MIC MIC! ESCOLA ÀURIA

ESCOLA ÀURIA

MONOGRÀFIC 2: CITY TOUR
CURS 2018-2019. IGUALADA

Ìndex
2 Editorial

12 Mic Mic Obre bústia

Presentació de la revista City tour

La nostra cartellera

3 A fons

15 Coses que es fan

Els alumnes de TVA fan pràctiques a diverses empreses de la ciutat.

Articles de les aules

7 Els altres diuen

Carnaval

Excursions

Disseny en parcs infantils. Espais de joc

52 La Teca

9 Fem escola

Passatemps: imprimeix i diverteix-te

Setmana de la salut i la convivència

54 Altres

11 Fes Clic

Concurs portada revista

Aplicacions digitals relacionades amb la ciutat

City tour
Enguany, hem dedicat el segon monogràfic a la CIUTAT, per això rep el títol City Tour. Per nosaltres conèixer l’entorn és fonamental i molt significatiu per comprendre el nostre voltant, què hi passa, què hi trobem, què hi podem fer i com ens hi podem moure.
Durant aquest curs 2018-2019 tota l’escola ha realitzat activitats relacionades amb el tema. Hem fet excursions, hem passejat per la ciutat, hem agafat diferents transports, hem investigat oficis i carrers, hem imaginat nous parcs, hem treballat en l’àmbit laboral i fins i tot ens hem disfressat.
Ara que acabem el curs, n’estem segurs que sabem moltes més coses de la ciutat on vivim i també de les ciutats i pobles dels nostres companys.
En les properes pàgines podreu llegir articles relacionats amb
el món i societat en què vivim, com ho treballem a cada una
de les aules de l’escola i fer un cop d’ull als articles d’altres
professionals que ens expliquen les seves experiències. També podreu gaudir d’aplicacions per a mòbils i ordinadors i
diferents passatemps ben divertits.
Aquest any hem decidit que els alumnes de l’escola siguin els
il·lustradors de la portada de la revista, perquè com ells la
portada és la part visible i protagonista del nostre treball.
Esperem que gaudiu d’aquesta aventura tal i com nosaltres
hem gaudit preparant-la. Bon viatge!!!
Voldríem agrair a tots els professionals que han fet possible aquest monogràfic i ens han ajudat a confeccionar la revista.

Editorial
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Els alumnes de TVA fan pràctiques a diverses empreses de la ciutat
Els alumnes de TVA són nois i noies de 17 a 20 anys i que cursen l’etapa post-obligatòria de l’educació a la nostra escola.
Els objectius principals a treballar en el programa de transició a la vida adulta són:

A. Desenvolupar i consolidar les habilitats físiques, cognitives, comunicatives i afectivosocials que contribueixin a potenciar l’autonomia personal.
B. Fomentar la participació en els contextos de la vida adulta: domèstic, ús dels serveis públics, comerç, oci i temps lliure, entre d’altres.
C. Consolidar els aprenentatges adquirits en l’ensenyament bàsic obligatori, especialment pel que fa a les habilitats comunicatives i numèriques, el raonament i la resolució dels problemes de la vida quotidiana.
D. Potenciar hàbits relacionats amb la salut, la seguretat personal, l’equilibri afectiu i la relació amb els altres en diferents entorns socials i laborals.
D’aquests objectius se’n deriven d’altres de més específics distribuïts en tres àmbits de treball:
1. Àmbit d’autonomia personal
2. Àmbit d’integració social i comunitària
3. Àmbit de formació, d’orientació personal, laboral i tutoria.
És en aquest tercer àmbit en el que situem l’objectiu de formar-los per accedir a la vida laboral, ja sigui adaptada o no. Durant els cursos de TVA ja realitzem diverses activitats dirigides a aconseguir certes habilitats laborals a través de participació en tallers, tasques de manteniment, arranjaments diversos i producció
dins la nostra escola.
Des de fa uns cursos també realitzen pràctiques laborals en centres de treball adaptats com el Taller Àuria. Aquí el Juan, el
Guillem, l’Èric, la Laura, la Roser, l’Andrea i el David aprenen a treballar en cadena, tasques manipulatives de molta precisió
i que passen un control de qualitat en acabar la tasca. També es valora el fet de treballar sense interrupcions, adonar-se de
qualsevol incidència en el material, mantenir una bona postura i ser eficient, no pot haver-hi errors.

A fons
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El Guillem i el Juan fan les pràctiques en empreses de la nostra ciutat. Actualment tenim alumnes fent pràctiques al PUNTO BLANCO on la novetat és la signatura d’un contracte de pràctiques remunerat. Allà treballen al magatzem on seguint uns codis han d’organitzar i emmagatzemar els sacs de mitjons. Tenen molt bons companys de feina que els ajuden a que tot acabi al seu lloc corresponent.

A l’Escola de perruqueria Grup Moda la Laura i l’Andrea
aprenen a rentar, tenyir, posar rul·los als cabells, passar la
planxa per allisar i fer rínxols. La Neus és molt bona instructora i sovint arriben ambdues molt ben pentinades.

A la Fundició Fàbregas el Carlos està al
despatx ajudant a endreçar albarans, nòmines, ensobrar documents i fer fotocòpies. Bona feina en la que cal estar ben
concentrat.

A fons
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Al Banc de Queviures l’Èric ha de preparar les bosses corresponents a
cada codi que li donen, cada codi correspon a un nombre o altre de
persones. Cal agafar els productes corresponents en cada cas. També
ajuda a endreçar el magatzem i té molts bons companys i companyes .

Això vol dir que entren a formar part del món laboral d’una manera efectiva, pel fet que hi ha fins i tot un contracte signat, amb l’horari a acomplir, han hagut
de realitzar els cursos de previsió de riscos laborals, han de seguir les normes de cada empresa... A més, en alguns llocs, els cal dur el vestuari d’empresa i fitxar a l’entrar i al sortir... Han de ser capaços de desenvolupar-se sols en situacions diverses i seguir els passos de la tasca que han de dur a terme. Utilitzar maquinària específica, eines i objectes adients en cada cas tenint presents, a més, les normes d’higiene i prevenció
de riscos corresponents a cada situació.
Els alumnes aprenen les tècniques i dinàmiques pròpies de diversos entorns laborals fent una feina específica en
cadascun d’ells. No es tracta tan sols de resoldre una tasca en sí, sinó també, de tenir tracte adequat amb persones fora de l’escola, ser autònoms per desplaçar-se a l’empresa corresponent, ser responsables amb la puntualitat, l’ordre i les demandes que els fan. Es troben en situacions noves en les que els cal demanar ajuda si cal, veure
si han comès algun error, és a dir, fer la feina ben feta i a un ritme adequat.

A fons
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Els beneficis d’aquesta proposta i que es corresponen amb els objectius que ens hem proposat són:








Aplicació de les habilitats comunicatives i numèriques a les situacions de vida quotidiana.
Ús de la capacitat de raonament i dels aprenentatges en la resolució de problemes de la vida diària.
Augment de l’autonomia i disminució de la dependència de l’adult.
Apropiació progressiva de la pròpia biografia personal i connexió amb expectatives de futur realistes.
Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat de col·laboració i ajuda per mitjà de tasques i rols d’acord amb l’edat.
Augment de la capacitat de triar entre opcions conegudes, constatació les pròpies capacitats i realització de les activitats, en un ambient
que afavoreix la seguretat personal i l’equilibri afectiu.
Adquisició d’hàbits personals relacionats amb el treball que afavoreixen l’autonomia laboral i la capacitat d’adaptació a les diferents situacions de treball.

