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EDITORIAL
Aquest curs, com en
d’altres, hem decidit participar en diversos concursos.
A vegades es presenten
treballs realitzats pels mateixos alumnes tant a nivell individual com de grup.
En d’altres, som els professionals els qui presentem
experiències que formen
part de la nostra pràctica
educativa diària.
Per als alumnes és motivador que els seus treballs
tinguin
una
projecció
exterior i transcendeixin
més enllà de l’escola o
l’àmbit familiar.
Per als professionals, igual
que per als alumnes, és
alhora un repte, una motivació i, per què no dir-ho,
una dedicació extra. Cada
experiència que presentem
s’ha d’ajustar a les bases
que requereix el concurs i,
per tant, cal adaptar

el format en què ho tenim
enregistrat als paràmetres
de cadascun (guió, idioma,
suports gràfics...).
Per a nosaltres, el fet de
participar té com a finalitat
donar a conèixer algunes
de les moltes activitats i
projectes que duem a
terme. Sovint el dia a dia
no ens permet ser prou
conscients de la riquesa i
importància que té la
nostra pràctica educativa.
Per aquest motiu, és
interessant
parar-se
i
mirar-ho
des
d’una
perspectiva diferent i reescriure, si cal, el que s’ha
fet, per tal que també tingui
una projecció i, si és possible, un reconeixement més
enllà de la nostra comunitat educativa.

els altres diuen
Educar: aquesta difícil missió
Hi ha qui diu que la tragèdia
més gran de la societat contemporània és la crisi de la
relació educativa. Els pares
tenen cura dels seus fills i els
mestres ensenyen als seus
alumnes, però en moltes cases i en moltes escoles s’ha
perdut “l’esperit de l’educació”.
I, d’altra banda, si una societat
no sap educar les noves generacions, no aconseguirà ser
més humana, per molts que
siguin els seus avenços tecnològics i les seves conquestes
econòmiques. Per al creixement humà, els educadors són
més importants i decisius que
els polítics, els tècnics o els
economistes.
No podem intervenir de forma
eficient en la manera com funciona el món o, almenys, d’una forma determinant; però sí
que podem intentar una cosa:
donar als nostres fills una molt
bona formació. I aquest és un
procés d’adoctrinament, per
intentar que els nostres fills
siguin responsables, honrats,
decents (com deia l’àvia) i
compassius. Sí, compassius,
d’aquells que no passen com
a espectadors per la vida, sinó
que s’arremanguen i “s’hi posen”, a ajudar l’altre (no perquè s’ho mereixi, sinó perquè
ho necessita). Allò que en
diuen bona gent.

Article publicat al
“SOM: ANOIA”
4 desembre del 2012

Educar és
acompanyar
l’altre en la
construcció d’uns
valors per
construir un
objectiu

També vol dir aturar-se quan
ho necessiten. Sempre vénen
a parlar-nos quan estem més
ocupats, i els “engeguem” o,
en el millor dels casos, els
diem que ja en parlarem més
tard. I ens equivoquem. Quan
ens volen dir alguna cosa ho
hem d’aprofitar i aturar-nos a
escoltar (la cosa més important si volem educar). Si calen
tres hores, doncs calen.
Escoltar és una de les activitats més difícils de realitzar,
però imprescindible. Només
ens podem acostar a entendre
què vol l’altre escoltant-lo amb
atenció, allò que en diem
escolta activa.
Educar vol dir acompanyar
l’altre (fill, alumne...) en la
construcció d’uns valors que li
permetin construir-se i construir un objectiu, “un bell somni” que diu Serrat. Aquest
acompanyament s’ha de fonamentar en la veritat. S’equivoquen aquells que per guanyarse el respecte i l’admiració
dels seus fills (o alumnes...) es
presenten com a déus. El que

els nens necessiten és trobarse amb persones reals, senzilles, properes i profundament
bones.
No es tracta de donar la culpa
a ningú. És tota la societat que
ha de prendre consciència que
un poble progressa quan sap
acollir, cuidar i educar bé les
noves generacions. És un error planificar el futur i no tenir
cura de l’educació de nens i
joves. Perquè aquests nois i
noies tinguin aquesta bona
formació és necessari donar
més suport a les famílies, valorar els educadors, saber que
la tasca més important per al
futur és millorar la qualitat humana dels qui seran els seus
protagonistes. I recordar, com
diu Serrat:
Per construir un bell somni
cal a més a més ser prou eixerit
-quan es gira la fortunaper sortir d’entre les runes
i fer-ne un altre, tot seguit.

No cal donar la
culpa a ningú,
és la societat
que ha de
conscienciar-se
a educar

Ramon Cuadras, historiador i
arqueòleg, és professor de
secundària. Ha col·laborat
amb Òmnium Cultural i el
Casal d’Infants del Raval.
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a fons
Teràpia assistida amb cavalls (TAC)
Des del CLUB HÍPIC
LA TOSSA, ens agradaria compartir amb
vosaltres en què consisteix
el
Volteig
Educatiu i terapèutic,
modalitat de la TAC
(Teràpia
assistida
amb cavalls) que els
alumnes de l’escola
han realitzat aquests
últims trimestres al
nostre centre.
Alguns dels alumnes
que han practicat
aquesta
modalitat
són els de les classes
dels Liles, Verds i
Blancs.
El volteig interactiu és
una activitat en la
qual els alumnes
realitzen moviments
damunt i al voltant del
cavall; el cavall es
mou en cercle, guiat
amb la corda per un
professional. Aquests
moviments poden ser
molt simples, com
02

seure damunt del cavall, o més elaborats
com posar-se de genolls o de peu sobre
el cavall.
La resta de nens dels
grup es col·loquen en
cercle al voltant del
cavall o en fila al seu
darrere, i constantment interactuen amb
el cavall el nen que
està damunt del cavall i el terapeuta.
Dins les sessions de
volteig
terapèutic
s’inclouen jocs que
facilitaran les tècni-

ques de treball en les
àrees que s’hagin
marcat com a objectius. El cavall va equipat amb un manta
gruixuda
i
un
“cinxuelo” amb nanses, una espècie de
cinturó que aguanta
la manta al cos del
cavall. El volteig interactiu facilita el treball en equip, ensenya respecte cap al
cavall, facilita la independència i la construcció de la confiança i anima l’interacció social.

a fons
Teràpia assistida amb cavalls (TAC)
El valor terapèutic del
volteig és immens, ja
que promou la força,
la flexibilitat, l’equilibri
i la coordinació a través dels moviments
físics,
control
del
tronc, coneixement de
l’esquema corporal, la
dissociació de cada
part del cos, així com
la confiança, paciència, pensament propi,
capacitat de gestionar
el temps d’espera i la
sensació
agradable
que dóna el contacte
directe amb el cavall.

