implica
un procés de socialització perquè en general, per a ells, les
persones són imprevisibles i
per tant els provoquen inseguretat. Cal donar-los temps per
anar agafant confiança amb
l’adult i que hi estableixin un
vincle. Com que els costa
generalitzar, la introducció de
més adults ha de ser també
gradual i amb el suport de
l’adult de referència.
Per ajudar-los a identificar els
propis sentiments i els dels
altres intentem sempre posar
paraules, verbalitzar què està
passant i quins sentiments es
manifesten, tant per part d’ells
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com dels altres.
N’hi ha que es mostren aïllats i
d’altres poden tenir formes poc
convencionals per apropar-se
als altres. Hem de buscar estratègies per fer-los més suportable la relació amb els
companys d’aula i donar-los
eines i alternatives a les
formes que utilitzen per relacionar-se amb ells.
La seva relació amb els objectes també pot estar alterada:
sempre els arrengleren, els
oloren, llencen, piquen,... procurem anar donant un ús concret a les joguines, els materials de treball i els objectes
d’ús diari. Hi ha unes joguines
o materials que poden utilitzar
en les estones lliures de la
manera que ells vulguin, però
la resta s’han d’utilitzar correctament i en el moment adequat. Alguns nens tenen el seu
“objecte
autístic”,
aquest
objecte té una funció per a ell
i, per tant, l’hem de respectar i
fins i tot ens pot servir per
establir una via de relació amb
ells.
Les habilitats d’autonomia personal són aquelles que permeten al subjecte ser autosuficient i realitzar per si mateixos
les tasques essencials de la
vida quotidiana.
És evident que al principi
requereixen molt suport tant
personal com d’adaptacions,
per a l’execució de qualsevol
tasca (menjar, vestir-se, dutxar-se, control d’esfínters...).
Hem d’anar retirant aquests
suports a mesura que el nen

va adquirint competències per
fer-ho tot sol.
Els objectius que ens plantegem per a cada alumne han
de ser molt diferenciats i no
plantejar-ne de nous fins que
no els tinguem ben assolits.
L’adquisició dels hàbits pel
que fa l’alimentació, control
d’esfínters i també el son tenen unes implicacions lligades
a aspectes psicològics que
tenen a veure amb la simbolització, dificultats de separació,
la sensorialitat... Per tant, hem
de tenir-ho present a l’hora de
plantejar-nos aquests objectius
amb cada nen.
Treballem les habilitats socials
perquè creiem que és important que participin en els esdeveniments de l’aula i de l’escola com a previs perquè a la
llarga, puguin ser presents
també en entorns familiars i
socials més amplis i diversos.
Seure al costat dels altres,
esperar el seu torn, compartir
un objecte, saludar, escoltar i
mirar un company són prerequisits per assolir aquests
objectius i requereixen el
desenvolupament de l’autoconeixement i l’autoregulació.
Per tant, hem d’ajudar-los a
poder assolir el màxim de
competències en aquest nivell.

fem escola
COM TREBALLEM A L’AULA AMB ELS ALUMNES AMB TEA

LA CONDUCTA
Sovint ens trobem davant conductes alterades o disruptives;
són manifestacions de la dificultat o manca de simbolització en el seu pensament.
Aquesta dificultat té moltes
implicacions i fa que el món
que els envolta se’ls presenti
caòtic i sobrecarregat de sensacions. Són molt sensibles
als sorolls, olors, tacte, estímuls visuals... D’altra banda,
la seva percepció del fred, calor, dolor... pot estar alterada i
per tant hem d’intentar conèixer bé les característiques de
cada un per poder-los donar la
resposta adequada. Fins i tot
els records són records basats
en
percepcions,
imatges,
olors, textures...
Quan l’entorn els és invasiu, la
manca de regulació interna els
pot provocar angoixa i poden
reaccionar amb plors, crits o
que es refugiïn en la seguretat
que els proporcionen les estereotípies, moviments repetitius
o rituals. Cal estar alerta a
aquets símptomes que demostren quan comencen a estar
desbordats per les emocions,
per així controlar l’entorn el
més aviat possible per evitarlos o anar-los disminuint. No
sempre amb la paraula podrem contenir-los; a vegades,
cal que estiguem físicament al
seu costat i acompanyar-los
en silenci.
L’establiment de rutines educatives els ajuda a anticipar i
els dóna seguretat. Al principi
cal seguir l’horari de manera