Aquests, i molts d’altres, són els avantatges que en podem obtenir. Aquesta nova porta oberta al món dels adults els ajuda a disposar de nova informació sobre les diferents possibilitats d’inserció laboral per tal que puguin fer-se una idea realista del seu propi futur. Amb aquest projecte de
pràctiques obtenen un visió més clara del que representa el pas pel món laboral i d’aquesta manera els ajudem, en la mesura del possible, a que
siguin capaços d’elaborar-se un projecte de futur propi.

Mireia Segura Joan
Tutora de TVA-2

A fons
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Disseny en parcs infantils. Espais de joc
El joc és un element essencial per a la
maduració del nen. Influeix de manera
importantíssima en el desenvolupament de la seva intel·ligència, en el seu
desenvolupament físic i en la seva capacitat de socialització. El joc és per al nen
una de les seves formes bàsiques d'expressió i l'espai on millor pot realitzar-lo
és en els parcs infantils.
Un parc infantil és un espai de diversió
essencialment per a nens i nenes, amb
jocs infantils de tot tipus i normalment
a l'aire lliure. Poden ser urbans, públics
(majoritaris), privats (d'urbanitzacions
privades o centres comercials, per
exemple), escolars …

No sempre han existit parcs infantils.
Fins a la seva aparició a Alemanya a
mitjans del segle XIX, els nens jugaven
als carrers i places, sense un espai definit per al joc. Al llarg del segle XIX es
van generalitzar a Gran Bretanya i a tot
Europa. A finals de segle van aparèixer
als Estats Units. La intenció d'aquests
primers parcs més que el joc dels nens,
era allunyar-los dels "perillosos" carrers, que tinguessin un àmbit específic
on poder ser vigilats (d'alguna manera
"zonificarlos") i que desenvolupessin la
seva forma física. Eren normalment espais de parcs grans i el seu nombre era
escàs. A Estats Units es van introduir els
jocs infantils: escales quilomètriques,
barres (a més de cinc metres d'altura),
tobogans, gronxadors ... Uns jocs, en
algun cas, realment perillosos. Fins a la
postguerra, la fi de la Segona Guerra
Mundial, no hi ha pràcticament canvis
en els parcs.

A partir de les dècades dels cinquanta i
seixanta i sobretot als Estats Units, es
comença a tenir en compte aspectes
com partir de les proporcions adequades als nens, utilitzar altres materials
per als jocs menys perillosos que els
metàl·lics i la realització de jocs que
potenciaran la coordinació i motricitat.
Aquesta tendència augmenta en les
següents dècades del segle XX. Els
parcs infantils es generalitzen en barris, urbanitzacions i col·legis. Els jocs
tenen en compte la psicologia del nen.

Els altres diuen

7

El gran canvi dels parcs infantils va ser
a partir de finals de la dècada dels setanta i principis de la dels vuitanta. Les
normatives de seguretat es van fer
més estrictes, en la majoria dels parcs
van anar desapareixent alguns dels
aparells- jocs perillosos (per materials
o dimensions) i psicopedagogs, paisatgistes, urbanistes i arquitectes van participar de forma més decisiva en la seva realització..

En l'actualitat el seu disseny parteix
dels nens com a usuaris finals. Per a
això es té en compte les diferents etapes del seu desenvolupament evolutiu.
En alguns casos es plantegen com a
espais zonificats. Parcs com a espais
estimulants per al nen.
Entre els aspectes més significatius
dels actuals parcs es pot destacar els
elements de seguretat, accessibilitat i
els jocs. La seguretat es considera un
element essencial. Els materials utilitzats són bàsicament fusta i plàstics. El
sòl sol ser de paviment amortidor de
doble capa amb sòl continu de cautxú.
En algun cas, aquesta recerca de seguretat per al nen ha derivat en una certa hiperseguretat i sobreprotecció.
L'accessibilitat és un altre element essencial. Es busca dissenyar parcs aptes
per a tot tipus de nens, que tots puguin interactuar junts, que una discapacitat no sigui problema per gaudirne.

La tendència en els jocs és la dels jocs
actius. Jocs que desenvolupin en el
nen la seva activitat motora, equilibri i
orientació espacial. Jocs temàtics que
potenciïn la seva imaginació i creativitat.

Text: Fausto Sánchez-Cascado, “historiador-creatiu”
27 de Maig del 2018
www.tiovivocreativo.com

Els altres diuen
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Setmana de la salut i la convivència
Setmana de la Salut i de la Convivència: Relaxem-nos i respirem!!
De l’1 al 5 d’abril a l’escola vàrem celebrar la Setmana de la Salut i de la Convivència, aquest curs dedicada al benestar físic i emocional.
Les activitats que es van realitzar van ser:
Activitats de relaxació: ioga, tai-txi, taller de so, massatges...
Construcció d’un mandala gegant.
Audició de la Coral Merlet a l’Asil.
Tota l’escola i les aules es van organitzar per grups i van realitzar les diferents activitats que es van proposar.
Va ser una setmana on petits i grans vam poder experimentar el silenci, l’art, la música i el moviment, gaudint amb serenor i companyerisme.
Salut i convivència!!!

Fem escola
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Aplicacions i webs relacionades amb la ciutat
BARCELONA (web)

MAPS.ME ( app per a mòbil)

https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/tots-els-parcs

https://www.ticbeat.com/apps/mapsme-la-app-de-mapas-paraios-android-100-offline-se-vuelve-gratuita/

Cap de setmana? Vacances?
Surt al carrer!!!
Barcelona.cat és una web on hi
trobareu propostes per visitar la
capital i un llistat dels millors
parcs i jardins per fer-hi una
passejadeta.

Maps.Me és una aplicació de navegació i mapes que ens
permetrà buscar i obtenir les direccions de ruta a qualsevol lloc del món sense
connexió a Internet. Una vegada descarregada l'aplicació de l'App Store o Play
Store, només hem d'entrar a Maps.Me i començar a descarregar els mapes que
necessitarem. A cada mapa de la zona descarregada podreu: planificar rutes,
trobar llocs d’interès turístic i fins i tot fer reserves a restaurants i hotels.

SORTIR AMB NENS (web)

ELS OFICIS (joc on line)

https://www.sortirambnens.com/comarques-de-catalunya/anoia/

https://clic.xtec.cat/projects/oficis_6/jclic.js/index.html

En aquesta web trobareu plans i activitats per comarca. Fes clic sobre la comarca que t’interessi i descobreix totes
les activitats familiars que et proposen . Sota el mapa veureu les activitats
més destacades.

Diverteix-te jugant i aprenent els oficis que hem treballat durant aquest curs.
Destinat a alumnes d’infantil/primària amb diferents nivells de dificultat.