En aquesta modalitat
no es dóna prioritat a
la formació eqüestre,
sinó a la promoció individual a través del
cavall, és a dir, es
pretén sobretot influir
de forma positiva en
el desenvolupament,
l’estat de salut i la
conducta del genet.
El fet de seure damunt del cavall, així
com la pràctica de
qualsevol exercici de
volteig
terapèutic,
exercita la capacitat
d’equilibri, l’anticipació, i per tant , la coordinació conjunta de
les extremitats i de les
diferents parts del
cos, a la vegada que
es treballa l’àmbit
cognitiu com a resposta a una sèrie
d’exigències complexes.

El volteig terapèutic
se sol realitzar en
grups de fins a 6
nens, de manera que
els efectes positius
afavoreixen la convivència en grup. Els
participants aprenen a
gestionar les antipaties i dificultats de
relació així com un
comportament cooperatiu.
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mic-mic obre bústia

CARTA DEL MEU FILL
AUTISTA EN MOTIU DEL SEU
DIVUITÈ ANIVERSARI
Per commemorar el Dia Mundial
de les persones amb autisme
voldria compartir amb vosaltres
una carta que vaig escriure ja fa
uns mesos al meu fill, quan va
assolir la “majoria d’edat”:
Ja han passat divuit anys del teu
naixement! Em sembla alhora
lluny i a prop en el temps… A
prop perquè han passat volant i
lluny perquè ara queden ja molt
enrere els primers dubtes i angoixes, les primeres preguntes i
incerteses.
Ara ens comuniquem sense necessitat de paraules, amb un
gest o una mirada, jo t’entenc a
tu i tu m’entens a mi, encara que
de vegades et facis el despistat!
Tu m’has fet, no sé si millor persona, però sí més forta. Per tu,
per lluitar per tu, m’he posat en
“mogudes” on no hagués dit mai
que m’hi posaria.
M’has ensenyat a passar per
damunt d’absurds prejudicis, a
valorar les coses realment importants de la vida i també a saber
gaudir de petits moments del dia
a dia.
Amb tu he descobert el món que
t’envolta, nous sentiments i sensacions, la tendresa després de
l’adolescència.
Per tot això i molt més,
GRÀCIES GENÍS!
La mama
Família de Genís Esvert

Somos de Valparaíso, una ciudad de Chile que destaca por el
lindo puerto que tiene. Al nacer
Lukas nos fijamos que tenía problemas en sus ojitos y el médico
después nos lo confirmó, no veía
nada, había nacido ciego.
Un par de meses después de su
nacimiento, decidimos llevarlo a
una fundación muy famosa en
Sudamérica dedicada a ayudar a
personas con diferentes problemas. En todo el tiempo que
intentaron ayudar a Lukas, no
hubo ninguna mejora. Se nos dijo
que en Barcelona había un oftalmólogo muy bueno que nos
podría ayudar con Lukas. Así fue
como el año 2002 llegamos a
Cataluña con la esperanza de
que nuestro hijo tuviera algo de
visión.
Todo esto no hubiera sido
posible sin la ayuda de todos los
maestros y profesionales que
han dedicado su tiempo a Lukas.
Han cambiado nuestra vida y la
de nuestro hijo. Estamos muy
contentos del empeño que han
puesto. Queríamos agradecer
enormemente a todos y cada uno
de los maestros. -No los nombramos para que no se nos quede
ninguno en el tintero-, por el esfuerzo y dedicación que han tenido con nuestro hijo.
Debo destacar también el gran
incentivo que tiene Lukas con
sus hermanos Dyhagho y
Mathias que lo son todo para él.
¡Gracias hijos por esta gran ayuda!
Família de Lukas Briceño

UN POCO DE NOSOTROS…
¡Hola somos la Familia BriceñoPizarro!!
Me llamo Jacqueline, soy la
madre de Lukas y me gustaría
contarles un poco de nosotros.
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EL MEU VOLUNTARIAT
L’ESCOLA

A

El meu voluntariat a l’Escola
Àuria va començar un divendres
a la tarda fa més d’onze anys,

quan un dia, la Carme, em va
comentar que feia de voluntària a
l’Escola. Vaig pensar: « Ara tens
temps, els fills es van fent grans,
doncs què esperes ?» No coneixia directament l’Escola, només
alguna família que hi portava el
fill.
Cada setmana encara em sorprèn la feina que fan el personal
de l’escola des dels professors,
educadors, administratives, fins a
la cuinera, monitors…i sobretot,
l’evolució que he vist en els
alumnes, uns més que d’altres,
tot i les dificultats que molts
tenen. És impressionant!!!
La il·lusió i l’atenció que tenen
fent les activitats, sobretot les
que més els agraden. Ho celebren tot: aniversaris, festes populars, munten a cavall, fan excursions, van de colònies... res no
els ve gran.
Em van demanar un escrit per a
la revista preguntant-me què
m’aportava l’escola com a
voluntària: ells m’han donat
l’oportunitat de poder conèixer la
gran tasca que es fa dins l’escola i què donen els alumnes.
Però el més important és el que
m’han aportat els alumnes: arribar a l’escola i veure que t’esperen amb aquells somriures, les
mirades, els gestos, les abraçades, qui vol t’explica el que li
passa o el que té al cap en aquell
moment i sobretot, l’esforç. És
una sensació de respecte i admiració cap a ells.
Gràcies per deixar-me compartir
aquestes estones amb vosaltres!!!
Imma Riba

mic-mic obre bústia
ALUMNES DE TVA QUE MARXEN DE L’ESCOLA

CARTA DEL SERGI
Vaig venir de Sabadell a viure a
Igualada i vaig anar a un col·legi
d’aquí. Allà vaig passar moments
molt malament amb alguns
companys que no em tractaven
bé però amb alguns també hi
jugava, i fèiem molts exàmens i
jo tenia una professora que es
deia Tais i era la professora de
reforç. Fèiem mates, llengua,
castellà, naturals, socials, anglès, valors i música. I ara a l’Escola Àuria estic molt bé d’estar
amb vosaltres. La Teresa Moncunill és la millor, m’ha ajudat
molt, i la Rosa Maria m’ha ensenyat moltes coses. La Teresa
Rabell m’ha ensenyat a netejar
cotxes i la Rosa Esteve ens fa
anglès. La Faith i la Louise són
molt simpàtiques i m’ajuden amb
l’anglès. La tutoria la fa el Josep
i ens parla de temes de sexe,
pel·lícules, onomatopeies i el
senyor Joan ens fa brigada i fisio
i és molt amable. He fet cafeteria
amb la Rosa Maria i amb la Teresa Rabell he fet hort. A l’hort hi
tenim moltes plantes i les
comprem. Us trobaré a faltar
molt a tots i a totes les professores.
Molts petons a tots i a totes.
Sergi Rey
CARTA DE L’ÈRIC
Abans de venir aquí anava a una
altra escola. Però allà em costava molt estudiar i no feia quasi
res i dormia molt. Però quan em
vaig canviar a l’escola Àuria vaig
aprendre moltes coses com brigada, hort, cafeteria, Kaserna,

