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CONCERT AMB L’ADMINISTRACIÓ 

 

CONCERT AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Per la Resolució ENS/1285/2015, de 10 de juny (DOGC NÚM. 6896, de 19.6.2015) 

el Departament d’Ensenyament aprova la renovació, per un període de sis anys, del 

concert educatiu per al  manteniment de 12 unitats, les mateixes que ja teníem 

autoritzades i concertades. 

La dotació de personal  és la següent: 

 15 tutors d’aula 

 10 educadors 

 5 fisioterapeutes 

 2 logopedes 

 2 graus superiors (psicòlegs) 

 

Aquest  concert és vigent a partir de l’inici del curs 2015/2016.   
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SUBVENCIONS 

 

SUBVENCIÓ PER A MONITORS D’ESBARJO, MENJADOR I TRANSPORT 

A la Resolució ENS/338/2016 de 4 de febrer, (DOGC núm. 7060, de 17.02.2016) , el 

Departament  d’Ensenyament ha concedit al centre una subvenció destinada al 

finançament de despeses de personal dels serveis d’esbarjo, menjador i transport. 

El Departament d’Ensenyament  concedeix subvenció per el personal següent: 

 28.5  mòduls de 5 hores setmanals per monitors de menjador. 

  22,8 mòduls de 5 hores setmanals per monitors d’esbarjo. 

 4.8 mòduls de 12,5 hores  setmanals per monitors de transport. 
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ALUMNES: 

 

 TOTAL MATRÍCULA 
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TOTAL MATRÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnes de 2 a 5 anys 14 

Alumnes de 6 a 11 anys 25 

Alumnes de 12 a 15 anys 25 

Alumnes de 16 a 21 anys 27 

TOTAL 91 
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ORGANITZACIÓ INTERNA: 
 

 ÒRGANS DE GOVERN 
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ÒRGANS DE GOVERN 

 

 ÒRGANS UNIPERSONALS 

Des  de setembre de 2014  l’equip directiu de l’escola està format per: 

Directora: Paqui Hernández García 

Sotsdirectora: Mònica Sala García 

Cap d’estudis: Ana Rosa Martínez Barnola 

 

 ÒRGANS COL·LEGIATS 

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 

Actualment està constituït pels següents membres: 

Presidenta: 

Sra. Paqui Hernandez García 

Representants de pares i mares d’alumnes: 

Sra. Blanca Domínguez   

Sra. Gemma Martín 

Sra. Olga Pérez 

Representants de la Titularitat: 

Sr. Carles Sanrama 

Sra. Marta Borràs 

Sra. Francisca Gimeno 

Representants del Personal docent: 

Sra. Sílvia Ardanuy 
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Sra. Àngels Vilà Olivé 

Sra. Mª Luz Gázquez Pèrez 

Sra. Marta Vivas 

Representant del Personal d’atenció educativa complementària: 

Sra. Alba De Cea 

Representant de l’AMPA 

Sr. Ramon Soriano 
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SORTIDES I COLÒNIES 

ESCOLARS 
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PARVULARI (vermells i grocs) 

Les sortides realitzades al llarg del curs han estat:  

 Sant Andreu Teatre  

 Experimentació multisensorial  i joc amb gossos. 

 Hípica la Foixarda  

GRUP A1         

Les sortides realitzades al llarg del curs han estat:  

 Jardins de Vil.la Amèlia: “Els colors de la tardor al jardí” 

 Teatre Tarantana: “L’ombra del pessebre” 

 Fundació Miró: “Bombolles de paper” 

  Sala Multisensorial del CIM 

 El planetari municipal: “planetari especial”  

 Parc Jacint Verdager 

 SAT teatre: “La flauta màgica” 

 El mercat: “Sant Antoni” 

  

GRUP A2 

Les sortides realitzades al llarg del curs han estat:  

 Parc Vil.la Amèlia 

 Fira de Sta. Llúcia 

 Teatre Tarantana: “A l’ombra del pessebre” 

 Fundació Miró: “Bombolles de paper” 

 Hortus Cultiu propi: “la granja i l’hort” 
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GRUP B1 

Les sortides realitzades al llarg del curs han estat:  

 La tardor al parc 

 Fundació Joan Miró: “ bombolles de paper” 

 Can Tintoré “Tot mirant rajoles” 

 Fundació Joan Miró “El circ dels núvols” 

 Les golondrines 

 Open day 

 Anem a la platja 

 

GRUP B2 

Les sortides realitzades al llarg del curs han estat:  

 Mercat de les flors: “Els plecs del meus somnis” 

 Teatre Sant Andreu: “Els tres porquets es caguen de por” 

  La Catedral: fira de Santa Llúcia 

 Museu Blau: “puc tocar?” 

 Parc de Montjuïc  

 Espai de Mar: “Sentim la platja”  

  

GRUP C1 

Les sortides realitzades al llarg del curs han estat:  

 Fundació Joan Miró  

 Fundació Joan Miró 
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 Mercat de les Flors 

 Fundació Joan Miró 

 platja de la barceloneta 

 bar de gel 

 activitat terapèutica amb gossos 

 

GRUP C2    

Les sortides realitzades al llarg del curs han estat  

 Fundació Miró 

 Sat Teatre 

 Zoo de Barcelona 
 

 Teràpia amb gossos. 
 

GRUP D1 

Les sortides realitzades al llarg del curs han estat:  

 Sant Andreu Teatre  

 Fira de Santa Llúcia  

 Mercat de les flors 

 Centre comercial Gran Via 2 

 Barcelona Televisió 

 Mercat del Ninot 

 MACBA 

 Parc de bombers Vall d’Hebron  

  Museu Olímpic  
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GRUP D2 

Les sortides realitzades al llarg del curs han estat: 

  Escola. “Intervenció assistida amb animals” 

  Fira de Santa LLúcia 

  Mercat de Santa Caterina  

  SAT teatre. “Els tres ossos” 

 El Zoo de Barcelona 

 Port Olímpic de Barcelona 

 

GRUP E1 

Les sortides realitzades al llarg del curs han estat: 

 Mercat de Santa Caterina i supermercat Caprabo 

  Museu de la Xocolata: “Fem piruletes”  

 Sant Andreu Teatre “SAT” : ”El Pop-Rock Català” 

 Centre comercial “Les Arenes” 

 Visita guiada al museu MACBA. Projecte EXPRESSART-Museu Portàtil 

 

GRUP E2 

Les sortides realitzades al llarg del curs han estat:  

 Sant Andreu Teatre. 

 Cosmocaixa. 

 Palau de la Música Catalana. 



 

 

18 

 Mercat de les Flors.  

 

MEMÒRIA  DE  LA REALITZACIÓ DE LES 

CONVIVÈNCIES  

 

LLOC :  Alberg – Escola de Natura “Delta del Llobregat” 

             c/ Riu Anoia, 42-54  -  08820 El Prat de Llobregat   

DATES :  11 i 12 de maig  de 2016 

CURS QUE ASSISTEIX I NOMBRE D’ALUMNES 

Participen 14 alumnes dels grups E-1 i E-2, d’edats  compreses entre els 17 i els 21 

anys. 

OBJECTIUS 

a. Aprendre a conviure en un context diferent al familiar i l’escolar. 

b. Promoure la vida en grup afavorint les relacions entre els seus membres. 

c. Potenciar les independències personals i la funcionalitat global dels nois i noies. 

d. Fomentar en els membres del grup la capacitat de reaccionar activament 

davant situacions i conflictes quotidians. 

e. Estimular l’observació i el coneixement del medi per tal que els alumnes 

reforcin llur contacte amb la realitat. 

f. Esbargir-se i descobrir les possibilitats del temps d’oci. 

 

Donades les característiques d’aquest grup, l’equip educatiu ha considerat oportú 

donar prioritat en aquestes colònies a alguns hàbits, com per exemple: 

 

-     Vestir-se i despullar-se amb el màxim d’autonomia. 
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- Ocupar-se de la higiene personal en la mesura de les seves possibilitats. 

- Menjar sols en la mesura de les seves possibilitats. 