Fes clic
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La nostra cartellera
Saludo a tothom que, fullejant la revista, arribi aquest text. Em presento, sóc en Jesús, si mireu el més d’abril del calendari de l’escola em podreu veure. Fa 13 anys que
comparteixo amb vosaltres l’experiència de formar part de l’escola ÀURIA com a alumne i serà el proper mes de juny quan aquesta singlada arribarà al seu final. Per aquest motiu
vàrem acceptar la proposta d’escriure un petit text a mida de tancament d’un cercle.
Des del curs 2006/07 en sóc alumne i ara, que sembla que sigui el més normal del món estar-m’hi, me n’adono de com han canviat les coses. Es diu aviat...
Recordo els primers dies, que no van ser fàcils. El pas del nucli familiar a la integració en grup va comportar, però un esforç important. Trobar el meu lloc a l’escola, integrant les meves particularitats a les de la resta de companys també novells i adaptant-se, no semblava un procés ràpid però ho vàrem aconseguir. Perquè nosaltres, no triem ser com som però un cop nats, anem endavant aferrats a la vida, ni que sigui miraculosament. Compartim realitat però no som iguals. A més, no tots tenim les mateixes oportunitats. N’hi ha que som afortunats, perquè comptem amb
pares, germans, avis, tiets, amics... capaços d’adaptar la seva vida per al nostre confort. Però n’hi ha que no poden gaudir d’aquest amor incondicional i malgrat això, gràcies a estar en una escola com aquesta troben el caliu necessari per anar endavant.
Així mateix, recordo també aquelles activitats que van desvetllar de manera més positiva i notòria les nostre emocions: la música, l’equino-teràpia, les colònies, les activitats a l’aire lliure... i els
seus beneficis terapèutics per dimensionar-nos com a éssers humans més enllà de l’entorn de les aules. Malauradament van tenir un paper molt efímer durant aquest temps. Vam haver d’entendre que aquelles disciplines que ens feien tant de bé, que ampliaven el ventall d’experiències, per tant incrementaven el desenvolupament d’eines i recursos per viure-les amb normalitat,
se’ns retallaven.
A qui li agraden les retallades? A nosaltres tampoc. Amb el que m’agrada anar amb autobús i només vaig sortir un sol cop de colònies... Anar a la piscina tampoc m’ho puc deixar com no em
deixaré l’entusiasme i la nostàlgia que sento al recordar les sortides a cavall aquell respirar, aquella energia i aquella calma dels èquids al nostre costat.
Prioritzar els efectes beneficiosos vers els nostres processos d’autoaprenentatge i creixement resulta clau per a la nostra evolució. Lluitar per a la seva consolidació, cercar alternatives com
desenvolupar d’altres activitats en contextos externs, planificar suports especialitzats a l’escola coordinant-se amb altres serveis i atendre des de cada àmbit segons les prioritats en funció de les
particularitats del nostre grup.
A mida que he anat creixent, he anat madurant juntament amb vosaltres. Perquè el món no passa inconnex a mi en realitat... A vegades sembla que no hi sigui perquè les meves vies d’expressió
i canalització no son les mateixes que les de la majoria de la societat però comparteixo amb tothom el batec del cor, impuls que em fa igual i em permet percebre tot el que passa al
meu entorn.

Mic mic obre bústia
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I com que sóc un xicot positiu prefereixo centrar-me en aquelles vivències positives que contemplades cap endins desvetllen aquell somriure a la cara
que trobeu al mes d’abril del calendari. Hom podria pensar que he desconnectat de l’escola però... res més lluny de la realitat!
Les mostres de professionalitat de l’equip docent amb el seu afecte, sensibilitat i paciència, en el decurs dels anys, han facilitat un entorn en què ha
estat possible sentir-me integrat, haver trobat el meu propi lloc i a establir una bona relació entre la resta de companys. Només bones paraules per
l’equip de mestres. Qui en definitiva no deixen de ser una colla de bones persones, que dia a dia han fet al màxim per a desenvolupar en mi facetes
desconegudes. De donar-me eines i recursos per guanyar dia a dia una mica de terreny a aquesta autonomia que a voltes se’ns fa tan reticent.
La il·lusió de la confiança depositada en mi per a fer encàrrecs per insignificants que fossin.... era com un alè d’aire fresc per a mi. Pel que us deia abans
que... potser no és fàcil de veure’ns però... estem a dins!!!
Gràcies al treball en grup l’afecte que ha sorgit amb els meus companys és un bagatge que per sempre més m’acompanyarà. Companys, amb qui he
caminat aquests anys de creixement i aprenentatge. Sou part de la meva vida. Sou un mirall on mirar-me i encoratjar-me. Junt a vosaltres he anat
afrontant els reptes amb els què ens han ensenyat a viure. Sense aquest treball i creixement grupal potser els resultats no haguessin estat tan positius,
però ho han estat i hem d’estar-ne contents i agraïts a l’escola, als professors, monitors, voluntaris i les famílies que ho han fet possible.
I ara... m’he fet gran. És hora de marxar i canviar d’emplaçament. És la vida que ens porta a un altre indret. I amb el meu equipatge hi porto els fruits
que de l’escola he recollit.
Adéu! Una abraçada ben forta!
Jesús.

Mic mic obre bústia
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Gracias ESCOLA ÀURIA por compartir tantas
cosas lindas, por los profesores su ayuda y
por todo desde el primer día que entré.
GRÀCIES PER TOT
L’AMOR ENTREGAT.
Siempre juntos,
FRANCO MARCELO MARTÍNEZ MALLADA.

Aquest curs ens acomiadem de 11 alumnes que han crescut i après amb nosaltres.
Nikolai, Jesús, Sergi, Guillem, Isaac, Lorena, Jordi, Amador,
Aaron, Franco i Lukas us desitgem molta SORT en aquesta
nova etapa.

Moltes Gràcies a tots els
voluntaris i voluntàries
per acompanyar-nos al
llarg del curs.

Mic mic obre bústia
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L’aula de vermells: per la ciutat
Som dels que pensem que dia rere dia realitzem un treball important dins de l'aula, la rutina del matí té per objectiu desenvolupar nens amb autonomia i
intenció comunicativa. El treball és específic i força dirigit, requereix un esforç atencional i una predisposició del nen. No obstant això, no només ens quedem amb aquest tipus d'ensenyament-aprenentatge, aquest està bé, però volem una varietat d'estratègies perquè els nostres alumnes tinguin un desenvolupament equilibrat. Els Vermells aprofitem totes les oportunitats per sortir de l'aula i aprendre a través del nostre entorn.
El pati de l'escola és un recurs que l'utilitzem cada dia i que ens permet posar en pràctica els diferents aprenentatges. El pati per nosaltres és més que un
espai d'esbarjo, és un espai que permet a l'infant desenvolupar i potenciar les seves capacitats i ampliar la interacció amb els iguals i els adults. Tal com diu
Carme Cols (2007): els espais exteriors de l'aula són recursos educatius en potència. Entre altres coses són llocs privilegiats de contacte entre el centre educatiu i el territori.

Estem d'acord amb la Carme i és per aquest motiu que intentem aprofitar-nos dels recursos que ens dóna la ciutat,
anem d'excursió a la plaça de l'Ajuntament, a l'Asil, al pati
d'una altra escola, als parcs, la piscina municipal, etc.
Les activitats a l'aire lliure augmenten la sensació de benestar i la predisposició dels nens, ja que trenquem amb la rutina establerta i es desenvolupen en un espai més proper a
ells, més natural. Això provoca que els nens estableixin un
sentiment de pertinença i reconeguin els espais. El treball
que es realitza és més significatiu, ja que els nens treballen
gairebé sense adonar-se'n, estan motivats i s'ho passen bé.