molt estricta i tenir molt clara
la rutina dins de cadascuna de
les activitats (disposició de les
taules i dels alumnes, distribució del material, seqüenciació
de cada fase de l’activitat i
sobretot, anticipar l’acabament). Han de tenir un principi
i un final ben clars per tal que
puguin reconèixer i anticipar
què passarà seguidament.
Sempre que sigui possible, cal
preveure i introduir els possibles canvis de manera gradual.
El temps d’espera estructurat
permet donar-los el seu espai i
que trobin el moment oportú
per donar resposta (verbal,
assenyalant, fent el signe...) i
incorporar-se en la tasca al
seu ritme. Hem de ser pacients i esperar, anar-los rescatant si es dóna el cas.
L’ordre, l’anticipació i evitar
estímuls estridents de qualsevol tipus pot ajudar-nos a anar
descobrint de mica en mica els
possibles desencadenants de
moments d’inseguretat o angoixa. Les rutines diàries els
ajuden a estructurar-se en el
temps i sentir-se segurs. El
concepte del “temps” és molt
abstracte; per tant, cal evitar
paraules com “aviat, o més
tard” i parlar pròpiament “d’ara
farem..., o després de dinar...”.
En les rutines també hi hem
d’anar introduint petits canvis
per tal que puguin anar-los
suportant. Les festes i els dies
o activitats especials es poden
anar treballant prèviament,

posant la música que sentirem
aquell dia o anant a l’espai on
es durà a terme l’activitat.
Cal que l’adult vagi dirigint les
situacions i els esdeveniments. Hi ha d’haver un ordre i
cal que hi hagi uns límits i normes ben establerts per part de
l’adult. És important que siguin
pocs, però ben clars i coherents. Cal mostrar fermesa i
seguretat en l’acompliment de
les normes. Pel que fa a les
agressions, és important donar
la consigna que no permetrem
que es facin mal ni a ells mateixos, ni als altres. Si trenquen material, és important
reparar-lo, recollir els trossos i
verbalitzar el que està passant. L’establiment de límits
els ajudarà a autoregular-se,
estructurar-se i organitzar-se,
a poder estar i a conviure amb
els altres i sentir-se segurs.
Fins aquí hem exposat una
part de la nostra tasca diària
amb els alumnes amb TEA.
Per planificar la nostra intervenció és imprescindible entendre
quin funcionament
mental hi ha darrera el seu
comportament. En aquest sentit és important el treball en
equip, la formació i el treball
en xarxa.
Per a nosaltres és un repte
poder acompanyar el nen i la
seva família en el seu trajecte.
El diàleg amb la família és
fonamental per entendre’ls,
acollir-los i proposar-nos fites
comunes.
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fes clic
www.xanascat.cat
La Xarxa Nacional d'Albergs
Socials
de
Catalunya
(XANASCAT) posa a la vostra
disposició gairebé 50 albergs
repartits per la costa i l'interior,
la muntanya i la plana, en
indrets de gran interès natural
i cultural que mostren l'atracció i la grandesa d'allò que
Catalunya pot oferir als seus
visitants.
L'allotjament als albergs és
una opció ideal per a la descoberta del seu entorn i per fer-hi
nombroses activitats. Així
mateix, en virtut de la funció
social
que
aquestes
instal·lacions tenen encomanada, els albergs també acullen tota mena de programes
renovats perquè en puguin
gaudir els joves, els escolars,
associacions lúdiques i les
famílies.
Hi ha diversos programes
d’activitats
com
les
VACANCES EN FAMÍLIA.
Les famílies són una de les
prioritats del Departament de
Benestar Social i Família. I ho
són en tots els seus aspectes,
inclòs en l’àmbit del lleure. Per
això, amb la decidida convicció que la família és l'espai
més idoni per aprendre i enfortir els valors necessaris per
viure en societat, oferim, el
programa “Vacances en família”. La finalitat del programa
és posar a l'abast de les
famílies la possibilitat de gaudir d'experiències de lleure
familiar amb l’objectiu de
contribuir a l’enfortiment dels
vincles i lligams entre les
persones que la componen.
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“Vacances en Família” ofereix
la possibilitat de gaudir d'unes
vacances en diversos albergs
de la Xarxa Nacional d'Albergs
Socials de la Generalitat de
Catalunya en períodes clàssics de vacances, alguns
ponts i caps de setmana. Es
tracta, doncs, d’una bona
oportunitat per passar uns dies
en família i conèixer millor el
nostre país. Des de la seva
creació, han gaudit d’aquest
programa més de 18.000 famílies. Una xifra que demostra
l’èxit i l’excel•lent acollida de la
iniciativa entre les famílies de
Catalunya.