anglès, català, mates, fusteria,
cosir i llegir. Aquest any plego i
me’n vaig al TAC i vull saludar a
tots els de l’escola i els de TVA i
espero que vagi bé a tothom.
Èric Carrillo
CARTA DE L’ÒSCAR
EL MEU PROCÉS A L’ESCOLA
Vaig començar l’Escola Àuria als
10 anys, vaig anar a la classe
dels Verds. En aquell moment
vaig fer nous amics com l’Èric
C., la Cristina P. i d’altres. El
meu procés va anar avançant
d’aquesta manera: Verds, Grocs,
Blancs, una altra vegada Grocs i
finalment TVA. He passat moments molt agradables, per
exemple, quan anava a les colònies a diferents llocs. Des de
l’any 2004 fins ara porto 9 anys
anant de colònies, i evidentment
les millors colònies han estat
aquestes: Mas Pinadella (Olot),
l’Estartit,
Juneda,
Tamarit,
Banyoles i ara la més recent, La
Closa, a Castellar de n’Hug. La
resta del meu procés reitero ha
estat molt bo i ara penso en el
meu futur. Sobretot pensant si
és possible anar a treballar al
Taller Àuria i altres coses. Aquí a
l’escola la convivència ha estat
molt diferent a la meva antiga
escola en tots els sentits,
aprenentatge, convivència evidentment... M’ho he passat molt
bé en aquests 10 anys que he
estat aquí i això és molt important tant per a mi com per a la
resta de les persones que
comencin o estiguin passant el

seu procés corresponent. Espero que us vagi molt bé a tots,
que us ho passeu molt bé. Espero que us vagi molt bé a tots,
que us ho passeu molt bé.
MOLTA SORT!!!!
Òscar Vargas
CARTA DE LA HAKIMA
Jo estava a Piera. En aquella
escola estava bé. Fa tres anys
que estic a l’escola Àuria. En
aquest col·le estic més bé que a
l’altre: en aquest he fet molts
amics i amigues. Quan vaig
venir nova a l’escola, em sentia
una mica rara però al final em
vaig acostumar a tot el que es fa
en aquest col·le. També els
meus amics de l’escola d’ara.
M’han ensenyat moltes coses,
molt boniques. Els meus amics
em van ajudar a relacionar-me.
A l’altre col·le tots em tractaven
regular i en aquest em tracten bé
i els estimo a tots com a amics i
m’han ajudat molt. Vaig conèixer la meva amiga Marta a l’antic
col·le i per coincidència la vaig
trobar aquí en aquesta escola i
me’n vaig alegrar molt, però també estic contenta amb tots els
companys que he tingut, i com
sigui, els estimo per igual a tots.
El que més m’ha agradat de les
activitats que es fan és: la plàstica, la tutoria, la llengua, les mates, la cafeteria, l’hort... tot!
Moltes abraçades a tots els
meus companys de TVA i de
l’escola i als mestres que m’han
ajudat molt.
Hakima Mahmoudi
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fem escola

FILOSOFIA 3-18
FILOSOFEM?
Enguany una de les propostes d’alguna aula a
l’escola és “Filosofar” i
per fer-ho ens hem inspirat en la Filosofia 3/18.
El Grup IREF és una
associació que promou la
proposta educativa Filosofia 3/18.

Què és el projecte Filosofia 3/18?
El projecte FILOSOFIA
3/18, que promou aquesta associació, és un
currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats
del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental.
Consisteix en un conjunt
de programes que,
aplicats des dels 3 als 18
anys, enforteix la capacitat reflexiva.
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Es tracta d'un projecte
que concreta el desig
general d'ensenyar a
pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants.

prensió sinó d’una entesa
entre el pensament i
l’emoció.
Des de l’escola hem
adaptat la teoria a les necessitats dels alumnes i
als seus interessos.
I com podem ajudar a Veure cinema ens permet
treballar
un
seguit
pensar?
d’objectius educatius:
Ho podem fer mitjançant
la pintura, amb la música,
Veure el cinema com
amb el cinema.
un art
Nosaltres ens hem acollit
Aprendre el llenguatge
al cinema perquè, tal i
cinematogràfic
com ens diuen des de
Ajudar a pensar i reflel’associació, ens fa penxionar
sobre
les
sar, sentir, consolidar copròpies emocions i les
neixements, generar actidels altres
tuds, despertar el sentit
Capacitat de mantenir
crític i la creativitat. Cerl’atenció
tament el cinema va
Capacitat d’escoltar
néixer al marge del món
Respectar el silenci
educatiu i, com totes les
Afavorir el llenguatge
arts, té una vida pròpia.
oral i escrit
Però també com les arts,
Gaudir de la imatge i la
la literatura, el teatre... té
fotografia
una vessant educativa
que podem explorar.
El relat cinematogràfic
atreu l’atenció i sobretot
connecta emoció i pensament. El relat imaginari,
com passa amb els contes, facilita que cadascú
s’apropiï del missatge
que necessita. Per això,
parlem no sols de com-

fem escola
LA COLLA DEL FOLLET VALENT
Durant
aquest
tercer
trimestre a l’aula dels
Liles hem treballat la cantata del Follet Valent.
Aquesta cantata narra la
història d’un follet que es
perd al bosc i coneix un
conjunt d’insectes. Amb
tots ells passen diferents
aventures tot creant una
colla d’amics molt especial.
Al llarg d’aquests mesos
hem escoltat la cantata
els dijous a la tarda. Ara
ja sabem totes les cançons i no parem de cantar-les en tot moment: al
pati, quan anem cap a la
classe...
No pensàvem pas que el
treball d’aquesta cantata
agradaria i faria gaudir
tant els alumnes i, per
aquest motiu, hem utilitzat
aquest recurs per realitzar
diferents tasques en diverses assignatures i moments a l’aula:

A plàstica hem confeccionat amb volum els
diferents personatges i
escenaris
per
tal
d’acabar el curs podent
representar la història
a la resta de companys
de l’escola.
A llengua hem après a
escriure el nom dels
diferents personatges:
- EL FOLLET VALENT
- LA PAPALLONA
- L’ABELLA
- L’ESCARABAT
- LA FORMIGA
- LA MARIETA
- L’ARANYA