Coses que es fan 15

Els vermells, que aquest any som: la Douha, el Cruz, el Sam, el Lluc, el Martí i el Jan, ens encanta sortir al carrer. Els divendres ens toca psicomotricitat i
aprofitem l'ocasió per sortir a fer-la fora de l'escola, anem a diferents parcs i fem diversos recorreguts. Quinzenalment, ens acompanya el nostre fisioterapeuta Llibert, nosaltres d'ençà que sortim per la porta estem treballant. El Llibert observa l'evolució del nen, la postura que agafa en caminar, si trepitja
bé, etc. Mentre posem en pràctica normes socials bàsiques com són donar la mà per anar pel carrer, mirar que no vinguin cotxes abans de passar pel pas
de vianants, respectar els colors del semàfor i un llarg etcètera. Mentre passegem tenim l'oportunitat de conèixer nou vocabulari, anem parlant i diem tot
el que veiem, cantem, toquem arbres, fulles, flors...El passeig arriba a ser un recurs important, ja que mentre que ells caminen anem aguditzant els sentits
i ens dóna l'oportunitat de treballar moltes coses a la vegada i d'una manera lúdica. La ciutat ofereix una quantitat elevada d'estímuls que el contacte amb
ella fa que el nen es trobi un espai obert, amb sensació d'independència, amb la capacitat de moure's lliurement i observar els processos que passen, ser
ells i aprendre sense gaire esforç.
Com ja sabem, cada nen és únic i especial i els nostres alumnes ho
són a més de tenir diferents capacitats com tothom, és per això que
l'activitat del passeig s'adapta a les necessitats dels alumnes.
Hi ha un alumne que no pot caminar de forma autònoma i utilitza el
recurs del patinet, d'aquesta manera pot seguir l'activitat al mateix
temps que els seus companys i en el seu cas, es treballa l'autonomia
de moviment i el seguiment de demandes per part de l'adult.
Tots els nens i nenes haurien de tenir l'oportunitat de créixer i aprendre comunicant-se amb el seu entorn; descobrir elements naturals,
explorar diferents espais, conèixer i posar en pràctica normes socials,
tenir consciència del tractament dels animals i les plantes, observar
canvis, experimentar, en definitiva, conèixer, valorar i cuidar el que
tenim.
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L’aula de grocs: l’hora del passeig

A l’aula dels grocs cada dimecres a la tarda fem una activitat molt especial i enriquidora,
l’hora del passeig!

Gràcies als voluntaris i voluntàries que ens venen a buscar a l’escola, sortim tots junts a
fer un vol per la nostra ciutat. Aprofitem per conèixer els carrers propers a l’escola, els
seus establiments, els senyals de trànsit... A més, gràcies a aquesta temàtica hem pogut
conèixer i adquirir habilitats sobre l’ús dels semàfors. I el més divertit de tot: cada dia
descobrim un parc diferent on podem jugar i ens ho passem molt bé.
La ciutat, sens dubte, té un gran ventall de possibilitats, ja que quan és hivern podem
observar els colors freds d’aquest, veure els arbres sense fulles, gaudir dels llums de
Nadal i de les decoracions nadalenques dels aparadors de les botigues.
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A la tardor, comencem a veure com cauen les primeres fulles i la ciutat es tenyeix de colors
marrons, ens encanta recollir fulles i pinyes per després experimentar amb elles a l’aula.
A la primavera, la ciutat s’omple de colors pastel, els dies són assolellats, plens de flors de colors, amb mones de pasqua a les pastisseries... Tota una aventura!
Així doncs, ens agrada molt l’activitat de passeig ja que podem relacionar de forma vivencial,
significativa i real tots els continguts curriculars de l’escola.
És una forma d’interactuar amb el nostre context i extreure’n partit, conèixer la ciutat on vivim
a on està la nostra escola.

A més del passeig, ens agrada gaudir dels esdeveniments que es realitzen, com per exemple
la mostra de teatre d’Igualada on cada any ens ho passem molt i molt bé!
Podem dir que ens agrada molt la nostra ciutat i poder gaudir d’ella tots i totes junts!
Des de l’escola volem donar les gràcies als voluntaris i voluntàries que fan que aquesta activitat sigui possible, estem molt agraïts.
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L’aula de carbasses: ha arribat la primavera
Heus ací:
Una oreneta,
la primera,
ha arribat al poble.
A la nostra aula també ha arribat una oreneta. No una, sinó moltes. Ens agraden
les orenetes que ens venen a visitar. A la nostra aula hi entren i surten moltes persones que ens acompanyen i ens ajuden a fer camí. Totes i cadascuna d’elles són
molt importants per a nosaltres, totes i cadascuna d’elles formen part de la nostra
vida.
I l'home que treballa al camp,
i la noia que passa pel pont,
i el vell que seu en un marge, fora vila,
i fins aquells que en l'estretor de les fàbriques
tenen la sort de veure una mica de cel
han sabut la notícia.
Amb les orenetes aprenem a aixecar el vol, aprenem a fer ziga-zagues. Cada dia
és diferent malgrat tenir moltes rutines. L’arribada a l’escola és molt important,
ens retrobem, ens busquem, ens mirem, ens trobem a faltar si no hi som.

L'oreneta ha volat,
una mica indecisa,
ran mateix de l'aigua del riu,
s'ha enfilat pont amunt,
ha travessat, xisclant, la plaça
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Estem alerta de tot allò que passa al nostre voltant, les orenetes ens ajuden a
observar. I cada moment esdevenen situacions on la nostra participació és bàsiEstem alerta deca.
totOlorem,
allò queescoltem,
passa al nostre
ens ajuden
observar. de
I cada
tastem,voltant,
mirem,les
ensorenetes
comuniquem...i
totsai cadascun
moment esdevenen
situacions
on
la
nostra
participació
és
bàsica.
Olorem,
escoltem,
tastem,
minosaltres ho fem d’una manera diferent perquè som únics.
rem, ens comuniquem...i tots i cadascun de nosaltres ho fem d’una manera diferent perquè som
I la mestressa que torna de comprar
únics.
ho ha dit als vailets de l'escola,
I la mestressa
que torna
de comprar
i aquests,
a les dones
que renten
al safareig públic,
ho ha dit alsi elles
vailets
l'escola,
hode
han
cridat
i aquests,aal'home
les dones
rentenunalcarretó
safareigpel
públic,
queque
empeny
carrer,
i elles
cridat
i l'home
ho ho
ha han
repetit
qui sap les vegades
a l'home que empeny
pel carrer,
i n'haunfetcarretó
una cançó
i l'home ho haalrepetit
qui sapdeleslavegades
ritme feixuc
roda.
i n'ha fet una cançó
Ens agrada explicar que fem a totes les orenetes i aprofitem qualsevol ocasió
al ritme feixuc de la roda.
per a donar-nos a conèixer. El nostre cos, la nostra mirada, la nostra veu, els
Ens agrada explicar
que
fem a itotes
les orenetes
i aprofitem
qualsevolhan
ocasió
per molt
a donar-nos
nostres
silencis
les nostres
mans parlen
i les orenetes
d’estar
atentes a
conèixer. El nostre
cos,
la
nostra
mirada,
la
nostra
veu,
els
nostres
silencis
i
les
nostres
mans
para tots els petits detalls, perquè són els importants en la nostra vida.
len i les orenetes han d’estar molt atentes a tots els petits detalls, perquè són els importants en la
Heus ací el que diu:
nostra vida.
La primavera ha arribat al poble.
Heus ací
el queMartí
diu: i Pol
Miquel
La primavera ha arribat al poble.
Miquel Martí i Pol
La primavera ha arribat a la nostra aula i s’hi vol quedar tot l’any
La primavera ha arribat a la nostra aula i s’hi vol quedar tot l’any
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L’aula de verds: la ciutat
Els segon trimestre s’ha treballat a tota l’escola el tema de la ciutat. Tant les activitats d’aula com activitats
conjuntes amb tota l’escola aquest tema és el que ens ha marcat la nostra programació.
A l’aula dels Verds es va treballar el tema sobre paper, mirant imatges de carrers i edificis. Vam assenyalar
els semàfors, els parcs, els jardins i les voreres. També vam situar els edificis més emblemàtics que ells coneixen com són, els bombers, l’hospital o l’escola.
Finalment vam remarcar les persones que podem trobar passejant per la ciutat com son l’escombriaire, el
jardiner, el guàrdia i el carter.
A la classe vam crear un racó en el que hi havia 3 contes sobre la ciutat i cada tarda, abans de començar l’activitat que ens tocava, miràvem els contes i conversàvem sobre tot el què hi veiem.
Algun dilluns a la tarda, a l’hora de gimnàstica amb el Llibert, vam sortir a donar un tomb pels volts de l’escola i ens fixàvem en tots els elements que es poden trobar al carrer i que hem treballat a l’aula.
A plàstica ens vam construir un cotxe amb cartró que ens va servir de disfressa per carnaval. A la vigília, vam
explicar com sempre el conte de la bruixa coloraina, però ens va portar una molt grata sorpresa. Aquesta
activitat la porta la Marta Quintana, la logopeda de l’aula dels Verds que un dia sencer a la setmana està a la
nostra aula. La sorpresa va ser que aquell dia no hi va haver una bruixa coloraina sinó 3. Imagineu-vos com
es van quedar els nens quan ens van veure a la Marta, la Carme i la Montserrat, disfressades de bruixa.
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L’aula de fúcsies: ens posem en forma a l’estadi