- Tenir cura de la roba i objectes personals. 

- Ajudar els companys que ho necessiten. 

- Demanar ajuda si la necessiten. 

 

És per aquest motiu que el temps previst diàriament per a aquestes feines és més 

ampli que en qualsevol altre tipus de grup. 

 

ACTIVITATS 

Les activitats programades han estat les següents:  

- Descoberta de l’alberg i els seus diferents espais  (serveis, menjador, sala de jocs, 

pati interior i jardins). 

- Joc de taula: “La mà” (Acció o veritat) 

- Anar a comprar a un supermercat i a botigues de la zona. 

- Gimcana pels diferents espais de l’alberg. 

- Karaoke. 

- Festa de la nit. 

- Passejada per l’entorn de la platja del Prat de LLobregat . 

 

Dimecres 11 de maig 

Matí:  10,30h: Sortida de l’escola 

             11,00h: Arribada i acomodació a l’alberg 

             12,00h: Joc de taula i anar a comprar a un supermercat  

             13,00h: Dinar 

             14,00h: Temps lliure 

Tarda:  15,00h: Descoberta dels diferents espais de l’alberg 
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            16’00h: Higiene personal 

            17,00h:  Berenar 

            17,30h:  Gimcana  

             20,00h:  Sopar 

            21,00h:  Temps lliure i higiene personal 

Nit:     22,00h: Festa de la nit i Karaoke 

            24,00h: Silenci i descans 

 

Dijous 12  de maig 

Matí:    07,30h: Llevar-se, dutxar-se  i preparar l’equipatge 

              09,00h:  Esmorzar 

            10,30h:  Pujada al transport per anar a la platja del Prat   

            11,00h:  Passejada per l’entorn de la platja del Prat 

            12,00h:  Tornada a l’alberg 

           12’30h:  Higiene personal 

          13,30h:  Dinar 

          14,30h: Temps lliure 

Tarda:  15,30h: Recollida 

             16,30h: Arribada a l’escola i comiat. 

 

VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA 

La valoració d’aquestes colònies ha estat molt positiva ja que hem pogut  treballar els 

objectius que ens havíem proposat  i hem fet totes les activitats previstes. Els nois han 

gaudit en tot moment en un ambient molt tranquil i amb molt bona convivència. 

Una activitat que va tenir molt èxit va ser una gimcana per diferents espais de l’alberg, 

amb el tema “Els sentits”. Es varen fer tres grups i tots ells havien de fer diferents 
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proves. L’objectiu de la gimcana era que els alumnes treballessin els sentits de forma 

vivencial. En acabar l’activitat cada alumne va rebre un diploma que feia constar la 

seva participació. 

Per a la nit els professionals van preparar una festa “hindú” on cadascú havia de portar 

un accessori relacionat amb l’Índia i Bollywood. Es va escollir aquest tema perquè un 

dels alumnes, que és indi, celebrava aquell dia el seu aniversari i el vam voler  felicitar  

fent la festa en el seu honor. Vàrem beure te, la beguda típica del seu país, i el vam 

obsequiar amb un pastís fet de llaminadures. Per acabar la festa es va fer un karaoke. 

Va ser una festa  molt emotiva i divertida.     

L’endemà al matí, havent esmorzat, vam poder gaudir d’una passejada per la platja del 

Prat de Llobregat.  
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ACTIVITATS EDUCATIVES: 

 

 EL DIA DELS GERMANS 

 LA PASTISSERIA DELS GRUPS E 

 ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL 

 AULA D’ESCACS  

 MUSICOTERÀPIA 

 TALLER DE CUINA 

 TALLER DE CONTES     

 TALLER DE LES EMOCIONS 

 PROJECTE EXPRESSART-MUSEU PORTÀTIL  

 PASSEM EL DIA A FORA 

 TALLER DEL JOC SIMBÒLIC I RELACIONAL 

 TALLER DE LES SENSACIONS    

 FESTA DE GRADUACIÓ E1-E2 
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EL DIA DELS GERMANS 

 

La primera setmana de juny els dos grups de parvulari van celebrar el Dia dels 

Germans. La convocatòria va ser un èxit, ja que van venir casi la totalitat dels 

germans. Va resultar ser un dia molt bonic i divertit!  

Dies abans havíem preparat una sèrie d'activitats amb molta il·lusió i esperant que els 

nostres convidats es trobessin a gust i s’ho passessin d’allò més bé!  

Cap a dos quarts d’onze dues senyoretes de cada classe vam sortir a recepció a rebre 

als germans, estaven tots nerviosos i emocionats esperant. Els vam acompanyar a les 

classes on estaven els seus respectius germans. Un cop allà ens vam seure tots en 

rotllana i vam fer un Bon Dia ben especial. Vam cantar la cançó que cantem cada dia i 

així cada un d’ells es va poder presentar i saludar. Un cop fet això, els vam explicar les 

activitats que faríem durant el matí i vam sortir al pati per a començar-les. Feia un dia 

preciós! 

Havíem preparat tres racons pels quals havien de passar tots i aquests eren: 

El racó del Photocall: cada parella o grup de germans s’havia de fer una foto utilitzant 

algun dels complements que entre tots havíem reunit (barrets, perruques, ulleres, 

etc.). Van sortir unes fotos molt boniques i divertides! 

El racó de decoració d’un marc múltiple de fotos: cada grup de germans havia de 

decorar conjuntament una composició de tapes de caixes de sabates (que havien 

enviat des de casa cada família) per a posar la foto que s’havien fet al Photocall. 

Podien fer servir una gran varietat de materials: gomets, pintura, purpurina, diferents 

tipus de papers i materials, enganxines, etc.... Van sortir marcs ben diferents i originals, 

tots molt macos! 

El racó del joc: vam preparar diferents materials i estructures a la zona dels gronxadors 

per a que tothom pogués jugar i divertir-se molt. A més a més es va improvisar un 

partidet de futbol!    
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Un cop tots els nens i nenes havien passat pels tres racons, vam preparar dues taules 

amb esmorzar per a tothom. Hi havia de tot! Tots havien portat alguna cosa de casa 

per a convidar a la resta. Després de tant treballar, jugar i divertir-se ens va anar molt 

bé menjar i beure alguna cosa! 

Quan ja estàvem satisfets, ens vam col·locar tots junts per a fer una foto de grup que 

va quedar molt bonica. Així podríem recordar sempre aquest dia! Després vam cantar 

un parell de cançons tots junts. 

Per finalitzar, i com encara quedava una estoneta per donar per acabat el dia de 

germans, vam convidar als pares i mares que estaven esperant als seus fills/es a entrar 

al pati i a compartir una estona tots junts. Vam poder comentar el matí i saludar-nos. 

En definitiva va ser una matí i una activitat molt maca on tothom s’ho va passar molt 

bé i va poder compartir. L’any que ve, repetirem segur! 

 

LA PASTISSERIA DELS GRUPS E 

 

Els nois dels grups E-1 i E-2, durant aquest curs han continuat fent la parada de “La 

Pastisseria de l’E”; aquest és el tercer curs consecutiu que la fan.  En aquesta parada 

venen al personal del centre esmorzars fets amb algunes de les receptes que han 

elaborat en els seus respectius tallers de cuina. Aquest any les receptes elaborades no 

solament eren dolces, algunes eren salades per petició expressa d’alguns dels 

compradors habituals. 

La finalitat d’aquesta parada és recaptar fons per a les colònies escolars.  

Els objectius pedagògics que pretenem assolir amb l'activitat són: 

 que els alumnes puguin exercitar l’ús de les monedes i bitllets, cadascun en la 

mesura de les seves possibilitats 

  que distingeixin els rols de venedor i comprador 



 

 

25 

  que aprenguin a atendre els altres amb amabilitat i bona educació.  

 

Al llarg d’aquest curs han fet 6 esmorzars. 