A coneixement del medi hem treballat els
diferents animals: característiques, colors...
Fins i tot hem escenificat i parlat dels diferents rols, sentiments i
comportaments que es
donen i produeixen al
llarg de la història.
Ha estat doncs una
cantata que ens ha aportat un grapat de coneixement nous i moltes estones de diversió compartida amb tots els companys
de l’aula i fins i tot de
l’escola.
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fes clic
Portal ARASAAC
El
portal
ARASAAC
(Portal Aragonés de la
comunicació augmentativa i alternativa) ofereix
recursos gràfics i materials per facilitar la comunicació d'aquelles persones amb algun tipus de
dificultat en aquesta àrea.
Aquest projecte ha estat
finançat pel Departament
d'Indústria i Innovació del
Govern d'Aragó i forma
part del Pla d'Actuacions
del Centre Aragonès de
Tecnologies per a l'Educació (CATEDU), centre
depenent del Departament d'Educació, Universitat, Cultura i Esport del
Govern d'Aragó.
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Què són els SAAC? Els
Sistemes Augmentatius i
Alternatius de Comunicació (SAAC) són formes
d’expressió diferents al
llenguatge oral i tenen
com a objectiu augmentar i/o compensar les dificultats de comunicació i
de llenguatge de moltes
persones amb discapacitats.

Inclou diversos sistemes
de símbols, tant gràfics
(fotografies, dibuixos, pictogrames, paraules o
lletres), com gestuals
(mímica, gestos o signes
manuals) i en el cas dels
primers requereix també
l’ús de productes de
recolzament. Els diferents sistemes de símbols s’adapten a les necessitats de les persones
amb edats i habilitats
motrius,
cognitives
i
lingüístiques.

fes clic
Portal ARASAAC

Si accediu per exemple a
Programari, podeu trobar
tot tipus de programes,
la majoria gratuïts, que
us podeu descarregar
tant per ordinador, dispositius mòbils... A la fitxa
hi consta tota la informa-

ció sobre requeriments
tècnics específics en
cada cas, descripció,
informació i objectius del
programa en qüestió.
També hi podeu trobar el
nom de l’autor i el
contacte per tal que, qui

ho necessiti, s’hi pugui
adreçar per fer comentaris i/o consultes.

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 tercer trimestre els Blaus hem anat
cada divendres al matí a jugar a tres parcs
diferents: Parc de l’Enxub, Parc de Vallbona i
el Parc de la Solidaritat de Montbui.
Ens ho passem molt bé quan
ens emparrem a les estructures, ens gronxem, ens enfilem
a les cordes, baixem pels tobogans i les rampes i caminem
per les estructures...
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coses que es fan
L’aula dels blaus

Després de córrer i jugar, mengem galetes, bevem aigua i
tornem cap a l’escola.
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coses que es fan
L’aula dels carbasses 2
Les responsables de l’Aula dels Carbasses-2 ens hem plantejat fer un plafó
multisensorial perquè en puguin gaudir els nostres alumnes: l’Ismael,
el Marcos, la Sofia, la Cristina i la Raquel.
El treball multisensorial forma part del nostre dia a dia, ens agrada facilitar
diferents estímuls en què els alumnes puguin observar, experimentar sensacions contrastades, veure diferents efectes i gaudir d’aquestes propostes.
Així que... som-hi!!!
Hem començat per buscar bosses de plàstic grans de diferents colors perquè
sigui molt vistós, després les hem tallat a tires, les hem enganxat en un llistó
perquè quedin penjades...

Els nois i noies de TVA i el Joan, varen anar amb la furgoneta a comprar un
plafó de porexpan. Nosaltres varem fer uns forats per poder-hi posar els llums
de colors i ells ens ho han pintat de color negre perquè ressaltin els llums i les
estrelles.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració, a tots els que hi heu participat!!!
Ara ve el muntatge final, enganxar gomets
fluorescents en forma d’estrelles i la lluna...
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coses que es fan
L’aula dels carbasses 2
... posar els llums a cada forat de les plaques i penjar amb cordills una cortina de colors als quatre
costats... enfosquir l’aula, connectar els llums i ...

Ja està fet!!! Ara...
posar-nos tots a dins...
i... a gaudir!!!

Aquest és l’últim curs de l’Ismael, la
Cristina i la Raquel. El vostre pas per
l’escola ens deixarà grans moments i un
bon record a tots, perquè sou grans
persones!!! Els vostres companys i els professionals de l’escola us desitgem que sigueu
molt feliços!!!
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coses que es fan
L’aula dels blancs
Els alumnes de l’aula dels Blancs, a l’àrea de Tecnologia, durant tot el curs, hem treballat
ELS MATERIALS.
Vam parlar de què estaven fets els objectes i vam comprovar que hi havia molts materials
diferents. Ens va sortir una llista força llarga: paper, llana, vidre, fusta, metall, plàstic i cuir.
El primer material que vam estudiar va ser el PAPER:
Classes de paper: diari, seda, cuina, xarol crespo, cartolina, paper per escriure, paper d’embolicar, paper de revista, paper de wc...
Què podíem fer amb el paper: cargolar, plegar, arrugar, allisar, estripar, fer boles, dibuixar,
pintar, retallar, enganxar, punxar, embolicar...
D’on surt el paper
Fer un treball manipulatiu amb el paper (marc de fotos)

La LLANA va ser el material següent:
D’on surt la llana: férem la història “de l’ovella a la bufanda”
Treballàrem el vocabulari (pastor, gos d’atura, esquilar...)
Vam consultar diferents pàgines web
Férem un treball manipulatiu amb llana (boles de llana)
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coses que es fan
L’aula dels blancs
Després vam treballar el VIDRE:
Observar on hi havia vidre
Identificar les propietats del vidre
Conèixer l’obtenció del vidre, “de l’arena al vidre”
Fer un treball manipulatiu amb vidre (pintar pots de vidre)

Un altre material que vàrem tractar va ser la FUSTA:
Férem una llista de objectes que estan fets de fusta
Vam conèixer el procés de la fusta, “de l’arbre a la taula”
Vam seguir les propostes de la pàgina Web “Toquem fusta”
Realitzàrem un treball manipulatiu amb fusta (un peix i una bandera)
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coses que es fan
L’aula dels grocs
PROJECTE COOPERATIU: LES FONTS D’IGUALADA
Avui volem explicar el Projecte Cooperatiu que Grocs, Blancs i Turqueses hem fet durant els
mesos d’abril i maig : ”Les fonts d’Igualada”. Aquest projecte és un més dels que hem treballat
conjuntament aquestes classes durant el present curs: El cavall, Suècia, El còmic, “La voz”,
Brasil…
L’activitat es du a terme els dimarts a la tarda amb tres grups d’alumnes: uns fan un treball de
recerca (Grup Einstein), uns altres un treball plàstic (Grup Miró) i un de disseny gràfic (Grup
Disney).
Per introduir el tema, la tarda del 16 d’abril vam decidir fer una passejada per Igualada per
descobrir i conèixer algunes fonts de la ciutat.
Vam sortir de l’escola i vam fer la primera parada a la Font
de la Plaça Castells i vam continuar cap a la Plaça de la
Creu per veure la magnifica font, projectada per
Bonaventura Bassegoda i Musté, culminada amb una creu
esculpida per Ernest Marco. La creu, a l'estil de les creus de
terme gòtiques o renaixentistes, té en una cara el Crist
crucificat i a l'altra, la Verge. El capitell presenta motius
al·legòrics de la ciutat.