Com més urbana és la societat i més horaris i més sorolls, despatxos, parets, vehicles i mòbils imposant el ritme i ocupant el nostre espai vital més creix l’interès per conèixer i gaudir de l’entorn natural
caminant. No fa tant que caminar, una cosa tan primitiva i tan a l’abast de tothom, ha adquirit aquesta altre dimensió més terapèutica: la de recuperar el ritme natural de les coses.

Enguany la classe de Fúcsia que som l’Izan, la Laia, el Jesús, el Jordi, el Lukas, l’Aitor, el Nil, la Marisa,
el Joan i el Llibert hem anat cada dijous a l’estadi atlètic d’Igualada per fer l’activitat d’educació física.

El principal objectiu ha estat caminar en un lloc diferent de l’habitual com és l’estadi atlètic. Per tant
hem fet servir les instal·lacions fomentant l’activitat física inclusiva i de qualitat que ha de ser un dret
a l’abast de tota la ciutadania. Ens hi desplacem amb la furgoneta i quan arribem fem dues o tres voltes per l’exterior de la pista i descansem una mica després de l’esforç, per tornar tot seguit cap a l’escola.

No volem acabar l’article sense donar les gràcies al patronat d’esports per deixar-nos les instal·lacions i a tot el seu personal .
Un moment de pausa
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Moment de treball a l’estadi.

Caminant a tope
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L’aula de PA I PB: els oficis
La secció de primària, formada per les aules de Primària A i Primària B,
aquest trimestre, a projectes, ens hem endinsat en el món dels oficis i
ens hem plantejat les següents preguntes:


Quins oficis hi ha?



Com van vestits (els bombers, els escombriaires, els pintors, els
grangers, els infermers, etc.) i quines eines utilitzen (martell, pintura, xeringa, etc.)?



Els oficis tenen sexe?



Què ens agradaria ser de grans?

Visita al Museu Paperer
de Capellades
De bon matí, vàrem anar a l’estació de tren per anar cap a Capellades. Un cop
allà, vam esmorzar i jugar en el parc de la bassa.
Durant la visita, ens van explicar que antigament el paper el feien a través de
robes velles i utilitzaven la força de l’aigua per fer moure les màquines. Vàrem poder visitar l’antiga fàbrica de paper i veure en funcionament de les
màquines. A més, vàrem poder fer paper.

Hem sortit fora de l’aula per apropar-nos a la realitat del nostre entorn
per descobrir i interactuar amb els següents oficis: paperaires, mossos
d’esquadra, bombers, peixaters, carnissers, agents rurals, entre d’altres.
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Sortida als Mossos d’Esquadra

Vam anar a visitar els mossos i ens van deixar entrar a les seves instal·lacions, fins i tot a la garjola.
Vàrem aprendre què necessita un mosso el en seu dia a dia per poder
exercir la seva feina: cinturó, pistola, walkytalky, manilles, etc.
També ens van ensenyar com la policia científica a través de les impremtes investiga i pot saber a qui pertanyen.
Vam aprendre que els mossos poden anar vestits de paisà, i que per saber si és un mosso, cal
que dugui la placa identificativa guardada.
I, per últim, ens van ensenyar els vehicles que
utilitzen i vam poder escoltar el so de la sirena.
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Sortida als Bombers

Els bombers ens van explicar a través
d’un vídeo en què consisteix la seva feina: apagar focs, salvar vides i ajudar en
els accidents de trànsit.

Coneixem els agents rurals

Els agents rurals van venir a l’aula i ens van transmetre el coneixement de
la fauna i la flora del voltant d’Igualada.
Ens van explicar quines són les tasques que realitzen i com cal cuidar el
medi ambient.

També, ens van ensenyar el camió de
bombers, vàrem poder escoltar la sirena
en directe, observar com d’alta és l’escala que utilitzen i com funciona la mànega.
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Visitem la Masuca

Algunes de les dinàmiques realitzades a l’aula
sobre els oficis han estat:
Rolplaying - comunicació oral: les parades del
mercat
Ambientem l’aula com si fos un mercat, amb les
diferents parades: forn de pa, peixateria, carnisseria i fruiteria/verduleria. Juguem a ser venedors i compradors. Cada parella té una llista de la
compra i ha d’anar a les diferents parades a demanar els aliments que necessita.
Ha estat una activitat molt significativa en els
quals hem pogut treballar la comunicació i conceptes matemàtics.

Jocs: oca, classificar i qui és qui?

En el mercat de la Masuca, ens va rebre la masovera, que va ser l’encarregada
d’explicar-nos les diferents parades que hi podem trobar. A més, vam aprofitar per comprar ous, fruites i verdures, treballant així, la comunicació, com
establir conversa amb el venedor, i el valor dels diners.

Mitjançant el joc de l’oca ampliem el vocabulari de les professions. Amb el joc qui
és qui fem ús de les descripcions i preguntes per endevinar quina professió ha triat
el contrincant.
I, amb el joc de classificar aprenem els elements significatius de cada ofici; quines
eines utilitzen, què necessiten com a matèria prima i a on treballen.
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L’aula de SA: viatgem a l’Edat Moderna a Igualada
A Secundària treballem per projectes i cada trimestre en realitzem un de diferent. Al segon, el projecte va ser l’Edat Moderna.
El grup de Secundària A teníem moltes ganes de saber més sobre l'Edat Moderna així que ens vam plantejar quines coses podríem trobar a la nostra ciutat
relacionades amb aquesta època. Així doncs, una tarda ens vam preparar per anar a investigar per Igualada quins monuments o pistes podríem trobar sobre
l’Edat Moderna. Vam fer un bon passeig i vam anar a parar a l’Estació Vella.
I mireu què ens vam trobar: la locomotora d'un tren a vapor! Sabeu que la màquina de vapor és va inventar a finals de l'Edat Moderna i va suposar un gran
canvi en la vida de les persones i en el treball en les fàbriques?
Però no només vam trobar aquesta locomotora, sinó que a Igualada hi ha un munt de
coses que es conserven de l'Edat Moderna: les xemeneies de la plaça de Cal Font, l'adoberia de Cal Granotes, les antigues fàbriques de La Cotonera...
Així que quan vam arribar a l’escola ens vam posar a buscar informació, fotos i ubicacions de les diferents fàbriques que hi ha a Igualada i que funcionaven a l’Edat Moderna.
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També vam realitzar un treball sobre el procés de fabricació d’una pell a
l’Edat Moderna. Som tots uns experts i expertes dels oficis típics d’Igualada
en aquesta època

I, per últim, vam realitzar un fris cronològic dels fets destacats de l’Edat Moderna, els oficis, els inventis i personatges importants de l’època.