Els esmorzars que han elaborat els alumnes per posar a la venda han estat els 

següents: 

- Magdalenes i bombons 

- Piruletes de xocolata i ulleretes de pasta de full 

- Mona de Pasqua i xocolata desfeta 

- Quiches de: formatge amb  pernil dolç, de formatge amb gall dindi i  de 

verdures amb xampinyons   

- Croissants  salats i sucs de fruita 

En aquestes vendes els alumnes han treballat i posat en pràctica: 

. el reconeixement de les monedes i els bitllets d’euro 

. el càlcul dels diners a pagar per un producte determinat 

. el càlcul del canvi que s’ha de tornar segons el preu de l’esmorzar i els diners que es 

reben 

Les vendes de “La Pastisseria de l’E” han continuat sent un èxit total. Tant el personal 

de l’escola com el del Centre Pilot i els del CIM han felicitat  als nois i noies per les 

seves receptes i els han encoratjat a seguir preparant aquests bons esmorzars.  

 

 ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL  

 

El treball multisensorial permet obrir nous canals de percepció, sensació i exploració a 

través d’experiències sensorials, gratificants i enriquidores.  
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Amb una visió global del nen, participen la mestra, la fisioterapeuta i la terapeuta 

ocupacional per portar a terme activitats d’exploració i experimentació en els cinc 

sentits i també a nivell propioceptiui vestibular. Es treballa a nivell individual. 

La organització varia en funció de les característiques dels alumnes. Es duu a terme 

tant a l’aula com a la sala multisensorial de l’escola o del CIM. La periodicitat és 

setmanal i hi participen tots els alumnes. 

OBJECTIUS: 

 Brindar noves experiències sensorials i nous aprenentatges, a nivell corporal, 

emocional i personal. 

 Ampliar els canals de comunicació i expressió de sentiments i emocions a partir 

de les vivències sensorials. 

 Experimentar amb diferents recursos i materials sensorials. 

 Afavorir el processament de la informació sensorial, dels estímuls que provenen 

de l’entorn i dels estímuls que provenen del propi cos. 

 Aprendre i gaudir de les noves sensacions corporals. 

 Observar i identificar noves sensacions o vivències sensorials. 

 

METODOLOGIA: 

 Agrupament dels alumnes per possibilitats i necessitats sensorials. 

 Ús de material específic que permet viure experiències sensorials. 

 Aplicació de tècniques especifiques de mobilització, estimulació i relaxació. 

 Anàlisi i valoració del funcionament dels alumnes dins de l’aula (tant de l’aula 

del grup com de l’aula de la sala de sensorial de l’escola o del CIM). 
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AULA D’ESCACS  

 

Durant el curs 2015/16 han participat en aquesta activitat 8 alumnes pertanyents als 

grups C1, D1 i E1, amb una periodicitat d’una sessió setmanal. Actualment el grup està 

dividit en 3 nivells: inicial, bàsic i avançat.  

Els objectius de l’aula d’escacs són: 

 Afavorir la capacitat d’atenció i de concentració.  

 Afavorir l’exercici de la memòria. 

 Desenvolupar el raonament lògic. 

 Millorar l’orientació espacial. 

 Treballar la codificació i la decodificació (anotació de jugades, lectura de partides). 

 Despertar la imaginació. 

 Desenvolupar la capacitat de planificació dels actes. 

 Entrenar la presa de decisions.  

 Aprendre a preveure els esdeveniments i les conseqüències dels propis actes. 

 Exercitar l’organització del temps i la capacitat d’espera. 

 Reforçar les actituds de silenci, tranquil·litat, quietud.  

 Fomentar actituds de respecte per les normes dels jocs. 

 Reforçar les actituds personals de respecte als companys/es i al material del joc 

(tauler, peces, mobiliari, ...). 

 Fomentar la igualtat de sexes. 

 Fomentar el respecte als diversos nivells d’habilitat motora. 

 Potenciar les relacions i la comunicació dels alumnes amb d’altres nois i noies, així 

com la capacitat d'intercanviar punts de vista, dialogar i resoldre conflictes 

amistosament. 

 Fomentar les relacions de respecte i solidaritat amb els contrincants: acceptació 

cordial de la victòria i de la derrota, acceptació de les dificultats pròpies i dels 

altres. 
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 Afavorir en els alumnes contextos d’igualtat o simil.litud de condicions respecte 

d’altres nois/es que no tenen discapacitat. 

Aquest curs a l’aula d’escacs s’han realitzat les següents activitats: 

 Exercicis d’aprenentatge de continguts previs. 

 Exercicis d’aprenentatge de la dinàmica del joc. 

 Aprenentatge i pràctica de les notacions, per tal de poder jugar a distància o 

comunicar els moviments de forma alternativa a l'acció motora. 

 Exercicis de càlcul matemàtic de punts. 

 Exercicis de planificació de moviments necessaris per assolir un objectiu. 

 Joc en parella. Pràctica de partides per parelles. 

 Joc en equip. Pràctica de partides per equips (amb tauler mural comú, i també 

a distància) 

 Pràctica de partides simultànies: un sol jugador juga diverses partides alhora. 

 Pràctica dels escacs amb rellotge. 

 

Hem jugat el 5è Torneig d’escacs ASPACE. Aquest curs s'hi han afegit jugadors de la 

residència CIM, per tant hi han participat 3 equips: l'escola, el centre ocupacional de 

Badalona i el CIM. El torneig s’ha celebrat en 6 jornades: 4 i 11 de febrer, 17 de març, 

21 d'abril, 26 de maig i 16 de juny. Totes les jornades s'han realitzat a les instal·lacions 

d'ASPACE - Badalona. Com ja és habitual, ha estat una experiència molt gratificant i 

constructiva per a tots, per moltes raons entre les quals hem de destacar: l’interès de 

competir en ambients diferents a l’habitual, i la gran motivació que genera el fet de 

retrobar-se amb antics companys. La jornada de cloenda (16 de juny) va acabar amb 

entrega de medalles i samarretes per a tots els jugadors, dinant tots junts finalment a 

la terrassa del CIM. 

Tant en les sessions setmanals com en les jornades del torneig d'ASPACE intentem 

adaptar la complexitat del joc als diferents nivells cognitius i d'aprenentatge, donant la 

possibilitat als jugadors d'utilitzar només les peces conegudes i augmentant 

progressivament el nombre de peces.   
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El caràcter transversal dels escacs com a àrea d'aprenentatge fa que els nois progressin 

en aspectes molt diversos, d'una forma lúdica i atractiva. A més, són una bona 

oportunitat per desenvolupar les habilitats comunicatives a través de les eines TIC. 

Valorem positivament l'activitat i seguim intentant aconseguir la participació de més 

alumnes de totes les edats de cara al curs vinent. 

  

MUSICOTERÀPIA 

Aquest any s'han realitzat sessions setmanals de musicoteràpia amb una durada d'una 

hora en tots els grups de l'escola, S'ha treballat estretament amb els membres dels 

equips interdisciplinaris en A1, C2 i D2 durant els dilluns al mati, i amb els monitors de 

la resta de grups en horari de tarda. Per qüestions de logística, hi han quatre grups que 

han compartit horari, realitzant mig any de musicoteràpia cadascun (A2 /B1 / C1 /D1). 

En tots els grups s'ha treballat amb objectius en funció de l'informacio que van aportar 

els equips i de les necessitats emergents en les sessions dels nens i nenes.  

En horari de pati despres de dinar s'han ofert dos modalitats de musicoteràpia, la 

primera seria per als grans que volem fer musica a partir de la seva motivació i ganes. 

Ha tingut molt bona resposta, tant que s'ha creat un grup de musica "Los fantásticos". 

L'altre ha sigut fer sessions individuals de musicoteràpia per als nens o nenes que mes 

necessiten una atenció individualitzada, de forma que portem un procés terapèutic 

individual amb Martina, Carla i Taiba. Els resultats d'aquesta intervenció es noten en 

las sessions en grup, on es troben molt millor. 