Això, ens ha portat aquest
2012 a ampliar encara més les
condicions de participació
perquè hi puguin optar totes
aquelles famílies catalanes
amb fills i filles menors de 18
anys en el moment de
gaudir
de
l'estada.
Esperem que aquest programa ajudi a gaudir del temps de
lleure que els pares i mares
passeu amb els vostres fills i
filles, i us animem a participarhi.
Aquí teniu el mapa d’albergs
de la Xarxa.

fes clic
www.xanascat.cat
Clicant a qualsevol dels punts
de localització dels albergs
tindreu la informació complerta de cadascun i podreu accedir a les fotos tant de l’alberg
com de possibles rutes properes.
Per exemple: clicant el nº 14

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
Aquest curs a l’aula dels blaus som 9 de colla: l’Aitor, el Jordi,
l’Elena, el Rafael, l’Àlex, el Juan, l’Ízan, l’Adrián i el Xavier.
A tots ens agraden molt els contes. Sabeu quin expliquem ara a
la classe?

EL CONTE DELS TRES PORQUETS

Com podeu veure al dibuix, cada un es va construir una casa
diferent i nosaltres, a la classe, també ho hem fet.
Primer vam construir una casa de PALLA.

Després en vam fer una de FUSTA.
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coses que es fan
L’aula dels blaus
Al final en vam construir una de TOTXOS.

Mireu si n’estan de contents els tres porquets!

Al final del conte, el LLOP marxa ben escaldat!!
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coses que es fan
L’aula dels carbasses 2
Els Carbasses-2 us volem explicar una de les moltes activitats que fem a l’aula.
Ens hem inspirat en els “POEMES BESTIALS” de la web edu365.cat :
http://www.edu365.cat/infantil/poesia/portada.htm
Hi trobareu poesies de Nadal, poemes boníssims, poemes naturals i poemes bestials.
Nosaltres hem triat els poemes bestials per treballar-ho sensorialment. Al menú hi trobem deu
animals; en triem un.
Hi ha una poesia relacionada amb cada un d’ells. Mirem el petit vídeo referent a aquest
animal, després escoltem la poesia recitada fins que s’acaba.
A cada animal hi associem un objecte tàctil. Els alumnes, individualment, noten les diferents
sensacions de cada objecte:
Com brilla!!!
PEIX: toquem un peix fet amb volum i folrat d’escates lluentes.
Ui, què m’està passant?

POP: passem un vibrador de massatge amb diverses potes pel cap.
Sí, que és dura la closca, sí…!!!

TORTUGA: toquem la closca dura d’un vibrador en
forma de tortuga.
He, he, molt divertit!!!

FORMIGA: fem pessigolletes a les mans.
Miau, miau…..