Hem pogut evidenciar què va suposar el període de l'Edat Moderna a la nostra ciutat i les repercussions que ha tingut actualment i, d’aquesta manera,
aprendre una mica més sobre el nostre entorn!
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Les aules de SB, SC i SD: treball per projectes
Els alumnes de Secundària de l’Escola aprenem per projectes. Al llarg del primer trimestre hem estat treballant el tema transversal d’escola “La Ciutat”.
Per tal d’oferir un aprenentatge més significatiu i vivencial, des de la nostra secció, es va voler donar resposta a la proposta que va suggerir l’Ajuntament d’Igualada per a les diferents escoles de la ciutat. L’objectiu era que els infants i joves s’impliquessin en la ciutat, s’hi vinculessin i se’n corresponsabilitzessin.
Les aportacions dels diferents centres escolars d’Igualada van ser enviades a la consultoria encarregada de dissenyar el parc.
Així, doncs, la finalitat del nostre projecte que vam dur a terme el primer trimestre va consistir en que l’alumnat aportés idees i propostes, basades en allò
que els agradaria tenir al nou espai de lleure i joc de la ciutat: el Parc Central d’Igualada.
I com ho vam fer?
Vam plantejar-nos què volia dir jugar, temps lliure, diversió, parc,… la qual cosa ens situava més dins el projecte i preníem consciència del què se’ns demanava. Després de reflexionar, ens vam adonar que havíem de donar resposta a interessos i necessitats de moltes persones.
Així que, vam pensar en investigar com eren els parcs de Catalunya, d’Europa i d’arreu del Món. Vam tenir molta feina, però al final vam aconseguir idees
molt originals que després vam exposar davant dels altres grups de treball.
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Després de buscar informació de parcs d’arreu del món, vam pensar què
ens agradaria tenir al Parc Central. Vam començar a fer llistes i llistes
d’activitats, d’espais, d’estructures… que a nosaltres ens agradaria tenir
al parc i que podrien donar resposta a un gran ventall de ciutadans d’Igualada: infants, joves, adults, gent gran,... i fins i tot, també vam pensar en els animals

A més a més, per poder detectar què oferia la ciutat i què no, vam fer
sortides a diferents parcs d’Igualada com: el Parc del Xipreret, l’Estació
Vella, el Garcia Fossas, el Parc central, la Plaça de les Tortugues…

I amb una graella d’observació
vam anar detectant les característiques dels diferents parcs de la
ciutat.
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Després d’analitzar tota la informació vam dissenyar la nostra proposta a partir
d’un mural gegant el qual representava el Parc Central.
Aquestes zones les vam complementar amb diferents grups de treball.
Van sortir idees funcionals i molt originals on els alumnes van poder
imaginar i opinar sobre el tema, tot creant el parc dels seus somnis.

Per poder-ho dissenyar, vam dividir l’espai en diferents zones: esportiva, d’estructures, infantil, de descans, per a persones grans, de grades i tarima, d’estany, etc. i
per suposat, una zona amb estructures, gronxadors i espais adaptats.
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Finalment, el 12 de desembre vam fer entrega de la nostra proposta a la Carme Riera, el Fermí Capdevila i el Pere Camps, com a regidors i la Laura Descàrrega com a Tècnica de l’Ajuntament d’Igualada, que van venir a escoltar i a recollir les diferents propostes treballades pels alumnes de l’Escola.
Poder participar-hi ha estat una experiència interessant, motivadora i molt significativa pels nostres alumnes. Estem contents que els infants i els joves tinguin veu en aquest important projecte de la ciutat.
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Les aules de SB, SC i SD: l’edat moderna i el Rec d’Igualada
Primer de tot ens agradaria presentar-nos...Som el grup A de projectes de secundària. Alumnes de SB, SC i SD que junts al llarg del curs treballem amb la metodologia de projectes tres temes diferents.
El primer trimestre vàrem treballar el disseny del Parc Central d’Igualada arrel d’una proposta que se’ns va fer des de l’Ajuntament d’Igualada a les diferents
escoles de la ciutat.
El segon trimestre hem treballat l’Edat Moderna. A partir dels diferents interessos dels alumnes es van fer quatre grups de treball. S’ha investigat sobre Leonardo Da Vinci, els galions, la industrialització a vapor i les adoberies.
Per començar cada un dels grups vam fer una cerca d’informació amb l’objectiu d’elaborar un petit document.

Tot seguit vam fer una maqueta de cada un dels temes triats. Quina feinada! Sort que hi va haver una dia que els pares i mares ens van venir a ajudar. Tota
una experiència treballar tots junts.
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Un grup va fer un paracaigudes inspirat en un invent del Leonardo.

Uns altres van fer carteres tot treballant la pell

El tercer grup va fer un galió amb pals de gelat, fins i tot surava!!!!
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Al llarg del trimestre es van portar a terme 3 sortides molt interessants per tal d’ampliar coneixements i conèixer de primera mà com es vivia fa més de 300
anys:
- Cal granotes i Museu de la Pell d’Igualada
- Museu d’història de Catalunya
- Museu dels Traginers
Com que un dels grups treballava el tema de les adoberies, vam aprofitar per
conèixer millor un dels barris més antics de la nostra ciutat: el barri del Rec.
Es van fer dues sortides d’investigació al llarg del trimestre .
La primera sortida la vam realitzar per tenir una primera impressió sobre
les característiques més importants que el defineixen. Vam observar els
recs d’aigua, les antigues adoberies (la majoria d’elles tancades actualment), les adoberies en funcionament i en general l’estructura i paviments del barri.
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A l’aula es va parlar de l’evolució de la zona al llarg del anys. Com a poc a poc la
ciutat va anar creixent i es va anar transformant gràcies a la industrialització i com
va anar evolucionant el sistema d’adob de les pells.
Al segle XVIII es van construir les primeres adoberies a la vora del Rec quedant molt
allunyades del centre de la ciutat. Amb el temps la ciutat va créixer fora de les muralles fins a arribar a la situació actual
La segona sortida va ser una sorpresa. Vam visitar l’adoberia de Cal Badia. Dues
naus molt grans plenes de secrets i màquines gegants que ens van permetre
veure per fi, la comparativa i les diferències que hi ha hagut al llarg dels anys en
treballs tan igualadins com el d’adober.