Aquest any també ens ha arribat un nou instrument gracies a una subvenció del 

departament de tecnologia d'Aspace, el instrument es diu Beamz, encara estem 

aprenent a utilitzar-ho per poder treure tots els beneficis que pot aportar als nens i 

nenes amb mobilitat mes reduïda.  
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TALLER DE CUINA 

  

Aquest curs hem continuat fent el taller de cuina, activitat dirigida per la mestra i la 

terapeuta ocupacional de l’equip.Es treballen diferents objectius, des de triar quina 

recepta es cuinarà, passant per escollir repartir els ingredients entre tots els alumnes i 

fins a l’elaboració de la pròpia recepta. Treballem la memòria, la manipulació, l’escollir 

l’ ingredient, tastar, olorar els diferents ingredients, que cada noi/a porta des de casa. 

Després de l’elaboració de la recepta, tots els nois i noies es mengen el plat elaborat o 

s’enduen a casa una petita mostra. 

Per les característiques dels nostres alumnes és imprescindible adaptar els diferents 

estris quotidians que utilitzem (coberts, batedora, recipients, etc...), tant en aquesta 

activitat com en d’altres fem servir els polsadors adaptats que faciliten la manipulació. 

Al ser una activitat setmanal, els nois/es ja coneixen la rutina de cada taller: preparem 

tots els ingredients, recordem qui ha portat cada cosa i ens posem a fer feina, tots 

participen en la mesura de les seves possibilitats (tallant, abocant, remenant, 

esprement…) en l’elaboració de la recepta. 

El C2 convida a les famílies a venir a cuinar un dia a la classe amb ells. És una activitat 

molt ben acollida pels pares i acostumen a participar i gaudir d’un matí amb el grup. 

L’objectiu principal és fer-los partícips i viure la realitat dels seus fills dintre d’una 
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activitat setmanal motivadora pels nois. Els pares són un més de l’equip i participen en 

tota l’activitat que s’ha descrit abans. Per agrair la seva participació se’ls hi dona un 

petit detall fet pels propis nois. 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE CONTES 

Al llarg d’aquest any escolar, dos grups diferents de l’escola han estat realitzant un 

taller de contes dins de l’aula. Les seves experiències han estat: 

Els alumnes del grup B1 han participat en el taller de contes, dirigit per la mestra 

tutora. Aquesta activitat s’ha dut a terme durant una hora setmanalment. 

  Els objectius treballats han estat els següents: 

 Conèixer contes i personatges de la nostra cultura. 

 Estimular la comunicació. 

 Estimular l’escolta activa. 

 Treballar la comprensió i expressió oral i/o augmentativa. 

 Interpretar imatges i sons. 

 Gaudir de l’escolta d’un conte. 

 Fomentar l’atenció i concentració. 

 Mostrar ganes i interès per participar. 

 Fer aportacions. 

 Respectar els companys. 
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 La metodologia emprada s’ha basat sempre amb l’aprenentatge significatiu i actiu. Els 

alumnes han participat, en la mesura de les seves possibilitats, de forma activa en 

totes les sessions. 

Els contes treballats aquest curs han estat els següents: 

 El dofí trapella. 

 La Castanyera. 

 La caseta de la tefi. 

 Sant Jordi. 

 La caputxeta Vermella. 

 La Joana va d’excursió. 

Per  una millor comprensió dels contes sempre s’ha treballat amb objectes reals, 

titelles, suport audio-visual (la pantalla tàctil) i imatges. 

Els alumnes han gaudit del taller, mostrant-se atents a les explicacions dels contes i a 

les preguntes que feia la mestra, i també participant cadascú dins de les seves 

possibilitats  en les activitats proposades. 

Al D2,  hem realitzat un taller de contes on han participat tots els alumnes del grup i 

quatre membres de l’equip( la logopeda, la fisioterapeuta, la terapeuta ocupacional i la 

mestra). El nostre objectiu ha estat adaptar contes senzills per a que es poguessin 

explicar i representar a l’aula  de forma sensorial. 

El conte que vam triar es titula”El collaret d’estels” .Vam iniciar el procés  construint 

amb els nois els diferents personatges: la lluna que vam fer amb guix i que els nois vam 

poder pintar i decorar, el pardal que vam fer de cartró i també pintat amb la técnica d’ 

estampació  amb esponges, el cel que representava la nit estrellada també el vam fer 

pintant amb rodets i enganxant estels fluorescents . 

Vam  ambientar la classe fosqueta per a representar el conte i  que així brillessin els 

estels com si fos de nit. Els nois van seguir molt bé el collaret que anava fent el pardal 

agafant un a un els estels. i portant –los al seu niu per a fer un collaret i regalar-li  a la 

lluna. 



 

 

33 

A final de curs hem fet una adaptació per a representar tots junts el conte a la festa de 

fi de curs de l’escola. 

 

TALLER DE LES EMOCIONS 

 

Al llarg d’aquest any escolar, dos grups diferents de l’escola han començat a treballar a 

nivell d’emocions dins del aula. Les seves experiències han estat: 

El grup B2  ha realitzat un treball sobre les emocions positives i negatives centrant-nos 

en la “por”. 

Amb aquest taller, cadascú ha pogut experimentar i expressar el que sentia amb un 

objectiu final comú: ser capaços, en la mesura del possible, de codificar els estímuls 

externs que els causen por o angoixa. 

En el taller s’ha pres contacte amb les propietats sensorials del món natural dels 

objectes. S’ha treballat la por que poden tenir al tocar, a l’escoltar o a la foscor.  

Totes les sortides realitzades durant el curs han estat relacionades amb el taller i amb 

el conte dels tres porquets com a fil conductor (cadascun d’ells amb por a alguna 

cosa). 

Al grup D1, s’ha dut a terme amb un petit nombre d’alumnes. Dues sessions setmanals 

de 45 minuts de durada, durant tot el curs. 

Conèixer les pròpies emocions ajuda els nois/es a ser menys impulsius, a reflexionar 

abans d’actuar i a tenir un comportament mes flexible i mes comprensiu amb els 

altres. També augmenta l’habilitat per resoldre els problemes personals. 

Els objectius específics d’aquest taller són els següents: 

 - Adquirir un millor coneixement de les emocions pròpies. 

 - Identificar les emocions dels altres. 
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 - Desenvolupar l’habilitat de regular les emocions pròpies. 

 - Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives. 

 - Desenvolupar l’habilitat per a generar emocions positives. 

 - Afavorir una competència emocional més gran. 

 - Potenciar l’habilitat d’automotivar-se. 

 - Adoptar una actitud positiva davant la vida. 

En el primer trimestre hem ensenyat a posar nom a les seves emocions  (por, tristesa, 

fàstic, ràbia/enuig, alegria, sorpresa i amor). 

En el segon trimestre els ensenyem a reconèixer els seus pensaments i reforçar-los o 

bé canviar-los si cal. També els hi hem proporcionat donarem  perquè aprenguin a 

tranquil·litzar-se. 

Aquestes dues parts de la gestió de les emocions són bàsiques per poder aprendre a 

expressar els sentiments de forma que es sentin bé, exercicis que hem fet durant 

l’últim trimestre d’aquest curs. 

Per desenvolupar aquest taller hem utilitzat els contes  de la col.lecció CONTES I 

EMOCIONS  de l’editorial BAULA.   

 

PROJECTE “EXPRESSART – MUSEU PORTÀTIL” 

Seguim fent activitats al voltant del projecte Expressart. Es tracta d’un conjunt de 

propostes didàctiques que duem a terme amb els alumnes dels grups A1, B1, D1 i E1, 

amb una sèrie de materials creats per Marta Berrocal i cedits pel Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona - MACBA. El projecte està pensat per acostar els nois a 

l’art contemporani.  

És el 5è curs que a l’escola treballem amb aquests materials. Seguint una programació 

d’activitats seqüenciades, treballem amb una col·lecció d’objectes quotidians que hi ha 

en una maleta (el “museu portàtil”). Partint de la contemplació i l’exploració dels 
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objectes, tenim com a objectiu que els alumnes reflexionin i s’expressin sobre diversos 

aspectes: 

Els vincles que es creen entre les persones i els objectes. 

La identificació de cadascú amb determinats objectes de l’entorn. 

El diàleg que es pot establir amb l’objecte, i l’oportunitat que ens ofereix aquest 

objecte de dialogar amb les altres persones. 