El nostre recorregut continua fent una parada per veure la font que hi ha al Passeig de les
Cabres, camí del carrer de Santa Anna, i fem una parada per veure la Font de la Carota; és
l'única font que encara conserva els abeuradors per als animals. Està constituïda per tres
arcades cegues obertes al desnivell que forma el passeig de les Cabres, que envoltava la muralla. El broc sorgeix de la boca d'una carota esculpida.
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coses que es fan
L’aula dels grocs
El passeig continua i fem parada per veure la font de la Plaça Sant
Miquel i fem recordatori als alumnes del que hem vist fins ara. De
seguida arribem a la Plaça del Rei on trobem la magnífica Font de
Neptú, monument emblemàtic d’Igualada que commemora l’arribada
de l’aigua des de l’Espelt. La font té dos brolladors per costat que
sorgeixen de la boca d’uns animals fantàstics. Més amunt s’alça la
columna dòrica que sosté l’estàtua de Neptú.

El nostre camí en direcció a la plaça de l’Ajuntament ens porta fins a
la font de la Plaça Pius XII on expliquem als alumnes que s’hi fa “l’Ou com balla”.
Seguidament ens dirigim cap a la Font Vella, situada en un dels angles que formen els murs de
l’església de Santa Maria. És la font més antiga de la ciutat.
Ja de tornada, fem parada per veure les dues magnífiques fonts dissenyades per Teresa Riba i
que es troben a la Rambla, La Font del noi i La Font de la noia.

I per acabar, abans de tornar cap a l’escola, ens dirigim al Parc de l’Estació Vella per veure
l’original font, amb 12 brocs d’aigua, que indiquen l’hora del dia segons el nombre de brocs pels
quals surt aigua. Més avall, un conjunt de difusors d’aigua neu.
La passejada va ser molt interessant per als nois i per als mestres.
La Classe dels Grocs
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Aula dels carbasses 1
Els Carbasses 1 us volem explicar una activitat que ens agrada, que ens va bé per al nostre cos, on treballem la relació, la comunicació, el sentit del gust, l’olfacte, el tacte, l’atenció, la postura, l’autonomia... És
la hidratació. Sempre la fem al matí, al migdia i a la tarda sobretot quan comença a fer més calor.
Primer de tot ens informen amb un signe de senyal, ens posen el tovalló o el pitet, també ens toquen la
cara prop de la boca, sota la barbeta (a la base de la llengua). Olorem i tastem el que beurem per preparar-nos i saber què farem.
Per beure hem d’estar ben asseguts, mantenint l’alineació del cap, el tronc i els malucs; també és important tenir els peus recolzats, un to adequat, mantenir la simetria i la mobilitat dins l’estabilitat... A alguns,
ens va bé beure amb un got flexible i retallat perquè així les mestres veuen i mesuren la quantitat que
ens donen, ens ajuda a empassar millor i a no fer hiperextensió cervical.

D’altres necessitem que ens posin espessidor dins l’aigua o el suc perquè el líquid que ingerim tingui una
textura de nèctar com ara el suc de préssec. Així evitem ennuegar-nos i prevenim problemes físics com
les mucositats que duren tot l’any, febres de repetició, bronquitis, pneumònies. Això ens passa quan ens
ho empassem per l’altre forat: es nota perquè tenim tos, esternuts, ens canvia el timbre de la veu, ens
cansem, suem, deglutim forçadament... A vegades fem petites broncoaspiracions que poden derivar en
infeccions pulmonars, ja que els pulmons estan preparats per respirar i acostumats a les mucositats però
no al menjar i als líquids que a vegades hi van a parar. Ens ho han vist a l’hospital, fent una prova que es
diu videofluoroscòpia.
Hi ha qui pot hidratar-se menjant gelatines, però els que tardem a empassar no, perquè la gelatina es
desfà i es torna líquida si la tenim massa estona a la boca o ens queda a la gola. Llavors és com si beguéssim líquid sense espessir.
Alguns dels que no podem ingerir líquid per la boca, ho fem mitjançant un botó gàstric, però també som
partícips de l’activitat, perquè els altres esperen que estiguem preparats i els donem permís per començar
amb una mirada, un somriure, una respiració. Encara que prèviament hem olorat i tastat el que bevem i a
vegades col·laborem aguantant la xeringa.
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Aula dels carbasses 1

I sabeu què!? Els dijous al matí ens fem un batut de fruites boníssim: primer les toquem fent tàctil hàptica. Tenim la peça de fruita sobre el nostre cos i ens ajuden a tocar-la amb les mans obertes, amb tota la
mà, per notar la textura, la forma, el volum, la temperatura, el pes... Ens hi estem una bona estona per
percebre tot això. Les olorem, les tastem i després les posem dins la batedora que està endollada a una
caixa de connexions amb temporitzador on s’hi connecta un polsador i, prement-lo, cadascú es fa el seu
batut. La batedora fa un soroll que a alguns ens fa riure i a altres parar atenció i començar a ensalivar.

A més... aquest trimestre hi ha dies que ens servim la beguda nosaltres, emprant el mateix sistema que us
acabem d’explicar, però en lloc d’endollar-hi la batedora hi endollem una petita bomba d’aigua que té un
tub de plàstic i una canya. Tot això està dins un gerro i quan premem el commutador surt el líquid per la
canya i va parar dins el nostre got. És divertit i ens hi fixem perquè fa soroll d’aigua!!!
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L’aula dels liles
Amb què apaguen el foc els bombers???
Continuant amb el projecte de l’aigua, l’aula dels Liles, el
passat dia 9 d’abril, varem anar a visitar el parc de bombers
d’Igualada.
Va ser una visita molt dinàmica ja que després d’explicarnos la seva tasca, ens van ensenyar tots els estris i materials
que utilitzen.
Primer de tot ens van mostrar els diferents camions, cada un
d’ells per a una situació o terreny diferent.
Mireu quina fila que fem tots junts dalt d’un dels camions !!!