GAT: passem un rasclet de plàstic pels braços de cada
alumne.
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coses que es fan
L’aula dels carbasses 2
Quina sensació amb aquestes punxes…

ERIÇÓ: toquem un plafó de punxes de goma.

Ui, que fi…

ARANYA: fem notar un fil de niló.
Ha passat una papallona?...

PAPALLONA: passem un ventall per sobre d’ells.
Quina fredor…!!!

DOFÍ: toquem una bossa de tacte fred.

Quina esgarrifança…

MUSSOL: amb un plomall anem resseguint el cos.

Durant l’activitat cada alumne expressa les seves emocions, gustos, preferències... però,
segur que tots estem contents d’haver gaudit de tantes sensacions.
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coses que es fan
L’aula dels blancs
Els alumnes de l’aula dels Blancs, a l’àrea de Coneixement del Medi, hem estat treballant les
plantes.
A la classe hem parlat sobre què necessita una
planta per créixer, les parts d’una planta i hem
distingit les plantes d’interior de les d’exterior.
Hem renovat les jardineres que tenim a l’aula
posant-hi plantes noves.

Com a plantes d’exterior, a l’hort que tenim a l’escola hem plantat bledes, cebes i enciams.

En altres sessions hem tractat de com ens poden ajudar les plantes i les hem classificat segons
la seva utilitat:
- AROMÀTIQUES: fan molt bona olor i entre altres coses, es fan servir per fer colònia.

Amb espígol vam fer colònia.
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L’aula dels blancs
- MEDICINALS: alleugen malalties, serveixen per fer medecines i infusions.
Vam fer-nos una infusió amb menta de l’hort.

- CULINÀRIES: s’utilitzen per conservar i donar més gust als aliments.

Vam portar de casa uns pots d’espècies: julivert, all,
pebre, orenga, safrà, etc.

Comprovàrem com l’aigua i els aliments
queden grocs quan hi posàvem uns granets
de safrà. També vam tastar totes les altres
espècies.
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coses que es fan
L’aula dels grocs
La classe dels Grocs us volem
explicar que a l’hora de l’activitat de gimnàstica estem aprenent un nou esport:

”El beisbol”
La idea va sortir de l’Àlex que,
de mica en mica, va parlar
amb els companys i van fer la
proposta al mestre i al professor de gimnàstica.
̶ “Cada any fem bàsquet i futbol” — va ser la queixa i …

̶ “Voldríem aprendre a jugar a beisbol”……
Una vegada acceptada la proposta i quedant clar que es
jugaria a la part final de la sessió de gimnàstica, van decidir
els passos a seguir:
Havíem de trobar les normes de joc d’aquest nou esport,
així que van entrar a la web i les van trobar. Entre tots van
llegir les normes bàsiques del
joc.
Van demanar a l’escola la compra del material necessari: bat,
guants i pilota.
Van marcar un cap de beisbol
al pati de l’escola i …
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coses que es fan
L’aula dels grocs
Comencem a jugar, fem per sorteig els equips, que varien
cada setmana.
El primer dia va ser una mica caòtic, la bola era bona o
dolenta segons els interessos personals, ningú pràcticament
no sabia batre la pilota... però de mica en mica hem acordat
les nostres normes i ara tothom participa de l’activitat.
A la Sabrina, la Laura, la Lorena i l’Aaron els costa de
batre la pilota, però cada dia que passa estan millorant. El
Jesús, l’Alex, el Cristian, l’Abdel i l’Alba piquen molt bé la
pilota i de vegades fallen per la intensitat que hi posen.
Les curses es van succeint i tots van controlant com va el
partit. Passem una bona estona fent exercici !!!