Les moltes maneres d’expressar i representar una mateixa cosa. El respecte per totes 

les formes d’expressió i representació.  

També s’utilitza el material per fer diferents activitats d’estimulació de la memòria, 

l’atenció i les funcions perceptives en general.  

Tal com ho explica la seva autora Marta Berrocal, pretenem que amb el projecte 

Expressart els nostres alumnes “ … guanyin confiança en la pròpia capacitat per 

expressar-se i la puguin desenvolupar lliurement, minimitzant imposicions i 

restriccions, en la mesura que sigui possible, i animant-se a utilitzar alguns dels 

elements o procediments que fan servir els artistes.”  

 

 Grup A1 

Aquest és el tercer curs que el grup A1 participa en el projecte expressart. S’ha 

mantingut una estructura d’activitats semblant a la de cursos anteriors, però adequada 

a les característiques dels nous alumnes. 

L’objectiu de l’activitat ha estat oferir als alumnes un mitjà d’expressió per poder 

comunicar idees, sentiments i emocions utilitzant diferents objectes que poden 

significar coses ben diferents. 

Sempre hem treballat tots els objectes des d’una perspectiva molt lúdica per poder 

engrescar millor els alumnes: hem considerat molt important gaudir de l’experiència i 

aprendre de la interacció entre els companys. 
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Han format part d’aquesta experiència 7 alumnes d’edats compreses entre els 6 i 10 

anys. Alguns d’ells ja havien participat en l’activitat l’any anterior i d’altres ho han fet 

per primera vegada. 

L’activitat l’han portat a terme dues mestres i un monitor amb una periodicitat d’1 

hora setmanal de octubre a juny. 

El 1er trimestre: 

Vam presentar la maleta i els 30 objectes, que vam explorar un per un. 

Cada alumne va escollir el seu objecte: 

 Un coixí de dormir 

 Una cadira 

 Unes ampolletes 

 Un sac 

 Una ampolla de colònia 

 Uns animals 

 Una caixa amb pega dolsa 
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Durant la resta del trimestre vam treballar  el reconeixement del objecte en diferents 

situacions i en fotografia. 

A l’aula vam organitzar el racó de la maleta, on vam penjar una fotografia de cada un 

dels objectes. 

2on i 3r trimestre: 

L’ordre de presentació del objectes la vam establir a l’atzar amb una cançoneta. 

 

Vam treballar cada objecte durant dues sessions:   

 En la primera sessió cercàvem l’objecte dins la maleta, ho relacionàvem amb 

fotografies diverses, fèiem jocs de memòria i atenció.  

 En la segona sessió fèiem diferents activitats lúdiques amb l’objecte. 

 

 

 Grup B1 

Els alumnes del grup B1 és el tercer curs que participen en el projecte espressart.  

L’objectiu de l’activitat ha estat el mateix: oferir els alumnes un mitjà d’expressió per 

poder comunicar idees, sentiments i emocions utilitzant objectes que poden significar 

coses ben diferents. Sempre des d’una perspectiva lúdica 

Durant aquest curs hem variat l’estructura de treball dels darrers anys:  

 En el primer trimestre vam fer un recordatori dels objectes i activitats 

realitzades els cursos anteriors. 

 En el segon trimestre vam crear la nostra pròpia maleta, amb objectes aportats 

pels alumnes. 

 En el tercer trimestre hem començat a desenvolupar diferents activitats amb 

cada un dels objectes, seguint les mateixes pautes que els anys anteriors. 

La periodicitat de l’activitat ha estat quinzenal de novembre a juny. 
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Han participat els 7 alumnes del grup,  dues mestres i la logopeda. Només per un 

alumne l’activitat era nova, per la resta  hi era ja coneguda. 

El primer trimestre: 

Tots els alumnes, sense excepció, recordaven els dos objectes treballats els cursos 

anteriors i l’activitat desenvolupada amb els seus objectes i també recordaven 

l’objecte de la resta de companys. 

Relacionem els objectes amb l’obra d’art amb la que estan vinculats.  

El  segon trimestre: 

1. Vam escollir objectes que havien de portar de casa i que fossin significatius per 

2. ells. Els objectes escollits van ser: 

 Una llibreta 

 Un peluix 

 Una goma de cabell 

 Un autocar 

 Un botó 

 Una fotografia 

 Unes baquetes  

3.   Vam construir una caixa, que vam anomenar maleta, amb separadors on vam 

guardar els diferents objectes. 

4. Vam manipular els diferents objectes per adonar-nos que tenien diferents 

qualitats: diferents materials, formes i grandàries. 

5. Vam conversar sobre la utilitat de cada un d’ells 

6. Vam treballar col·lectivament amb tots els objectes alhora:   

a. Cada alumne es fa una foto amb el seu objecte. 

b. Mémori per relacionar l’alumne amb l’objecte. 

c. Classificar fotos dels diferents objectes. 
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El tercer trimestre hem començat a treballar cada objecte individualment: 

 Botó: treballem colors, formes i mesures 

 Goma dels cabells: fem cadenes 

 Llibreta: inventem una història 

 Peluix: toquem textures diferents 

 Autocar: fem un collage 

 Fotografia: juguem amb imatges 

 Baquetes: som músics 

 

 Grup D1 

Aquest projecte l’hem  desenvolupat durant tot el curs  amb la participació de tots els 

alumnes del grup D1. Vàrem començar el mes d'octubre i va finalitzar al juny. 

Consta de dues parts: la primera és el treball a l'escola amb la caixa i la segona, la visita 

al Museu. 

L'objectiu és proporcionar recursos per a treballar alguns aspectes clau de l'art 

contemporani. 

També és interessant establir relacions amb conceptes de diverses àrees de 

coneixement i amb situacions viscudes pels nens. 

La manipulació dels objectes és molt interessant  perquè permet l'observació directa 

per mitjà dels sentits.  El fet que es puguin tocar i examinar de prop permet tenir 

vivències que afavoreixen l'aprenentatge. Així podem percebre la textura, la 

temperatura, la duresa, el pes,..., qualitats sobre les quals podem parlar, experimentar, 

investigar, etc . 

El projecte es va presentar inicialment com un joc, perquè en el fons es tracta de jugar, 

de pensar, de passar-s'ho bé, d'expressar-se i, de passada, d'aprendre. 
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Consisteix a utilitzar els objectes per observar-los, examinar-los, parlar-ne, pensar-hi, 

associar-hi idees i evocar records.  

Cada alumne va escollir un objecte propi,  l’han d’observar i examinar detingudament. 

A continuació les mestres els hi fem una sèrie de preguntes en relació a cada un dels 

objectes triats. 

Tots els alumnes han de participar i tenir oportunitat de parlar del seu objecte. Hem de 

promoure en tot moment el diàleg, la reflexió i l’intercanvi d’informació entre ells. La 

mestra ha de moderar la conversa intervenint per completar explicacions, corregir 

errors de concepte, reconduir les intervencions, etc. 

A continuació demanem als nois/es que pensin en idees que els vinguin al cap en 

veure, tocar i manipular l’objecte, que evoquin records d’experiències passades 

lligades a l’objecte o bé que imaginin situacions. La diversitat de pensaments suggerits 

esdevindrà un recurs a utilitzar més endavant. 

Aquesta dinàmica ha de conduir a veure que els objectes tenen significats diferents per 

a cadascú. Sovint perquè els associem a idees i experiències també diferents. 

També hem fet diverses sessions de reconeixement manual dels objectes, de memòria, 

etc. 

Com a cloenda del projecte, vàrem realitzar una visita a la Col·lecció Permanent del 

MACBA. 

 

 Grup E1 

Ja és el 5è curs que el grup E1treballa amb el projecte. El material de la maleta genera 

nombroses possibilitats d’aprenentatge en relació a moltes àrees. Igual que els cursos 

passats, aquest treball els ha preparat per estar receptius i mostrar respecte i interès 

per l'art com a mitjà d'expressió, joc, representació i experimentació. La visita al 

MACBA (19 de maig) ha estat, novament, la manera de comprovar-ho. El curs ha 

culminat amb la creació d'una instal·lació construïda amb la participació de tots els 
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nois i noies de la classe, que recull en un gran cub les diverses formes d'expressar les 

sensacions, pensaments i idees que els objectes de la caixa han generat.  Continuarem 

gaudint i aprenent de l’experiència durant el curs vinent.  