Tot seguit vam sortir a fora a la pista i allà un bomber va pujar ben alt fent servir una
llarga escala. L’escala pot arribar a pujar fins a una alçada de 12 pisos d’un edifici!!!
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coses que es fan
L’aula dels liles
Després ens van ensenyar el seu uniforme i ens van explicar la funció de cada una de les
seves parts: jaqueta ignífuga, mascareta, bombona d’oxigen, botes aïllants...

Finalment varem acabar ruixant amb una de les mànegues que fan servir els bombers per
apagar el foc.
Abans de marxar d’allà ens van obsequiar amb una revista explicativa sobre l’ofici de
bomber. Amb aquest recurs i el grapat de fotografies fetes durant la matinal, la resta
d’alumnes de l’aula que aquell dia no hi eren també van poder conèixer de més a prop el
món dels bombers.
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L’aula dels turqueses
QUE TINGUEU SORT, TURQUESES!
Els Turqueses se’n van. Els ha arribat l’hora de fer el pas a la vida adulta. L’Alba, el Lluís, la
Clàudia, el Bernat, el Rubén, l’Àngels, la Marta, el Joan i el David, han fet una etapa molt important a la nostra escola. Ara en començarà una altra, ben diferent però no menys important.
El valor de l’amistat ha estat el nostre lema, solíem cridar tots junts: som una pinya!
I realment ha estat així.
Hem tingut llargues converses sobre ells, sobre la vida. Hem marcat molt clarament com han
d’actuar davant les diferents situacions que es trobaran. Sempre els dic que abans de dir alguna
cosa mal dita comptin fins a 10.
Turqueses, no oblideu aquesta fórmula, sempre funciona. Sereu una pinya per sempre!
Aquest últim trimestre l’heu viscut com un moment molt especial, del qual no en podíeu perdre ni
un segon. Les colònies a Tamarit, les festes, les activitats especials per acomiadar el curs…tot
ha pres, a diferència d’altres anys, un caire de comiat .
Esteu una mica espantats, TVA encara és un món desconegut, però al mateix temps esteu plens
d’il·lusió.
Alba, treballadora, no perdis la teva alegria. Tens clar el que vols dir però no cal que ho diguis
cridant! Tothom t’escolta i tu també has d’escoltar els altres.
Marta, oi que s’està bé amb els companys? De tant en tant baixa de Rubió i veuràs que el teu
voltant s’omple de noves sensacions.
Lluís, quan somrius regales or! Has crescut i t’has fet fort i has après a mesurar els teus sentiments. Si tu estàs bé, els que t’acompanyen també ho estan.
Bernat, recorda d’estar sempre a la línia del mig. Connecta’t al món i a la vida, fes un esforç,
saps que quan ho fas és quan et sents feliç.
Joan, ets un bon amic dels teus amics, però no garlis tant! Has après a controlar el teu caràcter
quan estàs amb els amics, ets un bon treballador i l’esforç que fas per practicar esport és increïble, és una lliçó per als altres. No perdis mai aquesta capacitat de superació.
Àngels, no deixis que els altres decideixin per tu, ets una noia magnífica! Has descobert el valor
de l’amistat, de la justícia, del treball en equip i de la feina ben feta. Has de saber que el que tu
penses té molt valor i has de fer-te sentir.
Clàudia, ara ja ens veiem, tu a mi i jo a tu, dins teu hi ha la veritat de les coses i de les persones.
Alguns cops et sents perduda, busca aquell filet de llum que t’ajudarà a trobar el camí.
Rubén, recorda i no oblidis tot el que has viscut a Turqueses, has canviat molt però no abaixis la
guàrdia! Per lluitar no s’ha de ferir ningú! Has trobat l’amistat a Turqueses i saps el valor que té,
fes-ho saber a tothom. No permetis que ningú et tregui les paraules de la boca. Tots tenim un
costat bo i un de no tan bo, aprèn a buscar sempre el costat bo de les persones.
David, m’hagués agradat compartir amb tu més temps! No ha estat possible, desitjo que tinguis
sort.
Montserrat Tarrats i Ribal, tutora de l’aula de Turqueses
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L’aula dels turqueses
Aquests són els Turqueses del curs 2012-2013

Que tingueu molta sort!
Som una pinya!
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coses que es fan
L’aula dels vermells
L’aula de Vermells, dins l’activitat d’Educació Visual i Plàstica durant
quasi tot aquest curs hem realitzat estovalles individuals per a tots els
alumnes de l’escola. Hem tingut mooooolta feina…però ha estat divertit i interessant!!!
Cada aula, com ja sabeu té nom d’un color i hi ha un nombre determinat d’alumnes.
Les estovalles les hem fet amb diverses tècniques: hem estripat
papers amb textures diferents, hem estampat diferents fruites, hem
treballat amb pintura, hem buscat imatges per Internet…
Cada dilluns a la tarda fèiem 2 grups de treball i ens organitzàvem les
tasques.
Durant uns dies ens dedicàvem a treballar les tècniques que ens deien
les nostres mestres...
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L’aula dels vermells
El fet de ser un grup molt variat i nombrós ha fet que poguéssim treballar tots conjuntament, és a dir, cadascú s’encarregava d’una feina:
el David li deia al Víctor: “ Víctor, agafa el paper!”. Amb l’ajuda d’un
comunicador, el Víctor agafava el paper i li donava al Jesús i aquest
l’enganxava a les “estovalles”. Ja veieu, tothom treballava de valent
per tal que tot sortís a la perfecció.
Més endavant la feina era plastificar les estovalles per tal que quedessin més polides.

Finalment la nostra feina ha estat veure com han quedat
posades al menjador de l’escola.
Mireu, mireu!!!! Han quedat divertides... i quin goig!!!

Bon profit!!!
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L’aula dels verds
CÀMERA I ACCIÓ!!!!
Amistat, llibertat, educació, sexisme, respecte a la natura...
I EL CINEMA.
Enguany a l’aula dels Verds hem filosofat i ho hem fet a
partir de pel·lícules.
Des del “Mago de Oz”
passant

Spirit

per “Charlie i la fàbrica de xocolata”

Matilda

Billy Elliot

Quiero ser como Beckham

Una amistat inoblidable
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coses que es fan
L’aula dels verds
Los chicos del coro

Una proposta engrescadora que ens ha endinsat en el món de la imatge.
Caràtula, crèdits, fantasia, realitat, fotografia, música, silenci, cultura... un
llenguatge que hem anat descobrint i que ens ha permès parlar de les
nostres emocions.
Cada dijous a la tarda la nostra aula s’ha convertit en un petit cinema.
Els alumnes, impacients, esperen una nova pel·lícula que els farà somiar i
els farà sentir: tristesa, amor, vergonya, alegria, simpatia, bon humor,
tendresa, llàstima, indignació... un munt de sentiments que ens permetran
treballar a nivell educatiu i humà.
Normalment fem dues sessions de la pel·lícula i una tercera on la comentem. Primer passem un test per veure el nivell de comprensió i després
ressaltem algun tema relacionat amb el film.
Aprenem a ser crítics amb el món que ens envolta i ens obre una finestra a
la imaginació.
Us convidem a gaudir d’aquesta experiència a
les sales de cinema, on les pel·lícules ens fan
somiar i ens ajuden a entendre el món.