Ha sigut una experiència molt interessant que ens ha permès veure amb uns altres ulls un espai de la ciutat que
no ens era massa conegut i em après a valorar-lo.
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L’aula de SE: anem a comprar
Un dels pilars de l’autonomia personal és el d’adquirir el repertori d’habilitats necessàries per desenvolupar la vida amb més autosuficiència .
Una de les accions més habituals que faran els nostres alumnes a la vida adulta és la d’anar a comprar. És per aquest motiu que a l’escola els volem preparar
i ajudar a que puguin desenvolupar aquesta tasca amb l’autonomia necessària. Hi dediquem molt de temps. Aprenem i practiquem vocabulari relacionat
amb la compra . Ho facilitem amb l’ús de programari informàtic amb l’ajuda dels ordinadors . També el context d’anar a comprar ens permet tractar les
quantitats, la moneda, el canvi i això fa possible que a la classe de mates juguem a botiguers fent simulacres de compra. La caducitat ens permet jugar en els
temps passat, present i futur.
El primer que fem abans d’anar a comprar és detectar les necessitats
de l’escola en quant a què cal comprar i la quantitat necessària . Després caldrà fer una llista de la compra i organitzar-la segons botigues
on anar ( supermercat, llibreria, ferreteria, farmàcia...). Haurem de
preparar les bosses i el carro de la compra. A l’arribar a cada botiga
cal decidir qui demanarà o buscarà el producte, qui pagarà i qui comprovarà si tenim tot l’encàrrec. Tothom farà la seva tasca i tornarem a
l’escola.
A l’arribar a l’escola haurem d’ubicar cada producte al lloc corresponent: nevera, aula, secretaria , farmaciola, sala de mestres...
Ara només farà falta desar les bosses i el carro de la compra i la setmana que ve tornarem a repetir.
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L’aula de SF: la biblioteca, un servei de la ciutat
Les biblioteques municipals formen part d’un servei que dóna una ciutat i a les escoles. De retruc, les biblioteques dels diferents municipis ofereixen a les
escoles serveis que ajuden a familiaritzar els nois/es amb l'ús de les biblioteques i a adquirir hàbits de lectura i habilitats en la recerca d'informació.
La Biblioteca d’Igualada és un servei públic municipal i un espai de convivència que garanteix l’accés a la informació, la formació, la cultura i el lleure als
ciutadans, entitats...La Biblioteca Central d'Igualada va ser inaugurada l’any 1999 i està ubicada a l’antiga fàbrica tèxtil de Cal Font.
El grup de Secundària F aquest curs, dins l’activitat de logopèdia hem treballat diferents activitats de la lectura orientades a promoure l’ús de la biblioteca
i fomentar l’interès per la lectura. Entre els molts serveis que dóna la biblioteca, nosaltres com a grup-classe hem realitzats diferents tallers: de lectura, de
poesia, préstec de llibres...Aquest curs el nostre grup n’hem fet un bon ús i aproximadament cada mes i mig hi hem assistit. Mitjançant la lectura del llibre
es treballa el llenguatge escrit, els aspectes suprasegmentals de la parla, l’articulació, la comprensió i l’expressió oral. Amb les activitats proposades també
facilitem el coneixement de la biblioteca, el seu funcionament i l’adquisició d’hàbits de lectura.

Quan llegim en veu alta, enfoquem les activitats de manera que els nois i noies gaudeixin mentre llegeixen i es
fixen en la seva entonació, ritme i veu per millorar la propiosepció d’aquests aspectes. Amb la darrera activitat
del llibre, es fa el retorn al club de lectura on els alumnes han de raonar i treballar l’expressió oral.
És ben cert que molts de nosaltres coneixem el què és una biblioteca però des de l’escola i concretament des
de la nostra aula hi volem donar una altra visió i que els nostres alumnes puguin, en un futur, establir-hi una
connexió amb les múltiples opcions que pot donar.
Han estat unes trobades molt entretingudes i agradables on tots nosaltres hem pogut experimentar totes les
opcions abans esmentades.
I a la vegada, conèixer de primera mà un servei tant actiu com una biblioteca, i en especial la de la nostra ciutat.
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Les aules de TVA: aprenem els diversos oficis de la ciutat
Dins de l’Àmbit de formació, orientació personal, laboral i tutoria del programa de Transició a la Vida Adulta del nostre centre es realitzen diversos tallers de
formació: taller de fusteria i marqueteria, taller de cosir, taller de rentar cotxes, taller de cuina i servei de cafeteria i càtering, i també participen d’activitats en
les instal·lacions Esportives de l’Infinit.

EL TALLER DE FUSTERIA I MARQUETERIA

El taller fusteria i marqueteria de TVA esta pensat perquè els alumnes tinguin uns conceptes teòrics i adquirir
una habilitat manual per després construir amb fusta diferents objectes. Als alumnes se’ls proporciona diferents materials i eines per poder dur a bon terme el seu treball.
El treball és pràctic i va des del més bàsic (clavar un clau) fins a coses molt més sofisticades (fer un objecte de
marqueteria).
Els objectius que es plantegen per aquest taller són: conèixer les eines bàsiques de fusteria i marqueteria (arc
de marqueteria, martell, estenalles, tornavís, barrina,, serra i cola). Utilitzar correctament les eines bàsiques i
fer-ne les pràctiques corresponents. Experimentar amb diferents materials. Usar instruments i aparells de mesura. Agafar destresa i pràctica.
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És un taller que implica molta precisió. Vam començar a principi de curs amb coses ben senzilles,
com tallar robes, posar agulles per ajuntar les dues bandes d’una roba, era complicat deixar la roba
ben recta i a més, no punxar-nos! Un altre grup d’alumnes van començar a aprendre a cosir amb
màquines elèctriques. Imagineu-vos enfilar aquella agulla tan petita, era força complicat però ens en
vam sortir prou bé. Per això vam acabar fent unes bufandes tubulars molt pràctiques. Ara hem estat
cosint clauers per penjar al coll i uns altres cosits a mà amb diverses formes. Han quedat molt bé i
són molt útils. Mireu els resultats!
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TALLER DE NETEJA DE COTXES

Cada trimestre el grup de nois i noies de TVA juntament amb el mestre, s’organitzen per realitzar les diverses
tasques de tot el procés.
Prèviament s’ha penjat una llista a la sala de professors perquè els mestres s’hi apuntin. S’avisa a cada un de
quan li toca perquè porti el cotxe el dia corresponent (en dies de pluja no es renta). Cada setmana es realitza
la neteja d’un cotxe dels professionals de l’escola. Es tracta d’aprendre a netejar la carrosseria, les llantes, els
vidres, l’interior...
El procés que seguim en la realització d’aquest taller es el següent:









Preparar la mànega, aspirador, draps, sabó...
Netejar la carrosseria exterior, llantes...
Assecar els vidres per fora.
Passar l’aspirador per l’interior, comandaments...
Neteja els vidres per dins.
Aspirar i raspallar catifes.
Endreçar tot el material utilitzat.
Passar a cobrar el rebut corresponent
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TALLER DE CUINA

En aquest taller hem estat elaborant diversos plats que podem trobar en
qualsevol menú. Primer mirem revistes, pàgines web, llibres de cuina... i
entre tots triem quin plat volem fer. Sempre anem variant entre primers
plats, segons i postres per tal d’aprendre a fer de tot i a més variem de
gustos. Un cop triat el plat hem de fer el llistat d’ingredients i adaptar-lo
al nombre de persones a qui va destinat. També hem de calcular el
temps que tardarem a fer-lo, el pressupost que ens costarà per poder
fer la comanda i després anar al supermercat a comprar-ho. Allà ens organitzem i cadascú ha d’anar a trobar un ingredient, agafar-ne la quantitat ajustada, contrastar el preu, la data de caducitat, i ...cap a la cistella.
Ara només ens cal anar a pagar, comprovar el canvi i tornar a l’escola a
cuinar!!
Preparem tots els ingredients i anem seguint la recepta pas a pas. Per
això aprenem a tallar, pelar, remenar, batre... Després anem posant els
ingredients on calgui, a vegades cal refredar-los a la nevera, d’altres cal
utilitzar les paelles, olles i molt sovint també hem fet receptes al forn.
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SERVEI DE CAFETERIA I CÀTERING

A la ciutat tots sabem que hi ha restaurants i serveis de restauració de menjars preparats... Nosaltres també aprenem aquest ofici amb el servei de càtering i cafeteria.