23

coses que es fan
Aula dels carbasses 1
Els Carbasses 1 us volem ensenyar i explicar com hem fet entre tots i totes el treball de Nadal per
emportar-nos a casa, per si ho voleu fer també vosaltres... És molt divertit!!! I sabeu què...?
Mentre treballàvem, ens anàvem tornant per posar música ambiental engegant l’aparell amb el
commutador.
Es necessita: un cartró blanc, un retolador platejat o daurat i tisores. Pintura verda, daurada i vermella i plates petites per poder-les
posar. Sabó per fer bombolles
que tenyirem amb una mica de
pintura verda. Un aparell de
fer bombolles de sabó i un
cotxe que funcionen amb piles.

Dues plaquetes que fan contacte amb les piles i que es connecten
a un jack i a un polsador. Un o dos polsadors per poder accionar el
cotxe i l’aparell de fer bombolles.
Com fer-ho
Primer: prement el polsador hem accionat
l’aparell de fer bombolles de sabó i, en caure
les bombolles, s’ha estampat de color verd el
cartró perquè a dins el sabó hi hem barrejat
pintura verda.
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coses que es fan
Aula dels carbasses 1
Segon: hem sucat de pintura daurada les rodes del cotxe i prement el polsador el cotxe s’ha
posat a córrer i hem continuat pintat .

Tercer: hem deixat empremtes amb les puntes dels dits amb pintura vermella.
Quart: les mestres ho han retallat en forma d’avet i al darrere hi han escrit un poema ple de
sensacions. Es diu Colors del Nadal i amb ell l’Aroa, l’Ona, l’Ismael, l’Ivan, la Raquel, la Xènia, la
Lurdes i la Fina us volem desitjar un Bon Nadal i feliç Any Nou!!!
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coses que es fan
L’aula dels liles
Som la classe dels Liles i us volem explicar que aquest curs estem treballant
l’aigua. Estem adquirint nous aprenentatges gràcies a les diferents activitats
que anem fent.
Un bon exemple són les activitats dels dilluns al matí a coneixement del
medi. Amb l’ajuda de diferents suports (llibres, jclic, explicació de vivències...) parlem de l’aigua, de les seves característiques, d’on la podem trobar,
d’on prové…

Els dimarts, a plàstica, també hem realitzat manualitats relacionades amb el
tema, com per exemple aquest peix, fet amb l’ajuda d’un motlle, paper de
diari, cola i pintura de diferents colors. És original, oi? Doncs fins i tot fa
llum a la foscor.
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coses que es fan
L’aula dels liles
Cada divendres a la tarda, juntament amb els verds, anem a passeig. Quina
manera més “xula” de conèixer l’entorn que ens envolta i descobrir que ben
a prop hi ha fonts, basses i fins i tot un riu, el riu Anoia!

Finalment, volíem explicar-vos
que el passat dimecres dia 7 de
novembre vam anar d’excursió a
la resclosa de Jorba.

Vam comprar coca al forn del
poble per esmorzar a mig camí i
vam poder gaudir d’un dia
esplèndid, envoltats dels colors
de la tardor i molts ànecs a qui
vam atipar amb pa sec!
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coses que es fan
L’aula dels turqueses
Alguns alumnes de l’escola Àuria, juntament amb alguns nois i noies
de Grocs, Turqueses, Blancs, TVA i del Taller Àuria, van poder
participar de l’arribada de la flama olímpica a Igualada.

La torxa dels Special
Olympics
arribava
a
Igualada el dia 8 d’octubre al migdia i en el seu
recorregut va fer una parada a les ciutats que han
estat seu dels Jocs Special Olympics. Igualada
ho va ser l’any 1990.

El pas de la flama per
Igualada va ser molt
emotiu per a tots els
participants. Ens
hagués agradat fer-ho
amb més ambient pels
carrers.
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coses que es fan
L’aula dels turqueses
A l’Ajuntament ens esperaven les
autoritats. Es va encendre el pebeter i
es van fer uns breus parlaments,
seguits del jurament olímpic pronunciat per l’alumne de l’escola Àuria
Òscar Vargas.