 

PASSEM EL DIA A FORA 

  

Aquest curs el grup A2 ha repetit  l’experiència de passar tot un dia a fora.  

Hem anat d’excursió a Samalús, a una masia amb granja i horts de cultiu propi que es 

troba als peus del Montseny.  

El que per una escola ordinària seria un excursió habitual; agafar un autocar, marxar a 

una altra població, fer diferents activitats en una granja, menjar a fora de l’escola i 

tornar a la tarda, per a nosaltres, tot això ens és molt més complicat i no ho podem fer 

de manera habitual. Les dificultats que aquest tipus d’excursió té a nivell organitzatiu 

per nosaltres (cost del transport, tipus diferents de menjar amb les seves 

corresponents textures, material de posicionament necessari pels nostres alumnes, 

etc...) queden compensades per les activitats que sense presses podem fer amb el 

grup: gaudir de l’aire lliure, veure i tocar  diferents animals, olorar diverses plantes 

aromàtiques, regar l’hort, etc.... És per tot això que és una sortida que valorem molt 

positivament i que tenim la intenció de repetir en curs vinent. 
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TALLER DE JOC SIMBÒLIC I RELACIONAL 

 

Durant el curs 2015-2016 el grup c1 ha dut a terme un taller de joc simbòlic i 

relacional. 

L’activitat ha tingut una periodicitat setmanal d’1 hora, 15 minuts de duració. 

Enlloc de treballar per racons, organitzant  la classe en petits grups que 

simultàniament  fan activitats diferents, hem cregut més profitós dedicar cada sessió a 

un joc exclusivament. 

Hem treballat els següents jocs: 

 la cuineta amb utensilis típics de la cuina i aliments de joguina. 

 les joguines adaptades 

 les disfresses amb robes, vestits, barrets,... 

 les nines amb roba, llitets,... 

 l’scalextric 

 la perruqueria amb les pintes, raspalls, miralls, cremes, colònies... 

 els metges, amb el fonendoscopi, els termòmetre, les tisores, els 

medicaments,... 

objectius 

 Ajudar a l’alumne a entendre, interpretar, integrar, transformar i expressar la 

realitat que l'envolta. 

 Desenvolupar la imaginació i la creativitat. 

 Aprendre a expressar sentiments. 

 Aprendre a decidir i a buscar alternatives diferents per superar els obstacles. 

 Desenvolupar la intel·ligència emocional i la racional. 

 Assumir tradicions i valors d'identitat cultural. 

 Aprendre a situar-se i exercir diferents rols. 
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TALLER DE LES SENSACIONS 

 

Durant aquest curs, al grup A1, per tal de aprofundir en la descoberta del entorn i d’un 

mateix, hem realitzat un petit taller, centrant-nos en les sensacions rebudes a partir 

dels 5 sentits: vista, olfacte, tacte, oïda i gust. 

El taller, ha estat vinculat als diferents centres d’interès treballats al llarg de l’any a 

l’aula i les sessions s’han realitzat un cop a la setmana amb 45 min de durada. 

D’aquesta manera, amb una periodicitat mensual,  hem aprofundit en els següents 

temes: la tardor, el Nadal, l’ hivern, les sensacions, la nit i el dia, la primavera, els 

contes dins de l’opera, el mercat i l’ estiu.  
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Els nens i nenes del grup han participat activament i han gaudit molt a l’hora de 

manipular amb els diferents materials, experimentant les  possibilitats i descobrint 

noves sensacions. 

 

FESTA DE GRADUACIÓ E1 I E2 

 

El dia 17 de juny les professionals del grups de grans van organitzar una festa molt 

emotiva per als alumnes que aquest curs marxen de l’escola: Ayoub, Peiliang, Ivan, 

Jordi, de l’E1 i Clea, Cristina i Mª José de l’E2. 

Primer de tot ens vam reunir tots a la classe de l’E2 i els protagonistes van rebre una 

banda i un barret de  graduació també van ser obsequiats amb una polsera de plata 

com a record del seu pas per l’Escola. 

Després van passar un a un per un altre espai a on s’havia muntat un plató de 

fotografia,vam fer les fotos “oficials de graduació” i desprès tots junts ens vam fer 

fotos divertides que seran un bon record d’aquesta festa. 

Vam veure una pel·lícula de les colònies  d’aquest curs que ens va fer riure a tots  i com 

a fi de festa vam dinar tots plegats a la Terrassa del CIM. 

Va ser una festa de graduació molt emocionant per a tots , però sobretot molt 

divertida 
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ESCOLES+SOSTENIBLES 

Aquest curs la nostra escola ha seguit formant part de la xarxa Escoles + Sostenibles 

mitjançant la renovació del pla triennal que va signar per al període 2012-2015 i que 

s’estendrà fins al 2018. 

En aquest nou pla triennal  ens hem proposat les següents fites: 

 Millorar i continuar desenvolupant el treball de gestió de residus. 

 Recuperar i mantenir l’hort escolar. 

 Fer compostatge. 

 Participar en el Projecte d’embolcalls + sostenibles. 

 Crear una comissió coordinadora on s’impliqui el màxim possible de 

persones que formen part de la comunitat educativa. 

 

Les activitats més rellevants que hem portat a terme durant aquest curs 

han estat les següents: 

 Creació d’una nova Comissió Coordinadora 

Hem creat una nova Comissió Coordinadora amb la finalitat d’implicar el màxim 

nombre de persones possibles de la comunitat educativa, per fer extensible 

més enllà del Claustre de Mestres el projecte d’Escoles+Sostenibles. Aquesta 

comissió està formada per 1 mestra, 1 terapeuta ocupacional, 1 logopeda, 1 

fisioterapeuta i 1 monitor de pati i menjador. S’ha reunit amb una periodicitat 

de dos cops al trimestre per tal d’anar valorant el desenvolupament del 

projecte, proposar idees i iniciatives i organitzar les diferents activitats que 

s’han dut a terme al llarg del curs. Està previst que el proper curs es pugui 

ampliar el nombre de membres d’aquesta comissió.  
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 Recuperació de l’hort escolar 

Hem reactivat el treball a l’hort escolar, que per diferents motius havíem 

interromput. Per ajudar-nos a recuperar l’hort hem rebut diversos 

assessoraments: el del sr. Joan Solé que el passat mes de gener va realitzar una 

sessió formativa a tots els membres del claustre, i l’ajut d’un pagès, el Sr. 

Antonio, que ha col·laborat molt activament en tot el procés: ens ha ajudat a 

preparar la terra, a sembrar, a treure les males herbes i finalment a collir el que 

hem plantat. També hem rebut l’ajut del personal de manteniment de l’escola 

que ens ha construït a l’hort un passadís amb taulells de fusta per facilitar 

l’accés als nostres alumnes. 

 

Els grups que han participat més activament en totes les activitats de l’hort han 

estat els alumnes dels grups D1 i E1 , però també s’hi han implicat altres grups 

per fer alguna activitat concreta com per exemple regar. Els grups que s’han 

encarregat de regar l’hort de forma regular han estat els grups A2, D2, D1 i E1.  

En la primera plantada vàrem convidar a tots els alumnes de l’escola perquè hi 

participessin de forma activa. Tots plegats vàrem plantar: dos tipus enciams, 

bledes, cols, cebes tendres, pebrots verds, raves i maduixes. 

 

Durant els mesos d’estiu, que l’escola romandrà tancada, faran les tasques de 

manteniment de l’hort els nois de la Residència ASPACE i els alumnes que 

estiguin al Casal d’Estiu.  

 

Els alumnes del grup E1 van crear amb la terapeuta ocupacional un 

espantaocells per poder posar-lo a l’hort amb la finalitat d’espantar les gavines 

i els ocells. Aquest espantaocells el van fer amb testos i materials de rebuig. 