FI
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TVA
LES COLÒNIES DE TVA
Els de TVA vam anar de colònies els dies 10, 11 i 12 d’abril a Castellar de n’Hug,
a La Closa.
Quan vam arribar, vam dinar i
després de dinar ens van presentar els nostres monitors
que es deien Gina i Ramon.
Després vam anar a veure les
habitacions i a endreçar les
coses de dormir.

Vam anar a fer la primera activitat, que era una gimcana per a conèixer el poble. En acabat, vam tornar
a la casa de colònies a berenar i després alguns
vam anar a jugar a futbol a una pista que hi havia al
poble i els altres es van quedar a la casa.

Després vam tornar a la casa de colònies i vam estar 30 o 45 minuts fins que
vam anar a sopar.
Després de sopar vam fer dos jocs de nit: el primer es deia els semidéus i l’altre
era de mirar les constel·lacions i les estrelles. Després vam anar a dormir.
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TVA

L’endemà vam anar a les Fonts del Llobregat i vam fer el camí Ral. Quan vam acabar, vam anar a la casa de colònies a dinar.
A la tarda vam fer una activitat que era fer
ungüent de plantatge. Vam estar dues hores fent l’activitat i, en acabat, alguns es
van quedar a la casa per a dutxar-se i uns
altres vam anar a caminar per tot el poble.
Després vam tornar a la casa per a dutxarnos i sopar. Al vespre vam fer un concurs
de ball en què si guanyaves et donaven un
diploma i després vam fer discoteca i després vam anar a dormir.
L’endemà vam esmorzar i després vam fer dues
activitats més. La primera activitat era el tir amb arc
i la segona d’orientació. Després vam anar a dinar i
vam agafar la motxilla i vam tornar cap a Igualada.

Gràcies, ens ho vam passar molt bé.
Toni Torras
31
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La teca
EL TEC I LA TECA
Enguany al menjador hi ha dos alumnes que ens donen un cop de mà. Són l’Aitor i l’Ester de TVA i hem
pensat que seria una bona idea entrevistar-los. Aquí podeu llegir el que ens han explicat:
Quin es el vostre nom?
Aitor López i Andreo i Ester Alonso Henze
Quant temps fa que esteu a l’escola?
Aitor: 4 anys Ester: 6 anys
Quant temps fa que ajudes al menjador?
Aitor i Ester: des del setembre
Quines són les vostres feines ?
Aitor : posar el primer plat a la taula dels verds i els liles, omplir d’aigua les gerres i posar-les a les taules i
quan hi ha amanida, preparar-les per safates.
Ester : preparar les safates de coberts i algunes vegades les postres.
Quin és el menjar que us agrada més?
Aitor: el peix amb amanida
Ester: la crema de pastanaga i l’hamburguesa
I el que menys?
Aitor: la menestra de verdures
Ester: els pèsols
Heu anat a veure la cuina on preparen el menjar als Prats de Rei?
Aitor i Ester: sí, aquest any
Què us va sorprendrà més?
Aitor: que era una cuina molt gran, industrial
Ester: la nevera tan gran
Quin àpat demanaríeu que us portessin dels Prats de Rei ?
Aitor: raviolis amb beixamel
Ester: calamars a la romana i maduixes
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El racó de l’esplai
ARTTERÀPIA A L’ESPLAI
Ja fa un parell de cursos que des de l’Esplai Àuria s’està fent activitat d’Artteràpia.
Què és Artteràpaia? L’Artteràpia, com el seu nom indica, és una pràctica
artística i terapèutica, alhora, és un camí cap a la integració i la restauració de
gran part de les capacitats i potencialitats de cadascú.
En aquest espai hem pogut expressar i treballar emocions, sentiments, sentits i
tot el que pugui ocórrer en el dia a dia... utilitzant diferents llenguatges artístics.
Aquests diferents llenguatges, com la pintura, el fang, la plastilina, faciliten
l’expressió.
Taller “Records”
En L’Artteràpia es treballa des del respecte a la persona, sempre en un
marc professional i acollidor, és un camí individual fet en companyia,
disposant les eines de l’art i de la comunicació al servei del desenvolupament de les diferents capacitats.
Treball individual fet en grup. “Creació del grup”
Treballant valors com el respecte als companys i a les produccions, tant les seves com les dels altres, i el
valor de l’autoconfiança i confiança en els altres.
Els objectius que ens marquem des de l’Artteràpia a l’esplai són:
Desenvolupament de les capacitats del joc, creatives, crítiques i associatives.
Interiorització de valors i normes.
Integració en el grup de treball, utilitzant claus de comprensió per facilitar la creació d’un grup de
treball que faciliti un treball individual fet en grup.
Atenció dels diferents tipus de dificultats amb finalitat integradora i transformadora.
Pintem amb els peus a ritme de tambors
”Taller estiu: diferents cultures”

Pintura grupal curs ‘12
Seguint tots els llenguatges artístics: plàstica, pintura, teatre, volum, llenguatge lúdic. En l’espai d’Artteràpia de l’esplai, els nens/nenes es mostren amb molta disposició al treball, accepten i desenvolupen totes les
propostes, amb tots els diferents materials, des de pintura, plastilina, fang, propostes teatrals, propostes de
joc...
Isabel Miquel
Artterapeuta Professional
33