Al final es va poder escoltar l’himne dels Jocs Special Olympics
cantat per Mònica Green, que va fer que alguns assistents se’ls
esborronés la pell.
La inauguració dels Jocs va ser el dia 11 d’octubre al Complex
Esportiu Municipal Mar Bella de Barcelona i la clausura, diumenge 14
al Camp Municipal de Futbol de Vilanova i la Geltrú.
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coses que es fan
L’aula dels vermells
Hola, som la classe dels VERMELLS!!!!

“Som la barreja de molts ingredients,
com la recepta d’un mestre cuiner,
tots amb el nostre toc original,
granets de sucre, granets de sal...!”
Aquesta cançó del Club Super 3, engloba molt bé com és la nostra aula. Tots som ben diferents però tots, amb l’ajuda de l’Emma,
el Joan i la Gemma, ens marquem uns objectius: l’autonomia i la comunicació.
Aquest curs som vuit alumnes: el David, la Carmen, el Juanjo, el
Lukas, el Víctor, la Gina, el Jesús i el Daniel.
Fem moltes activitats, totes encaminades a la nostra autonomia,
que treballem per tota l’escola amb l’ajuda indiscutible de la comunicació. Aquest curs, per a molts de nosaltres, és nou: diuen que
ens hem d’anar fent grans i hem de créixer i la veritat és que tenen raó. Uns quants ja fa uns cursos que estem a l’aula i d’altres
que hi han arribat de nous.
No penseu que és fàcil la convivència amb tots els companys... però
també ens enriqueix la diversitat!!!
Hem d’aprendre coses que potser abans no ens passaven pel cap,
com l’ESPERA: hem d’esperaaaaar molt però creieu que val la pena
per a tots nosaltres, per a tots vuit.
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coses que es fan
L’aula dels vermells
Només dir-vos que:
“Benvinguts, passeu, passeu
que casa nostra és casa vostra!!”
Aquí teniu una mostra de les diferents activitats...
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coses que es fan
L’aula dels verds
L’aula dels verds estem treballant l’aigua i hem descobert que
mitjançant la poesia se’ns ha obert la inspiració.
Arran del llibre del poeta Pablo Neruda “El libro de las preguntas”, hem elaborat un treball a plàstica on es reflecteix la
curiositat pel món que ens envolta.
Hem reflexionat sobre un seguit de preguntes que Pablo
Neruda es va fer.
Què faria l’aigua si no estigués en aquest
got?
Qui és Pablo Neruda?

¿Hay algo más triste que un tren inmóvil en
la lluvia?
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coses que es fan
L’aula dels verds
¿Quién canta en el fondo del agua en la
laguna abandonada?

¿Dónde está el centro del mar, por qué no van allí las olas?

¿Dónde termina el arco
iris, en tu alma o en el
horizonte?

Cuando veo de nuevo el mar
¿el mar me ha visto o no me ha visto?
¿Por qué lloran tanto las nubes y cada vez son más alegres?

¿O no será l a
vida un pez,
preparado para
ser pájaro?

Aneu pensant les respostes…!!!
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coses que es fan
TVA
Els nois i noies de TVA, sensibilitzats pel tema del canvi climàtic i la contaminació, van voler conèixer una mica més tots els factors i elements que determinen
el clima, així com adquirir els conceptes bàsics per entendre i interpretar les
notícies i mapes del temps que ens ofereixen els mitjans d’informació.
Van treballar què és el clima,
factors i elements, incidint en els
conceptes de temperatura i precipitacions; els vents, la pressió
atmosfèrica i la Rosa dels Vents.
Van observar i interpretar mapes
isobàrics i van conèixer diferents
tipus de núvols.