Cada dia només arribar a l’escola el Servei de Cafeteria es posa en marxa. Els alumnes que en formen part han d’anar aula per aula a fer la comanda del que vol
cadascú, tant mestres com alumnes de secundària i TVA. Un cop revisada la llista de comandes comencen els preparatius i un fa els sucs de taronja, l’altre els
entrepans d’embotit o formatge, uns preparen els cafès i infusions i d’altres tallen i pelen fruita. Aquest curs a més hi ha un plat especial alguns dies: els dilluns
es pot demanar bikini, els dimecres entrepans de truita, els dijous xocolata calenta i coca i els divendres entrepà de tonyina i olives. Tot ha d’estar ben cronometrat perquè a l’hora del pati s’ha de dur tot a les aules o a la sala de professors. Després falta netejar-ho tot i guardar el que queda a la nevera.
Els dimecres cal fer recompte del que tenim al rebost i preparar la llista de la compra, anar a comprar, pagar, carregar-ho tot a la furgoneta i emmagatzemarho al lloc corresponent.
Els dijous s’han de repassar totes les comandes de la setmana i preparar el rebut per a cadascú per poder cobrar. Cal tornar correctament el canvi. S’ha de utilitzar bé la calculadora i no podem equivocar-nos o no ens sortiran bé els comptes.
El servei de càtering el fem a demanda per preparar esmorzars quan hi ha reunions de directors de centres. Poden ser varis dijous al trimestre i ens ocupa tot
el matí. A primera hora hem de preparar entrepans, coques, sucs de taronja natural, cafeteres, gots, sucre, infusions, llet, tovallons, culleretes i tot allò que s’utilitzarà posteriorment.
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Un dels altres servies de la ciutat són els Centres esportius, nosaltres anem a l’Infinit i així podem comprovar de primera mà les diverses activitats que s’hi duen a terme. Els dimarts anem i tornem a peu
fins de les instal·lacions esportives. Aquest curs realitzem alternativament aquestes dues activitats:

AQUAGYM I TONIFICACIÓ A L’INFINIT

L'Aquagym és una activitat física que consisteix en la pràctica d'exercicis aeròbics en el medi aquàtic,
amb un suport musical.
Principalment els objectius generals de l'Aquagym són la millora de la condició cardiorespiratòria, el
treball de la força i la resistència muscular, la millora de la flexibilitat i el treball de la coordinació motriu global, la millora de la postura i la relaxació
S'ha estès a la població a causa dels seus magnífics beneficis per a l'organisme i el seu component dinàmic i molt divertit que fan que sigui un esport únic.
Tonificació: Les activitats de tonificació són les que, a més del treball cardiovascular, realitzes exercicis
amb un pes/resistència extra (barra, bandes elàstiques, peses...) o amb el teu propi pes per millorar el
to muscular. Els beneficis de les activitats de tonificació són: millorar la força, augmentar el teu estat
general de fitness (forma física), modelar i tonificar els músculs donant-los consistència, augmentar la
densitat dels ossos (contribueix a prevenir la osteoporosis), prepara la musculatura per assolir una bona postura i compensació muscular.
També aprenen a preparar-se la roba i estris adequats a cadascuna de les activitats i ha tenir en compte els estris de dutxa necessaris a l’acabar cada sessió. Els nostres alumnes que participen en aquestes
sessions esportives L’Aquagym i Tonificació valoren molt positivament l’activitat i l’ambient que es crea
en aquest espai municipal sota la supervisió de l’Edu, el nostre monitor d’esport.
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Excursió al Parc de Can Mates
Els alumnes de primària, secundària i TVA vam anar d’excursió al Parc de Can Mates de Sant Cugat, amb l’objectiu d’agafar idees per a l’elaboració de propostes per a la construcció del Parc Central d’igualada, i així, participar en el seu disseny. Com volem que sigui el parc? Quins elements volem que tingui?
En el parc de Can Mates vam poder baixar per aquells tobogans enormes i vam caminar fins dalt de Turó des d’on es veia tot el Parc, allà vam veure les escultures que indiquen tots els vents de Catalunya: Mitjons, Gregal, Tramuntana...
També vam veure tots els diversos tipus d’estructures per poder practicar esports. I com que anàvem ben preparats vam poder jugar a bàsquet i a futbol a
les pistes que hi havia. Vam poder dinar, anar al lavabo... i descansar als bancs i ombres de què disposa el parc en un ambient molt plàcid i tranquil.
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Excursió al Teatre Nu
El passat dimecres 5 de desembre els grups d’ANSG i d’Infantil de
l’escola Àuria vam anar a Tous a veure una obra de teatre anome-

nada Maure , el Dinosaure, a l’espai del Teatre NU.
Tots grans i petits ens ho vàrem passar molt i molt bé, amb les divertides aventures del Maure, que és un dinosaure que viu amb la Martina i que cada dia la va a buscar a l’escola, però un bon dia es despista i es perd a la ciutat, i la Martina preocupada perquè no ha vingut a buscar-la decideix anar-lo a trobar. Durant la seva aventura el
dinosaure Maure i la Martina es troben diferents personatges fins
que finalment es retroben.
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Per carnaval tot si val!

CARBASSES: ANEM AL CAIXER
VERMELLS: PUBILLS I PUBILLES

GROCS: SEMÀFORS

El dia 1 de març vam celebrar el carnestoltes seguint la temàtica de la ciutat!!!
Com a novetat a destacar, aquest any, vam gaudir de la
presència de la REINA carnestoltes, que durant tota la setmana ens anava dient consignes de com havíem d’anar vestits.

VERDS: COTXES

Durant la festa, l’aula de Secundària D, vestits dels personatges de la Festa Major d’Igualada, es va encarregar de
dinamitzar la tarda. Cada aula havia preparat una comparsa
per presentar la seva disfressa.

FÚCSIES: ROTONDES
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SC: BUS URBÀ

SA: BOMBERS

PRIMÀRIA: ELS OFICIS

SE: SENYALS DE TRÀNSIT

SF I TVA: TRIBU URBANA

SB: RADARS

SD: IMATGERIA FESTIVA D’IGUALADA
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Passatemps: imprimeix i diverteix-te!
Busca les 10 paraules a la sopa de lletres

La teca
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Pinta i descobreix què s’amaga al dibuix
Troba les 7 diferències

La teca
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Concurs portada revista
Enguany hem obert a concurs la portada del monogràfic City Tour.
Han participat els alumnes de Primària i Secundària, fent dibuixos
relacionats amb la ciutat. Des de la comissió de revista van escollir
els considerats els 8 millors dibuixos que podrien representar la revista. Aquests, es van sotmetre a votació popular on hi van participar els professionals i els alumnes de l’escola.
Els guanyadors van ser:
Portada de la revista:
Mohamed Ahmadi
Contraportada de la revista:
Meritxell Bagà
Portada de la secció concurs:
Juanma Galarzo
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Els dibuixos participants:
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