coses que es fan
Les
Les festes
festes
Dijous Llarder Els grups de l’escola van celebrar la festa del Dijous Llarder de
manera força variada. Els Blaus van fer entre tots truita amb botifarra que després van menjar per berenar. Els Carbasses 1 i 2 i els Vermells van fer una
mousse de botifarra negre boníssima. Els Grocs, Turqueses, Liles i Verds van
fer una caminada pel riu Anoia i van berenar plegats.
Carnestoltes L’endemà tots els alumnes de l’escola van fer una rua fins a la
plaça de Cal Font al ritme de la música, tots disfressats i seguint el Rei Carnestoltes.
Del 18 al 22 de març les aules de Carbasses i els Vermells van celebrar la
Setmana de la Primavera en què van elaborar crema catalana i la mona.
La Mona el 22 de març els alumnes de TVA van celebrar
la Festa de pares. Van aprofitar la trobada per anar a
l’hort on els alumnes van poder explicar el treball que s’hi
fa. Allà mateix es van preparar les taules al voltant de les
quals, tots plegats, van menjar les mones que els nois i
noies havien elaborat el dia anterior. La festa va acabar
amb els alumnes cantant cançons de caramelles.
Els Blancs van elaborar les mones
que després van menjar juntament
amb Grocs i Turqueses i els monitors d’handbol. La resta de grups
també van menjar les mones que
havien guarnit.
Sant Jordi A part de la visita a les parades de llibres i roses, algunes aules van fer activitats extraordinàries amb motiu de la festa del llibre. Així el grup de Blaus van prendre a casa el conte dels tres porquets elaborat
a plàstica. Les aules de Carbasses i Vermells van gaudir d’un conte sensorial i,
finalment, els alumnes dels grups flexibles de llengua van fer diversos treballs
sobre el dia i també van presentar treballs de Salvador Espriu i Juan Ramón
Jiménez.
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Les festes
Setmana de la convivència L’última setmana d’abril vam celebrar la setmana
de la convivència amb tots els alumnes de l’escola. Es tracta d’un seguit d’activitats que una aula o grup de l’escola ofereix a alguna altra aula o grup. Aquest
curs el tema escollit va ser els contes. Així, els alumnes de Turqueses van explicar el conte de “Hanzel i Gretel” als companys de Liles i al final van cantar
una cançó; els Grocs van explicar ”Les set cabretes i el llop” als alumnes de
Vermells i en acabar van regalar una carota a cada alumne. Els Blancs van fer
una representació amb titelles del conte de la ”Rínxols d’or” per a l’aula de Blaus
i finalment la secció de TVA va representar el conte d’”El Gat amb botes” per a
l’aula de Verds i una dansa i la representació del conte de ”La rateta que
escombrava l’escaleta” per als Carbasses.

El dia 3 de maig, i com a cloenda de les activitats, es va fer una gimcana lúdicaesportiva al Parc de l’Estació Vella, en la qual van participar tots els alumnes de
l’escola i la secció de TVA.
En el moment de tancar la revista estan previstes les activitats següents:
Celebració de la Setmana Lúdica a les aules de Carbasses i Vermells. El tema
d’aquest curs és “Els petits plaers” i s’oferirà als alumnes la degustació d’un
còctel, sessions de benestar amb el taller de so i spa, una excursió...
El dia 21 se celebrarà la Festa de final de curs a la qual assistiran pares i
amics. Aquesta vegada tots podran passar-ho bé a la FESTA MAJOR. La
secció de TVA té previst celebrar el final de curs amb una visita al Museu de
Cera de Barcelona i un dinar conjunt per a acomiadar-se dels alumnes que marxen aquest curs.
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Sortides i excursions
El dia 7 de febrer els alumnes de TVA van anar d’excursió a la Residència d’APINAS als Prats de Rei. Allà van poder visitar les instal·lacions i gaudir d’un bon
àpat juntament amb alguns professionals de la Residència.
El 19 del mateix mes, els grups flexibles de matemàtiques de l’escola
van participar en un Taller de Matemàtiques al Museu Comarcal.
Els alumnes de TVA van fer una visita a la seu d’ATLAS el dia 28 per a conèixer
els projectes que s’hi porten a terme.
El dia 20 de febrer els grups de Grocs, Verds, Blancs i Turqueses van fer una
excursió a l’Espelt, amb l’objectiu de visitar el Poble Iber. Aquesta sortida es va
fer a peu tant a l’anada com a la tornada.
El 15 de març, els nois i noies de TVA
van visitar l’Arxiu Municipal i el dia 20 del
mateix mes, els grups de Blancs i Verds
van fer una sortida al Parc Fluvial.

El 12 d’abril els alumnes de Carbasses, Vermells i
Liles van assistir a l’espectacle de la Mostra de Teatre
“El pot petit”.
Els dies 10, 11 i 12 d’abril la secció de TVA va fer les
colònies a Castellar de n’Hug. Seguint en la mateixa
secció, els nois i noies del club de lectura van anar a
la Biblioteca els dies 8 i 10 de maig a comentar els
llibres Ivanhoe i Robinson Crusoe amb l’Eva, la bibliotecària i el dia 16, un grup d’alumnes va visitar les
instal·lacions de la FAP. La visita va ser molt profitosa ja que els alumnes que hi
assistiran el proper curs van poder veure les activitats que s’hi realitzen.
Els dies 3, 4 i 5 de juny els alumnes de les aules de Verds, Blancs, Grocs i
Turqueses van anar de colònies a Tamarit, on van fer les activitats de l’Escola
del mar. Dins el programa d’activitats de la Setmana Lúdica, els alumnes de
Carbasses 1 i 2 i de Vermells van anar d’excursió als Prats de Rei.
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Altres notícies
Aquest curs hem tingut la sort que la Louise i la Faith, dues noies voluntàries
procedents de Suècia i Estats Units respectivament, ens han ajudat en l’aprenentatge de la llengua anglesa participant en les classes de Turqueses, Grocs i
TVA.
Aquest ha estat un curs molt actiu en quan a participació:
Hem participat al concurs “Sol Solet” de la Fundació Sardà Pujades, on els
alumnes havien de fer una flor utilitzant diverses tècniques.
L’alumne de l’aula de Liles, Joan Manel Galarzo, va fer el dibuix guanyador per
a la portada de la secció “Pa amb xocolata” del periòdic “La Veu“ del mes
d’abril.
Els Verds i Liles van participar en la confecció del mural “Mou-te fent esport”
juntament amb la resta d’escoles d’Igualada.
Amb motiu dels premis Neptú, els alumnes Marta Aynés i Lluís Bilbeny han
estat els escollits per a representar la nostra escola com a millors esportistes
del curs.
L’aula de Verds va participar a la Cantata “Pessigolles” juntament amb alumnes d’altres escoles d’Igualada.
Els alumnes de Verds i Blancs van oferir un concert, juntament amb alumnes
d’altres escoles, dins el marc del Projecte “Sona Escola”; un projecte musical
de les escoles de primària i l’Escola Municipal de música.
L’aula Verds i alguns alumnes del grup de teatre de l’esplai han participat en la
mostra de Teatre escolar amb dues obres: El molinet màgic i Alícia en el País
de les meravelles, dirigides per Víctor Borràs.
A banda dels alumnes, els professionals també han participat en dos concursos:
Per part de l’escola s’ha participat en el Premi d’Ensenyament Fundació
Cercle d’Economia 2013, amb la temàtica: El Treball cooperatiu a l’escola
d’educació especial.
Per part de TVA s’ha participat en el Premi Escola, agricultura i alimentació
ecològica convocat per l’entitat Mareterra i organitzat per la Generalitat on es
va presentar el projecte “L’hort de TVA una experiència educativa, funcional i
terapèutica”.
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