Arran d’una visita a l’Estació Meteorològica de
Medi Ambient situada a la plaça de La Masuca
d’Igualada, es van interessar pels efectes de la
contaminació i pel que cadascú de nosaltres pot
aportar per a evitar-la.
Així doncs, van buscar informació sobre què és
l’atmosfera, quins elements la componen i quina
és la seva importància en la vida dels éssers
vius.
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coses que
que es
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fan
TVA
Van esbrinar quins elements afecten o alteren els gasos de l’atmosfera i quines
conseqüències té per a nosaltres i per a la terra en general el fet d’embrutar l’aire que respirem.
Una vegada conegudes les principals fonts contaminants de l’aire, del sòl i de
l’aigua, van pensar les solucions que estan al nostre abast, les accions que
podem incorporar al nostre dia a dia per tal d’evitar la contaminació i contribuir a
una millora de la salut:
Anar a peu o amb bicicleta en trajectes curts.
Utilitzar el transport públic reduint al màxim l’ús del vehicle particular.
Reciclar les deixalles.
No fumar (contamina l’aire i és dolent per a la salut).
Estalviar energia apagant els llums, tancant l’aixeta mentre ens ensabonem
o raspallem les dents...
No posar la calefacció ni l’aire condicionat molt alts.

Ara, el que cal és recordar tot el que hem après i conservar la motivació generada durant el treball, per tal de mantenir uns hàbits de consum responsables i
saludables que contribueixin a la millora del nostre planeta.
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coses que es fan
La teca
CONEIXEM UNA MICA MÉS EL MENJADOR
Hola a tots i totes. Una vegada més us voliem explicar com funciona el menjador
i com en millorem la qualitat cada any.
Quatre de les cinc postres de la setmana escolar són fruita (preferentment
fresca) i de temporada i un dia per a postres làctiques (iogurt).

A la programació de menús s’ofereix cada setmana, aproximadament, en els
primers plats : 1 vegada llegum, 1 vegada verdura (crua, cuita o en forma de
puré), 1 vegada pasta, 1 vegada arròs, 1 vegada patates. En els segons plats: 1
vegada peix i la resta de dies diferents tipus de carn donant prioritat en les guarnicions, a preparacions de verdura fresca adaptada a l’edat i característiques
dels comensals.

A cada àpat proporcionem alguna
verdura o fruita fresca, així com aigua
i pa.
Les preparacions per als aliments,
sobretot la carn i el peix, són al forn.
“ BON APPÉTIT !!! ”
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coses que es fan
El racó de l’esplai
I ELS DISSABTES, QUÈ FEM?
Molts ja ho deveu saber de fa temps, d’altres potser us n’assabentareu ara mateix, però els dissabtes també hi ha vida a l’esplai!
Els més grans ens reunim a LA COLLA i al llarg del curs decidim aquelles activitats que volem fer. No hi ha cap dissabte que ens avorrim. Apuntem tot el que
volem fer i els monitors ens ajuden a organitzar-ho.
Anem a passejar i prendre alguna cosa, al cine de tant en tant, fem sessions de
jocs de taula, karaoke a la Kaserna... i allò que més ens agrada és poder celebrar els nostres aniversaris amb tots els amics que hem fet aquí!
Però no us penseu... els petits tampoc no parem.
Quan fa fred juguem, ens disfressem, fem algun taller o veiem una pel·li, a l’estiu, anem al parc, a passejar o de festa al carrer.

Ja ho veieu... la qüestió, PASSAR-S’HO BÉ!!
S’han acabat les tardes de dissabtes a casa sense saber què fer.
Molts venim a l’esplai, tu també ho pots fer.
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coses que es fan
Sortides i excursions
El mes de setembre els alumnes de TVA van anar a la biblioteca a triar el llibre
del club de lectura que treballarien durant el trimestre. Van escollir Dr. Jekyll i
Mr. Hyde. Cadascun dels grups va fer la trobada amb la bibliotecària per a
comentar el llibre els dies 19 i 20 de desembre.
Els dies 8, 10 i 12 d’octubre, també la secció de TVA van visitar diferents
exposicions de Fineart al Museu de la Pell, al passatge de l’Ateneu i a
l’Escorxador, així com a diversos indrets d’Igualada (Ajuntament, botigues...).
El dia 5 de novembre, relacionat amb el treball sobre meteorologia i
contaminació que es va dur a terme durant el primer trimestre, van visitar
l’Estació Meteorològica de la Masuca.
El dia 7 de novembre, l’aula dels Liles va anar d’excursió a Jorba.
El dia 9 del mateix mes, els alumnes de TVA van visitar les caves Bohigas a
Can Macià i van aprofitar per fer una mica de descoberta de l’entorn.
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coses que es fan
Sortides i excursions
El dia 21, aprofitant la diada de
Santa Cecília, les aules de
Blancs, Turqueses, Grocs i Verds
van anar d’excursió a Montserrat
on,
a
banda
d’escoltar
l’Escolania, van fer petites excursions pels voltants (camí del
Calvari i dels Degotalls).