 

Els alumnes del grup C1 durant aquest curs s’han encarregat de cuidar i 

mantenir els arbres fruiters. El nesprer ha donat molta quantitat de fruits i el 

grup C-1 ha convidat a la resta de grups a collir-los.  
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Aquest curs l’Ajuntament de Barcelona ens ha tornat a oferir compost per 

mantenir el nostre hort i les zones de jardí;  ens han donat 6 contenidors de 10 

litres cadascun. Una comissió d’alumnes del grup D-1 van ser els encarregats 

d’anar a buscar els contenidors de compost al Viver Municipal Tres Pins. 

 

 Plantada  

Com cada curs, Barcelona Escoles+Sostenibles ens ha ofert als centres que 

participem en el programa diversos tipus de plantes per poder ampliar i 

regenerar la superfície del nostre jardí.  

Aquest curs hem sol·licitat plantes aromàtiques (farigola, camamilla i orenga) i 

plantes de jardí (falgueres de Boston, gínjols blaus i ginesta). 

 

Les plantes les van anar a recollir els alumnes del grup E1 el passat 24 de febrer 

al Viver Municipal Tres Pins. 

 

A l’hora de plantar-les al nostre jardí hi van participar tots els alumnes de 

l’escola. La plantada es va fer durant la primera setmana de març. Els grups A2, 

B2, C2 i D2 van plantar les plantes aromàtiques; els grups A1 i B1 els gínjols 

blaus, els grups C1 i D1 van ser els encarregats de plantar les falgueres de 

Boston i el grup E1 la ginesta. Els grups del parvulari també van participar a la 

plantada plantant begònies. Els nois del grup E1 van ajudar a alguns dels altres 

grups a plantar les plantes que tenien adjudicades. Cada grup s’ha 

responsabilitzat de cuidar i mantenir les plantes que ha plantat. 

 

Els nois del grup E1 van fer cartells amb la fotografia i el nom de cada planta 

per posar-los a les corresponents jardineres o zones del jardí. També van ser els 

encarregats de buscar informació de com cuidar i mantenir cadascuna de les 

plantes i van entregar-la a cada grup. 
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 Gestió de residus 

Aquest curs hem continuat fent la recollida sel·lectiva de paper. Totes les aules 

tenen papereres per a paper i cartró usat i els alumnes, en la mesura de les 

seves possibilitats, han après a sel·leccionar els residus de paper i adquirir 

l’hàbit de separar-los de la resta de deixalles. Els alumnes del grup E1 han 

elaborat uns pòsters que indiquen què es pot i què no es pot llençar a les 

papereres blaves i els han repartit a totes les aules. 

També hem continuat fent  la recollida sel·lectiva de plàstic i envasos. Aquesta 

recollida no la fan totes les classes, aquest curs només hi han participat els 

grups: A1, A2, B1, B2, C2, D1, D2, E1 i E2.  Els alumnes, en la mesura de les 

seves possibilitats, han après a sel·leccionar els residus de plàstic i a distingir els  

objectes i envasos es poden llençar a les papereres grogues.  

Els alumnes dels grups D1 i E1 han estat els encarregats de buidar les papereres 

blaves i grogues de les diferents aules, revisant-ne el contingut per si hi ha 

algun residu equivocat, i de llençar els residus als contenidors del carrer. 

Aquesta activitat de buidatge l’han portat a terme de forma sistemàtica amb 

una periodicitat d’un dia a la setmana; una setmana recullen el plàstic i els 

envasos i la següent el paper i el cartró. 

 

Aquest curs tots els alumnes de l’escola vàrem confeccionar amb materials de 

rebuig ornaments de Nadal i roses per Sant Jordi. Els grups D2 i E1 en els seus 

respectius tallers de cuina van elaborar per Nadal torrons i van reciclar 

tetrabrics per fer els motllos.    

 

Per tal d’ampliar el treball de la gestió de residus, aquest any hem gaudit de 

dues visites a l’escola del Punt Verd Mòbil Escolar (PVME), els dies 8 de gener i 

6 de maig. 
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El PVME és una deixalleria mòbil que serveix per desfer-nos dels residus que 

per la seva composició no podem llençar als contenidors marrons, grisos, blaus, 

grocs o verds que trobem al carrer. 

Prèviament a la visita del PVME, els alumnes en la mesura de les seves 

possibilitats van aprendre quins són els principals residus que es generen tant a 

l’escola com a casa i com es poden classificar: residus especials, reutilitzables o 

reciclables.   

Els alumnes van poder portar de casa alguns d’aquests residus especials i els 

van poder lliurar personalment al PVME per al seu reciclatge, i van veure in situ 

on es dipositen i com es classifiquen.  

En aquestes visites hi van participar tots els alumnes de l’escola, i l'últim dia 

vàrem convidar a participar-hi als nois de la Residència ASPACE.    

Aquest curs hem recuperat l’activitat de Compostatge. Totes les classes 

recullen les peles de fruita i les restes d’amanida de l’esmorzar i del dinar i les 

aboquen en uns petits contenidors que hem comprat aquest curs per a tal ús.  

Els nois que s’encarreguen de recollir la matèria orgànica de les classes i 

abocar-la al compostador són alguns dels alumnes dels grups C1, D1 i E1. La 

recollida la fan dos cops per setmana.    

 

 Participació en el projecte Embolcalls + Sostenibles 

La finalitat d’aquest projecte és intentar reduir els residus que generem en els 

esmorzars, eliminar l’ús del paper d’alumini i conscienciar tota la comunitat 

educativa (alumnes, famílies i personal educatiu) de la necessitat de reduir els 

residus. Els grups que han participat en aquest projecte són els grups A1, B1 i 

C1.   

 

Durant el primer trimestre vàrem fer una primera diagnosi que consistia a 

anotar durant tres dies triats a l’atzar la quantitat i tipologia del embolcalls dels 
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esmorzars de cadascun dels grups participants en el projecte. Amb aquesta 

diagnosi vam concloure que, en un 79% dels esmorzars, tant els alumnes com 

el personal utilitzaven embolcalls d’un sol ús: paper d’alumini, envasos de 

plàstic, bosses de plàstic... i només un 21% utilitzava embolcalls reutilitzables. 

 

A partir d’aquesta diagnosi ens vàrem plantejar tot un seguit d’accions 

encaminades a potenciar l’ús d’embolcalls reutilitzables:  

- Els alumnes del grup E1, que ja fa temps que utilitzen embolcalls 

reutilitzables, van explicar als alumnes que participen per primera vegada 

en aquest projecte per què i com utilitzar l’embolcall sostenible. Els van 

explicar la diferència entre els embolcalls d’un sol ús i els reutilitzables. 

També els van ensenyar una sèrie de fotografies cedides per Barcelona 

Escoles+Sostenibles per tal que poguessin veure que hi ha altres escoles i 

alumnes que també participen d’aquest projecte. 

- Vàrem enviar una carta informativa a totes les famílies dels alumnes 

d’aquests grups on se’ls informava del projecte i de que l’Ajuntament 

facilitava de forma gratuïta un embolcall reutilitzable a cadascun dels 

alumnes que ho demanessin. En aquesta carta també se’ls deia que si 

estaven interessats en rebre l’embolcall havien de signar un petit document 

de compromís. 

- Cada família que va signar el compromís, va rebre un embolcall 

reutilitzable. 

Per veure si havíem aconseguit reduir els embolcalls d’un sol ús, a meitat del 

darrer trimestre vàrem fer una segona diagnosi per comparar-la amb la 

primera. Vam concloure que, només en un 32% dels esmorzars, tant els 

alumnes com el personal utilitzaven embolcalls d’un sol ús i un 68% utilitzava 

embolcalls reutilitzables. Comparant les dues diagnosis vàrem constatar que 

actualment s’utilitzava un 47% més els embolcalls reutilitzables. El resultat ha 

estat molt satisfactori i és per això que la comissió ha decidit fer entrega d’un 

diploma a tots els nois per felicitar-los pels bons resultats. 
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Dues mestres de l’escola van participar en el taller “Com fer un embolcall 

sostenible” que es va fer el 14 de març; aquest taller estava organitzat per 

Barcelona E+S. 