Els alumnes de TVA, el dia 20 de desembre,
van anar a Ingràvita (rocòdrom). Allà dos monitors els van ensenyar les instal·lacions i
totes les activitats que es podien fer segons el
nivell de dificultat. Després, els nois i noies
que van voler, van poder fer unes pràctiques
enfilant-se per una paret amb l’ajuda dels
monitors i animats per companys i mestres.
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coses que es fan
Les
Les festes
festes
El dia 8 d’octubre, uns quants alumnes de l’escola i TVA van portar la flama dels
Special Olympics pels carrers d’Igualada juntament amb un grup de nois i noies
del FAP. El recorregut va acabar a la plaça de l’Ajuntament, on es va llegir el
jurament olímpic.
El dia 31 d’octubre, totes les aules van celebrar la Castanyada. Els Carbasses 1
i 2 juntament amb el Vermells van elaborar una boníssima crema de castanyes.
Els Blaus, Liles i Verds van menjar els panellets enmig d’una festa amb danses i
cançons. Les aules de Grocs, Turqueses i Blancs van anar al Parc de Valldaura
a menjar els moniatos i les castanyes que van coure els companys de l’aula de
Blancs. Dos nois de TVA es van vestir de castanyer i castanyera i després de
visitar algunes aules ho van celebrar amb els companys del grup menjant els
panellets que s’havien elaborat el dia abans.
La festa de Santa Cecília es va celebrar a l’escola el 21 de novembre. Els grups
de Carbasses 1 i 2, i Vermells van celebrar-ho amb una audició de percussió
dins el marc d’activitats de la Setmana Musical (del 19 al 23 de novembre). També hi van assistir les aules de Blaus i Liles. TVA ho va celebrar mirant una
pel·lícula musical. Les aules de Verds, Blancs, Grocs i Turqueses van anar a
Montserrat a escoltar l’Escolania com cantava el Virolai.
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Les festes
El dia 5 de desembre, va arribar a l’escola Sant Nicolau. Els nens i nenes van sortir a rebre’l tot cantant-li la cançó. Alguns
mestres van fer la representació de la
llegenda acompanyats de la coral formada pels nois i noies de TVA juntament
amb alguns professionals de l’escola. En
acabar, Sant Nicolau va repartir berenar
per a tothom.

El dia 20 de desembre, els alumnes de
l’escola van celebrar la Festa de Nadal a
l’edifici de l’Escorxador. Allà pares, mares,
familiars i amics van gaudir de la representació “Nadal a través de les sensacions”.
Experimentàrem a través dels sentits
l’arribada de la nit de Nadal i amb ella el
pessebre amb tots els seus personatges.
L’endemà, dia 21, els alumnes de TVA van fer un esmorzar conjunt amb les
mestres i especialistes que intervenen en el grup en un restaurant de la ciutat,
mentre a l’escola, els grups de Liles, Blaus, Carbasses i Vermells van fer cagar
el tió. L’aula dels Verds van fer l’amic invisible i la resta de grups, Blancs, Grocs
i Turqueses van esmorzar tots junts, van fer una representació i es van regalar
una manualitat.
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