 

 Assistència als Actes d'inauguració i cloenda de Barcelona E+S 

El 8 d’octubre de 2015 vàrem participar en l’Acte de Signatura del Compromís 

Ciutadà per la Sostenibilitat que es va celebrar al Saló de Cent de l’Ajuntament 

de Barcelona. Aquest acte tenia com a finalitat donar la benvinguda als nous 

centres de la xarxa Escoles + Sostenibles i a tots aquells que renovàvem el pla 

triennal.  Va haver-hi diversos parlaments i l’actuació de la Colla Castellera de 

Sants. Hi van assistir 2 alumnes de l’E1. 

 

També hem participat de l’acte de cloenda de Barcelona E+S que es va celebrar 

el 9 de juny al Parc de l’Estació del Nord de Barcelona. Hi van assistir una 

alumna del C1, 2 alumnes del D1 i un alumne de l’E1. Aquest any l’eix 

conductor de l’acte ha estat el canvi climàtic. Van poder participar en els tallers 

“Com fer tint natural” i “Menjar saludable”. També van gaudir d’un espectacle 

d’equilibristes. 

 

FESTES POPULARS  

 

LA CASTANYADA 

Com ja és tradició, el dia 30 d’octubre vàrem celebrar l’arribada de la tardor amb un 

mercat de productes típics d’aquesta època. Es van muntar 6 paradetes perquè 

tothom pugués tastar coses bones i també  fer alguna prova divertida. 
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El parvulari es va encarregar de  la paradeta de les pomes, on hi havia pastissos de 

poma i un joc de bitlles en el qual les pilotes eren pomes.  

Els grups A s’encarregaven de la parada dels moniatos, i van elaborar madalenes de 

moniato boníssimes. També hi havia  un potato moniato al qual se li havien d’enganxar 

les parts de la cara.  

Els nens i nenes dels grups B es van ocupar de les castanyes; van fer castanyes cuites i 

també un pastís de castanyes, i van construir el joc de l’Empassacastanyes , que era 

una gran castanya amb una boca gegant on s’hi havia d’encistellar castanyes amb 

molta punteria! 

Els grups C tenien a punt coses molt bones fetes amb carabassa: xips i crema de 

carabassa. La prova que tenien preparada consistia a ficar la mà en un forat i tocar 

diferents fruits de tardor sense mirar, a veure si els endevinàvem.  

Els nois i noies dels grups D van fer codonyat, i tenien preparat un plató de fotografia 

per fer-nos un bonic retrat de grup. 

I finalment, els nois i noies del grup E van fer uns panellets molt bons! Si els volíem 

tastar, havíem de col·locar bé les peces desordenades d’un puzzle.  

Després de passar per totes les paradetes del mercat i per baixar tot el que havíem 

tastat, vam estar ballant una estoneta fins l’hora de dinar. 

I així és com vam celebrar l’arribada de la tardor i la festa de la Castanyada. 
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LA FESTA DE NADAL 

Com cada any el departament de fisioterapeutes organitza amb moltes ganes i Il·lusió l 

arribada del nostre estimat Pare Nöel.  

Aquesta vegada el nostre amic ens va sorprendre amb un estil Hippy de pau i “Love”. 

Va arribar amb una Volkswagen carregada de regals i ens va tintar tot el pati de color, 

pau i amor. 

Tot això, juntament amb un bon esmorzar de xurros amb xocolata desfeta, van fer com 

cada any un dia inoblidable per a tots nosaltres. 

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL  

Aquest any el departament de Teràpia Ocupacional ha estat l’encarregat d’organitzar 

la festa del Carnaval a l’escola. El tema escollit ha estat LES TRIBUS URBANES. 

Com ja sabem, dies abans de la festa, tots els alumnes de l’escola van rebre  al  Rei 

Carnestoltes amb gran alegria. Aquest, va donar tres consignes per els dies previs a la 

gran festa. 
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El divendres 5 de febrer, va ser el dia que tota l’escola es va reunir al poliesportiu del 

C.I.M. per poder demostrar el seu espectacle, les seves disfresses i decorats. L’apertura 

de la festa va ser a càrrec del departament de teràpia ocupacional, que van simular 

una petita picabaralla entre diferents tribus urbanes. Desprès cada grup va fer la seva 

actuació representant la seva tribu. Cal dir que les auxiliars de l’escola i l’equip 

d’esports també ens van sorprendre amb una actuació i una desfilada respectivament. 

Per finalitzar la festa de Carnaval, el dimecres de Cendra tots els alumnes de l’escola es 

van reunir al pati gran per fer l’ enterrament de  la sardina i per acomiadar al Rei 

Carnestoltes. Abans de marxar cap a les classes, cada grup va entregar la seva pota 

(decorada amb motius de la seva tribu) per col·locar-la a la Vella Quaresma. 

 

 

 

SANT JORDI 

 Aquest curs el Departament de Logopèdia vàrem organitzar la Festa de Sant Jordi. 

Tots els alumnes de l’escola van sortir al pati a passejar per les paradetes que hi havia 

muntades. Es va fer un recull de llibres de segona mà i aquell dia els nens/es van poder 

triar el que més els agradava per endur-se a casa.  

Totes les classes, setmanes prèvies a la festa, van preparar una rosa amb materials 

reciclables que van intercanviar en una de les paradetes.  
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Com que és una festa en la que el llibre té un paper protagonista, els nens/es van 

poder gaudir escoltant un conte adaptat per a cada edat.  

Per acabar la festa amb la panxa ben plena, cada grup va fer un tastet de pa de pessic i 

crema catalana cuinats per ells. I, com sempre, també vam comptar amb la especial 

col·laboració de la paradeta de productes fets pels noies/es dels grups E’s.  Va ser una 

festa molt bonica on tots vam gaudir moltíssim!! 

 

 

FESTA FINAL DE CURS 

El dimarts 21 de juny vam celebrar la festa de fi de curs. Per dur-la a terme es va crear 

una comissió en la qual hi havia representants de tots els departaments de l’escola. Ells 

van ser els encarregats de organitzar-la.  

 Aquest cop els alumnes i els profes van participar del  concurs “TU TENS TALENT” on 

van demostrar les seves “arts escèniques”. El jurat, format per pares de l’AMPA, ho va 

tenir molt complicat a l’hora de repartir els premis,  ja que totes les actuacions van ser 

d’un alt nivell!!! 

Va ser un dia molt maco, on vam celebrar l’arribada de l’estiu i les vacances i a l’hora 

molt emotiu ja que també ens vam acomiadar dels alumnes que aquest any marxen a 
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altres centres. Des de l’escola els hi volem desitjar molta sort en la nova etapa que 

comencen. 

 

ACTIVITAT ESPORTIVA 

 

Durant el curs 2015/2016 hem fet activitats esportives i activitat aquàtica a l’escola. 

Continuem fent els jocs de pilota, la boccia, l’atletisme, l’eslàlom amb els nens i nenes 

de l’escola. Aquest curs hem incorporat un projecte nou. Es tracta de l’activitat de 

“jocs i Esports per tothom”. Aquesta és una activitat que es realitza conjuntament amb 

tota la classe i els mateixos professionals de l’aula amb els tècnics esportius. Es 

realitzen jocs, iniciació a l’esport acompanyat de música i d’una manera adaptada i 

respectant el ritme de cada nen. Aquest curs ha estat una proba pilot. La valoració tant 

per part dels nens i nenes que hi han participat, com dels tècnics i personal de la classe 

és molt positiva. Han gaudit molt de l’activitat i de poder compartir un espai tota la 

classe de manera conjunta. 

EL passat dia 26 de maig es va celebrar una nova edició de l’Open Day de la Fundació 

Cruyff al pavelló de la Mar Bella. La classe que hi va participar aquest any és el B1. Van 

poder practicar diferents esports adaptats, ballar al ritme de la música amb les 

cheerleaders del F.C. Barcelona i fer altres activitats que hi havien organitzades.  
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